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Πρόλογος 

 

 Τα τελευταία χρόνια η οικονομική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποκτά ολοένα 

και μεγαλύτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Η 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που μετέτρεψε τα Γενικά Λύκεια σε Ενιαία αύξησε τις 

διδακτικές ώρες που αναπτύσσονται στοιχεία οικονομικής θεωρίας, εισάγοντας δύο 

μαθήματα γενικών οικονομικών αρχών, μάλιστα το ένα από αυτά στην πρώτη τάξη 

του Λυκείου. Εντούτοις, αν και φαίνεται ότι η πολιτεία αναγνωρίζει τη χρησιμότητα 

της οικονομικής επιστήμης στην καθημερινή ζωή του πολίτη, είναι προφανές ότι και 

αυτά τα μαθήματα, λόγω της έλλειψης κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, του 

ανεπαρκώς καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού και του συστήματος 

εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, που απορροφά καθολικά το ενδιαφέρον 

των παιδιών, δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν όσα στοιχεία έχουν τη δυνατότητα 

να παρέχουν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

 Η έρευνά μας αποσκοπεί στην παροχή ενός διαφορετικού πλαισίου 

προσέγγισης της οικονομικής εκπαίδευσης, το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει την 

εκμάθηση των όρων αυτής της επιστήμης σε ευχάριστη διαδικασία. Αν και αυτός ο 

στόχος μοιάζει να μην ενσωματώνει το βασικό κανόνα της δέσμιας στο σύστημα των 

εισαγωγικών εξετάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής, δηλαδή την απομνημόνευση 

ορισμών και διαγραμμάτων, έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει με έμμεσο τρόπο το 

υπάρχον σύστημα. Ο μετασχηματισμός της μάθησης σε ευχάριστη διαδικασία 

προκαλεί το διαρκές ενδιαφέρον των παιδιών και τους δημιουργεί την επιθυμία να 

διευρύνουν τις γνώσεις τους. Έτσι, αφού οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν όσα 

υπάρχουν γραμμένα στα σχολικά εγχειρίδια, έχουν τη δυνατότητα να τα 

χρησιμοποιήσουν, όχι μονάχα στο άμεσο μέλλον, αλλά και σε μεταγενέστερο 

χρονικό διάστημα. 

 Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήσαμε τα Ανθολόγια 

Λογοτεχνικών Κειμένων της ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

παρενθετικά της Πρωτοβάθμιας, για να καταδείξουμε την ανάγκη σχετικής έρευνας 

και να τονίσουμε τη σημασία μιας ολοκληρωμένης παιδείας. Δεν συμπεριλάβαμε την 
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Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον τίτλο της μελέτης μας, επειδή η έρευνα αυτή πρέπει 

να αποτελέσει μια χωριστή μελέτη. Προτιμήσαμε να μη συμπεριλάβουμε τα βιβλία 

με τα οποία διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, επειδή εκείνα χρησιμοποιούνται για τη 

βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών, ενώ μέσα από τα εγχειρίδια της 

λογοτεχνίας οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποκλίνουν από τη φιλολογική 

ανάλυση και να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην πολύπλευρη ερμηνεία του 

κειμένου. Επίσης, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η χρησιμοποίηση κάποιων 

κειμένων για την ανάπτυξη μιας έννοιας δεν αμφισβητεί την ύπαρξη άλλων 

λογοτεχνικών έργων που θα μπορούσαν να επικουρήσουν τη διδασκαλία του ίδιου 

οικονομικού όρου, αλλά η δυνατότητα εφαρμογής της οικονομικής σκέψης που 

παρουσιάζει κάθε κείμενο και η επιθυμία αποφυγής συνεχών επαναλήψεων 

συνετέλεσαν στην τελική επιλογή ορισμένων εξ αυτών για την ανάλυση των εννοιών. 
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Εισαγωγή 

 

 Εδώ και πολλούς αιώνες η οικονομία έχει αναχθεί σε κινητήρια δύναμη της 

ζωής μας, όποια και αν είναι η πολιτική μας φιλοσοφία. Οικονομικές μεταφορές και 

εικόνες εμπεριέχονται στον καθημερινό μας λόγο καθώς και σε άλλες μορφές 

έκφρασης, όπως είναι η λογοτεχνία. Οι εικόνες αυτές κρύβουν συχνά βασικές 

οικονομικές έννοιες οι οποίες εμπλέκονται στην ίδια τη δομή του λόγου ή του 

λογοτεχνικού μύθου. Επιπλέον, οικονομικές έννοιες αποκτούν κοινωνική διάσταση 

και ηθική ισχύ και στη συνέχεια κατακλύζουν τη σκέψη μας. Η υπεραξία, λόγου 

χάριν, ανάγεται σε συνώνυμο της ηθικής αξίας. Η διδασκαλία των οικονομικών και 

σε παιδιά μικρής ηλικίας γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κόσμο 

αποσκοπούν στη δημιουργία μορφωμένων πολιτών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος 

διενεργούνται συνεχείς έρευνες, των οποίων τα αποτελέσματα αποσκοπούν στη 

βελτίωση των διδακτικών μεθόδων και μέσων, αν και ορισμένες φορές 

χρησιμοποιούνται, όπως σημειώνει ο P. Furter, «‘κανονιστικά, ως επιβαλλόμενος 

στόχος’ από μια κυβέρνηση ή από χώρες που κυριαρχούν» στις λιγότερο ισχυρές 

(Landsheere, 1996: 27-28). Επειδή η μόρφωση «δεν είναι μια τελική κατάσταση 

αλλά μια συνεχής διεύρυνση» (Χαραλαμπόπουλος, 1987: 50), η επιστήμη της 

διδακτικής ανάγεται σε δυναμική, στοιχείο που την εντάσσει ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της εκάστοτε κοινωνίας. 

 Σύμφωνα με τον Saunders μάθηση είναι «η απόκτηση και η διατήρηση 

γνώσεων», τις οποίες το άτομο να έχει την ικανότητα να τις χρησιμοποιήσει σε 

διαφορετικές καταστάσεις και σε μεταγενέστερο χρόνο (Saunders και Walstad, 1990: 

41, 63). Όπως άλλωστε υποστηρίζει ο G. L. Bach, «η μάθηση δεν είναι μία παθητική 

διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής λαμβάνει πληροφορίες από ένα δάσκαλο». 

Εφόσον αποδεχθούμε ότι αυξανόμενη μάθηση υπάρχει όταν οι μαθητές συμμετέχουν 

ενεργά στη διαδικασία του μαθήματος (Duggal, 1987: 24), οφείλουμε να 

αξιολογήσουμε τις διδακτικές μεθόδους και να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας 

σε όσες επιδιώκουν την ενεργοποίηση του μαθητή. 
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 Ο Jean Piaget (1979β: 21-22) υποστηρίζει ότι η διδασκαλία θέτει τρία 

θεμελιώδη ερωτήματα. Είναι απαραίτητο, δηλαδή,  να διευκρινίσουμε ποιοι είναι οι 

στόχοι της διδασκαλίας, ποιοι είναι οι κλάδοι στους οποίους θα εστιάσουμε το 

ενδιαφέρον μας, άρα ποιους τομείς θεωρούμε σημαντικούς για την ολοκληρωμένη 

μόρφωση, και τρίτον, να αναζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχουμε 

τους στόχους που θέσαμε. Η απάντηση στα παραπάνω προβλήματα δεν μπορεί να 

είναι η ίδια και να παραμένει σταθερή σε όλες τις εποχές και σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς. Η διδακτική οφείλει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε 

κοινωνίας, στις δομές και τα ήθη της, αλλά παράλληλα να έχει τη δυνατότητα να 

αναπτυχθεί και πέρα από τα όρια που θέτει το εκάστοτε πολιτισμικό, πολιτικό, 

κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. 

 Ο τομέας των επιστημών του ανθρώπου, σύμφωνα με τον Michel Foucault 

(1993: 486), καλύπτεται από τρεις επιστημολογικές περιοχές: τη βιολογία (μελέτη 

των ανθρώπινων ιδιοτήτων), τη φιλολογία (μελέτη της γλώσσας) και την οικονομία. 

Θεωρούμε ότι η παρούσα μελέτη, δεν είναι μονάχα οικονομική αλλά και 

ανθρωπιστική, αφού εξετάζει μέσα από τον έντεχνο γραπτό λόγο, όπως αποδίδεται 

από τα λογοτεχνικά έργα, τις θεωρίες που έχουν διατυπώσει οι οικονομολόγοι. 

Ωστόσο, η μέθοδος με την οποία επιχειρούμε να προσεγγίσουμε τα κείμενα δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί έως τώρα από την οικονομική επιστήμη. Ο Urbain εξάλλου 

υποστήριξε ότι η δημιουργία νέων ερευνητικών μεθόδων συμβάλλει στην πρόοδο του 

επιστημονικού πνεύματος (Bachelard, 2000: 135) και, φυσικά, η χρηστική αξία των 

διδακτικών θεωριών αποδεικνύεται στην προσπάθεια εφαρμογής τους. 

 Ίσως πολλοί εκπαιδευτικοί να αμφισβητήσουν τη χρησιμότητα μίας τέτοιας 

μεθόδου. Για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την παρούσα ερευνητική μελέτη, 

πρέπει αρχικά να ορίσουμε την Πολιτική Οικονομία και να προσδιορίσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τις διδακτικές μεθόδους. Πιστεύουμε ότι πυρήνας 

της Οικονομίας δεν είναι τα διαγράμματα και οι μαθηματικοί τύποι. «Η οικονομική 

επιστήμη είναι ένα ερμηνευτικό σύστημα» που επιδιώκει «να μας διαφωτίσει για τον 

τρόπο λειτουργίας, και συνεπώς τα προβλήματα και τις προοπτικές, της πολύπλοκης 

κοινωνικής οντότητας που αποκαλούμε οικονομία» (Heilbroner, 2001: 427). Επίσης, 
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καθορίζοντας τα εργαλεία με τα οποία κρίνουμε τις σχολικές μεθόδους, 

διαπιστώνουμε ότι το πλαίσιο αξιολόγησης βρίσκεται στα αποτελέσματα των 

τελικών εξετάσεων. Ο Piaget (1979β: 17) παρατηρεί ότι «υπάρχουν ταυτόχρονα ένα 

λάθος αρχής και ένας φαύλος κύκλος», καθώς συχνά θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα 

των εξετάσεων εγγυώνται τη διατήρηση των γνώσεων (λάθος αρχής) και τελικά, αντί 

να κρίνουμε την αξία της εκπαίδευσης προσαρμόζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία 

για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία των παιδιών στις τελικές εξετάσεις (φαύλος 

κύκλος). 

 Η ανάγκη για οικονομική εκπαίδευση αναγνωρίζεται από τα περισσότερα 

εκπαιδευτικά συστήματα. Έρευνες έχουν δείξει ότι μαθητές κάθε ηλικίας έχουν την 

ικανότητα να κατανοούν τα οικονομικά ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό 

τους επίπεδο, άρα η διδασκαλία τους μπορεί να εισαχθεί ακόμα και στο Δημοτικό 

σχολείο (Kourilsky, 1986b: 215-216· Walstad και Soper, 1991· Sosin, κ.ά. 1997). 

Άλλωστε, η κοινωνική χρησιμότητα της οικονομικής επιστήμης έγκειται στο γεγονός 

ότι μας βοηθάει «να κατανοήσουμε καλύτερα το καπιταλιστικό τοπίο στο οποίο κατά 

πάσα πιθανότητα θα πρέπει να διαμορφώσουμε τις συλλογικές μας τύχες στο 

προβλεπτό μέλλον» (Heilbroner, 2001: 438). 

 Η λογοτεχνία, και ιδιαίτερα στην πεζογραφική μορφή της, καθώς είναι 

αποτέλεσμα του κοινωνικού πολυγλωσσισμού, μας προσφέρει τη δυνατότητα να 

μελετήσουμε το πολιτισμικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. 

Ενσωματώνει στις λέξεις της τις διαφορετικές φωνές της εποχής της, τις οποίες 

προβάλλει μέσα από τις περιγραφές και τους διαλόγους. Ο λόγος του συγγραφέα, 

όπως αναπτύσσεται από τον αφηγητή και τα άλλα πρόσωπα, είναι, σύμφωνα με τον 

Μπαχτίν (1980: 114-115), η συνισταμένη της επίδρασης πλήθους κοινωνικών 

διαλέκτων και απόψεων. Επίσης, ο Jacques Derrida (1990: 23-24) υποστήριξε ότι ο 

γραπτός λόγος είναι περισσότερο σημαντικός από τον προφορικό, καθώς «η έννοια 

της γραφής υπερβαίνει και περικαλύπτει την έννοια της γλώσσας». 

Η χρησιμότητα της λογοτεχνίας στην οικονομική εκπαίδευση έχει 

αναγνωριστεί από τη συγγραφική ομάδα του μαθητικού εγχειριδίου Αρχές 

Οικονομίας της Α΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου, καθώς, για την ανάπτυξη της 
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φτώχειας, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ένα απόσπασμα από το έργο του Καρόλου 

Ντίκενς  Όλιβερ Τουΐστ. Έτσι, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν 

καλύτερα, με τη βοήθεια αληθοφανούς παραδείγματος, την έννοια της φτώχειας και 

τις συνέπειές της, να αναρωτηθούν για τις αιτίες της και να ερευνήσουν τους τρόπους 

με τους οποίους μπορεί να εκλείψει από τον κόσμο. 

Το θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιούμε στην εργασία μας είναι 

αποτέλεσμα που προέκυψε από τη μελέτη της σημειωτικής, θεωρία που συνδέεται με 

το μεταμοντερνισμό, αφού η κατανόηση της πρώτης είναι απαραίτητη για την 

εκτίμηση του δεύτερου (Gottdiener, 1995: 3). Ο Ferdinand de Saussure στο Cours de 

linguistique générale ονομάζει την επιστήμη που μελετά τα σημεία σημειολογία, από 

την ελληνική λέξη σημείον. Ο Peirce αποκάλεσε σημείωση την τριπλή επίδραση του 

σημείου, του αντικειμένου του και του διερμηνεύοντός του. Ο Charles Morris 

υποστήριξε ότι το αντικείμενο της σημειωτικής είναι η σχέση των σημείων ενός 

(σημειακού) συστήματος. Τα αντικείμενα που απασχολούν τη συγκεκριμένη 

επιστήμη συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή είναι μέλη μιας ή περισσοτέρων 

σημειακών συναρτήσεων (Eco, 1994: 36-39). 

 Η σημειωτική, λοιπόν, επιδιώκει να κατανοήσει τον κόσμο μελετώντας τον 

«ως ένα σύστημα σχέσεων των οποίων βασική μονάδα είναι το ‘σημείο’». Ο 

Saussure παρουσιάζει το σημείο ως «δίπλευρη μονάδα του σημαίνοντος και του 

σημαινόμενου». Το σημαίνον αποτελεί «την ακουστική εικόνα του προφορικού 

λόγου όπως λαμβάνεται από τον αποδέκτη ενός μηνύματος» και το σημαινόμενο 

είναι το μήνυμα που «εξωτερικεύεται από το μυαλό του αποδέκτη ως αποτέλεσμα 

της παρακίνησης του σημαίνοντος» (Gottdiener, 1995: 4-6). 

 Η σημειωτική ωστόσο μπορεί να μας απομονώσει από την κοινωνία, 

τονίζοντας τη σπουδαιότητα του γλωσσικού σημείου όπως έκανε τη δεκαετία του 

1960. Γι’ αυτό ο εμπνευστής του πολιτισμικού υλισμού Raymond Williams (1980) 

πρότεινε μια νέα προσέγγιση για τη μελέτη της λογοτεχνίας, του θεάτρου και των 

άλλων πολιτισμικών φαινομένων. Μολονότι αποδέχεται την υπόθεση της 

σημειωτικής ότι η λογοτεχνία και η τέχνη έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, δεν τα 

ξεχωρίζει από τη γενική κοινωνική διαδικασία. Η υλιστική κριτική επιπλέον 
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αντιτίθεται στην ιδεαλιστική τάση να εξετάζουμε την τέχνη ως ειδική περιοχή της 

εμπειρίας ή της γνώσης. Αντιτίθεται ωστόσο εξίσου στην παλιά μορφή ιστορικής 

κριτικής την οποία αποκαλεί μονολιθική, γιατί τοποθετούσε τα φαινόμενα μέσα σε 

μια κοσμοθεωρία. Ο Williams μιλά για ιδεολογία την οποία θεωρεί πιο σύνθετη και 

πιο δυναμική έννοια από την κοσμοθεωρία. Το κείμενο εξετάζεται ως χώρος στον 

οποίο η εξουσία παλεύει για την επικράτησή της, ενώ υπόκειται σε αμφισβητήσεις 

και ανατροπές και ανάγεται συνάμα σε χώρο πολιτικής και ιδεολογικής 

διαπραγμάτευσης. 

 Δύο είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της θεωρίας μας: η 

ύπαρξη ενός αφηγητή και ενός αναγνώστη· άλλωστε, χωρίς αυτούς δεν μπορεί να 

υπάρξει αφήγημα σύμφωνα με τον Roland Barthes (1988: 122). Το σύνολο των 

στοιχείων που οριοθετούν το συγγραφέα, όπως είναι οι προσωπικές του εμπειρίες, το 

κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζει και τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής του, 

θα τα αποκαλέσουμε παιδεία. Αυτή δημιουργεί το έργο, το οποίο αντιλαμβάνεται ο 

αναγνώστης με κριτήριο τη δική του παιδεία, που συμπεριλαμβάνει άλλα «κείμενα», 

όπως αφηγήματα και εικόνες. Ο ακροατής ξαναφτιάχνει το έργο μέσα από μία 

αμφίδρομη σχέση μεταξύ της παιδείας του και του λογοτεχνικού κειμένου. 

 Το Ενιαίο Λύκειο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος περιλαμβάνει 

δύο μαθήματα οικονομικών αρχών: τις «Αρχές Οικονομίας», υποχρεωτικό μάθημα 

της πρώτης τάξης, και τις «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», μάθημα επιλογής της 

τρίτης τάξης. Χρησιμοποιώντας τη λογοτεχνία ως διδακτικό μέσο για την εκμάθηση 

των οικονομικών εννοιών, έχουμε πλέον τη δυνατότητα σε κάθε σχολική τάξη, από 

το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο, να συμβάλουμε στην απόκτηση οικονομικής σκέψης 

από τους μαθητές. 
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Δομή και θεωρητικά στοιχεία της μελέτης 
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Στόχοι και δομή 

 

 

Το πρόβλημα 

 

 Ο Αλέξανδρος Δελμούζος (2000: 535), διατυπώνοντας τη θέση του για την 

εθνική αγωγή, υποστήριξε ότι ο καθολικός ανθρωπισμός είναι ο απώτερος σκοπός 

της μόρφωσης του ατόμου. Αν η ολοκληρωμένη μόρφωση δημιουργείται με την 

εκμάθηση πολύπλευρων και πολυποίκιλων γνώσεων, τότε μπορεί να αντιληφθεί ο 

καθένας τη σημαντικότητα διδασκαλίας αντικειμένων που σχετίζονται με την 

καθημερινότητα του ατόμου, όπως είναι τα οικονομικά. Θεωρήσαμε ωστόσο 

ουσιαστικό να ανακαλύψουμε μία μαθησιακή οδό, η οποία – εκτός από ευχάριστη 

για τους μαθητές και αποδοτική ως προς τις γνώσεις που αποκομίζουν – να συνδέσει 

τα αντικείμενα μάθησης με την εξωσχολική τους ζωή. 

 Το πλέον κατάλληλο εργαλείο για την ικανοποίηση της παραπάνω 

προϋπόθεσης είναι τα λογοτεχνικά έργα. Για το λόγο τούτο, αποφασίσαμε να 

μελετήσουμε σχολικά εγχειρίδια που συμπεριλαμβάνουν λογοτεχνικά κείμενα, από 

όλες τις τάξεις του σχολείου, όχι τόσο για να καταγράψουμε τις οικονομικές έννοιες 

που μπορούν να διδαχθούν μέσα από αυτά, αλλά κυρίως για να εξερευνήσουμε τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παρέχουμε οικονομικές γνώσεις, αλλά και να 

διδάξουμε στους μαθητές τις αξίες που περιβάλλουν την οικονομική επιστήμη. Η 

τελική επιλογή των οικονομικών εννοιών που θα μας απασχολούσαν, μπορεί να έγινε 

με κριτήριο διεθνείς οικονομικούς οδηγούς, αλλά προέκυψε επίσης ως αποτέλεσμα 

μίας αμφίδρομης και συνεχώς αναπροσδιοριζόμενης σχέσης μεταξύ αυτών των 

οδηγών και των κειμένων των μαθητικών βιβλίων. 

 

 

 

 

 



 16

 

 

 

Ερωτήσεις 

 

Μέσα από τη μελέτη επιχειρούμε να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα: 

1. Με ποιους τρόπους μπορεί ένα λογοτεχνικό κείμενο να μετατραπεί σε εργαλείο 

εκμάθησης των οικονομικών αρχών από τους μαθητές; 

2. Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν τα κείμενα για να διδάξουν 

στοιχεία της οικονομικής επιστήμης; 

 

 

 

 

Στόχοι 

 

Οι κύριοι σκοποί της μελέτης είναι: 

Να προτείνει στους καθηγητές των οικονομικών μία προσέγγιση διδασκαλίας 

των βασικών αρχών της οικονομικής επιστήμης που να ελκύει την προσοχή των 

μαθητών και να διατηρεί στη μνήμη τους τις γνώσεις που αποκομίζουν. 

Να θέσει έναν προβληματισμό, σε σχέση με τα λογοτεχνικά κείμενα, που να 

αφορά στην πολυφωνία ενός κειμένου και την προβολή σε αυτό διαφορετικών 

κοινωνικών συνιστωσών. 

Να προτείνει στους δασκάλους και στους φιλολόγους ένα διαφορετικό τρόπο 

μελέτης και ανάλυσης των λογοτεχνικών κειμένων, στηριζόμενο πρώτιστα σε 

οικονομικές θεωρίες και λιγότερο σε θεωρίες της λογοτεχνίας. 
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Σπουδαιότητα 

 

 Το επιθυμητό αποτέλεσμα της διδακτικής πράξης είναι η μάθηση. Για τη 

δημιουργία σχολικών μονάδων με τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα πολλοί 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις διεπιστημονικές θεωρητικές προσεγγίσεις και 

πραγματοποιούν μελέτες που αποσκοπούν στην ανατροφοδότηση της διδασκαλίας. 

Εντούτοις, το εκπαιδευτικό σύστημα ελέγχει το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας του 

μέσω της αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών, ως επί το πλείστον στο γνωστικό 

τομέα. Αυτός ο τρόπος ελέγχου της αξιοπιστίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας όχι 

μόνο φαίνεται να αγνοεί το πρόβλημα της διατήρησης των γνώσεων από τους 

μαθητές, εφόσον οι εξετάσεις πραγματοποιούνται αμέσως μετά τη λήξη των 

μαθημάτων, αλλά αδιαφορεί για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο τα παιδιά 

προσλαμβάνουν τις γνώσεις. 

 Ο Colander (1991: 232), αναφερόμενος στην οικονομική εκπαίδευση, 

υποστηρίζει ότι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε τους διδακτικούς στόχους ενός 

μαθήματος είναι να προκαλέσουμε και να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον των 

μαθητών. Στην επιστήμη της οικονομίας, η μετατροπή του μαθήματος σε παιγνίδι 

συνιστά μία εκ των καλύτερων μεθόδων για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας 

διδακτικής ενότητας. Προκαλώντας το ενδιαφέρον των παιδιών, τους ωθούμε να 

συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη και αν τελικά κάποιος μαθητής 

διαφωνήσει με μία οικονομική προσέγγιση, θα αποκομίσει, μέσω της ενεργοποίησης 

των γνώσεών του, πλήθος χρήσιμων πληροφοριών, τις οποίες μπορεί να 

χρησιμοποιήσει για να υπερασπιστεί καλύτερα τις προσωπικές του απόψεις (Eisner, 

1990: 12). 

 Τα περισσότερα εργαλεία αξιολόγησης συγκλίνουν στην εξέταση στοιχείων 

του γνωστικού τομέα, ενώ αντίθετα σπανίως ελέγχεται ο συναισθηματικός τομέας. 

Αν και ο κυριότερος λόγος αυτής της τάσης είναι προφανής – η ορθότητα των 

απαντήσεων σε προβλήματα του γνωστικού τομέα ελέγχεται πιο εύκολα από ό,τι του 

συναισθηματικού –, το σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατέληξε να 

λειτουργεί μονόπλευρα, αγνοώντας έναν από τους βασικούς του ρόλους, που είναι να 
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δημιουργήσει μαθητές με ποικίλα ενδιαφέροντα. Με αυτό τον τρόπο, αδιαφορούμε 

για το γεγονός ότι το συναισθηματικό πεδίο είναι απαραίτητο για την απόκτηση, 

διατήρηση και χρησιμοποίηση των γνωστικών δεξιοτήτων (Saunders, 1990: 64). 

 Η λογοτεχνία περιέχει τα κατάλληλα στοιχεία ώστε να προκαλεί τα παιδιά να 

αποκτήσουν γνώσεις για τις οποίες, ίσως, να μην ενδιαφέρoνταν, αν επιχειρούσαμε 

να τις διδάξουμε με παραδοσιακό τρόπο. Οι ιστορίες λειτουργούν ως κίνητρο για 

μάθηση και πιθανό να ελκύουν την προσοχή των παιδιών περισσότερο από ό,τι μία 

συνηθισμένη οικονομική ανάλυση. Επίσης, τα λογοτεχνικά έργα επιδρούν 

διαφορετικά από τα επιστημονικά κείμενα και δημιουργούν στάσεις και 

συμπεριφορές, που προσδιορίζουν τις προσωπικές αξίες των μαθητών και μπορούν 

να ενισχύσουν την προσπάθειά τους για μάθηση. Τα λογοτεχνικά κείμενα δεν είναι 

ιστορικά ή κοινωνικά ντοκουμέντα, εντούτοις βοηθούν στην ατομική ανάπτυξη, 

αφού, πέρα από τις οικονομικές πληροφορίες που παρέχουν, προσφέρουν πλούσιο 

λεξιλόγιο και μυθοποιημένα ιστορικά στοιχεία της εποχής τους. Τέλος, τα έργα 

προβάλλουν διάφορους κοινωνικούς ρόλους από την καθημερινή ζωή, 

μετατρέποντας τις γνώσεις σε βιωματική εμπειρία (Hendricks κ.ά., 1986: 2). 

 Τα λογοτεχνικά έργα, ως πολιτισμικά φαινόμενα, είναι μέρη ενός 

συστήματος, το οποίο εκφράζει μία άποψη απέναντι στις άλλες πολιτισμικές στάσεις 

της εποχής του, συμμετέχοντας στη δημιουργία του πολιτισμικού γίγνεσθαι 

(Μπαχτίν, 1980: 52). Ο αναγνώστης, με την ενεργοποίηση της ερμηνευτικής του 

στάσης απέναντι στις κοινωνικές φωνές όπως αυτές εκφράζονται διά μέσου των 

προσώπων των έργων, έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει το κείμενο με διαφορετικό 

τρόπο, μειώνοντας ακόμη και τις υπερβολικές του τοποθετήσεις απέναντι στην 

κοινωνία (Gadamer, 1998: 119-120). 

 Οι Becker και Watts (1998: 186-188) αναπτύσσουν πέντε λόγους για τους 

οποίους θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τη λογοτεχνία στη διδασκαλία των 

οικονομικών. Η ύπαρξη των κειμένων ενθαρρύνει περισσότερους μαθητές να 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού τα παιδιά δείχνουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τα λογοτεχνικά έργα παρά για τα επιστημονικά συγγράμματα. 

Υπάρχει η δυνατότητα για τους μαθητές να διδαχθούν το ίδιο αντικείμενο με νέους 
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τρόπους, είτε σε σχέση με τις συνήθεις σχολικές μεθόδους, είτε συγκριτικά με τις 

ποικίλες οπτικές πολλών κειμένων. Επειδή τα έργα δημιουργούνται συνήθως από 

άτομα τα οποία δεν έχουν σπουδάσει την οικονομική επιστήμη, προσφέρουν μία 

εναλλακτική οπτική της Οικονομίας, εκφράζοντας την κοινή γνώμη και όχι την 

επιστημονική σκέψη. Με την ανάγνωση των κειμένων, ο μαθητής αποκομίζει οφέλη 

που σχετίζονται με τη χρήση της γλώσσας και τον τρόπο γραφής, στοιχεία τα οποία 

συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ατόμου. Τέλος, εφόσον 

ο μαθητής αντιμετωπίσει το κείμενο ως παιγνίδι και συμμετάσχει σε αυτό θεωρώντας 

το ως παιγνίδι ρόλων, μπορεί να αφομοιώσει ευκολότερα τις οικονομικές έννοιες που 

αναπτύσσονται. 

 Στα παιδιά αρέσουν οι ιστορίες και τις ακούν με ενδιαφέρον. Αυτό ακριβώς 

τις μετατρέπει σε χρήσιμο διδακτικό εργαλείο. Με τη χρησιμοποίηση των κειμένων, 

οι μαθητές κατανοούν καλύτερα το περιβάλλον τους και συνειδητοποιούν ότι τα 

οικονομικά είναι επιστήμη σχετική με την πραγματικότητα (Day, κ.ά., 1997: i). 

Η ύπαρξη δύο μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο, τα οποία καταπιάνονται με τα 

κύρια οικονομικά ζητήματα, και η καθολική απουσία της οικονομικής επιστήμης από 

το Δημοτικό και το Γυμνάσιο μας υποχρεώνουν να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους 

για να προβάλουμε τα οικονομικά θέματα που απασχολούν καθημερινά όλους τους 

ανθρώπους. Κατανοώντας τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν από την απαίτηση της εισαγωγής καινούργιων μαθημάτων στην 

Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προσπαθήσαμε να 

προσεγγίσουμε έναν εναλλακτικό τρόπο για να εισαχθεί ένα σημαντικό μαθησιακό 

αντικείμενο στην ελληνική εκπαίδευση. 
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Όρια 

 

Μελετήσαμε τα παρακάτω έντεκα βιβλία των μαθημάτων της Λογοτεχνίας 

στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 

Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο, Α΄ και Β΄ Δημοτικού 

Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Γυμνασίου 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β΄ Γυμνασίου 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνασίου 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Ενιαίου Λυκείου 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β΄ Ενιαίου Λυκείου 

Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Β΄ Ενιαίου Λυκείου, μάθημα επιλογής 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου 

Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, για τη θεωρητική κατεύθυνση 

και ως μάθημα επιλογής για τη θετική κατεύθυνση 

 

Από τα ανωτέρω βιβλία περιοριστήκαμε στα πεζογραφήματα και στη 

συνέχεια εξαιρέσαμε τα πεζά δοκιμιακού τύπου. Επικεντρώσαμε δηλαδή την 

προσοχή μας σε όσα πεζογραφήματα αναπτύσσουν στην πλοκή τους μύθο και δεν 

περιγράφουν ή καταγράφουν απλώς κάποια ιστορικά γεγονότα. 

Ασχοληθήκαμε με τις βασικές οικονομικές έννοιες που περιέχονται στα 

κείμενα. 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα και οι Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς δεν 

καθόρισαν τον τρόπο ανάλυσης των κειμένων· τα χρησιμοποιήσαμε όπου κρίθηκε 

απαραίτητο μόνο ως συμβουλευτικά εγχειρίδια. 

Παραβλέψαμε τη διδακτέα και την εξεταστέα ύλη. Τα κείμενα προέρχονταν 

από το σύνολο του βιβλίου. 
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Δεν μας απασχόλησε το οικονομικό υπόβαθρο των μαθητών στους οποίους 

απευθύνονται τα κείμενα. Οι έννοιες είναι θεμελιώδεις και ο βαθμός στον οποίο 

μπορούμε να εμβαθύνουμε σε αυτές εξαρτάται από την ηλικία των μαθητών. 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋποθέσεις 

 

Οι μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε: 

Έχουν διδαχθεί τα μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, κάποια από τα 

οποία χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά,  και αξιολογήθηκαν επιτυχώς στις εξετάσεις. 

 Γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο ενός μέσου Έλληνα μαθητή. 

 Αντιλαμβάνονται τις πολιτικές, τις οικονομικές και τις κοινωνικές συνθήκες 

που επικρατούν, έχουν επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, γνωρίζουν τα 

χαρακτηριστικά του και το κατανοούν όπως ο μέσος σκεπτόμενος άνθρωπος. 

 Τα δύο μαθήματα οικονομικών που διδάσκονται στο Ενιαίο Λύκειο, «Αρχές 

Οικονομίας» στην Α΄ τάξη και «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» στη Γ΄ τάξη, δεν 

θεωρούνται προαπαιτούμενα για τη διδασκαλία της οικονομικής επιστήμης μέσω της 

λογοτεχνίας. Οι γνώσεις όμως που μπορεί να έχουν αποκομίσει οι μαθητές από την 

παρακολούθησή τους δύνανται να τους βοηθήσουν στην ταχύτερη κατανόηση των 

εννοιών. 

 Αντιλαμβάνονται τους οικονομικούς όρους που προσεγγίζονται από τα 

λογοτεχνικά έργα ανάλογα με την ηλικία τους. 
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Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους απευθυνόμαστε: 

 Γνωρίζουν κάποιες βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης και της 

λειτουργίας της οικονομικής αγοράς, όπως όλοι οι σκεπτόμενοι πολίτες. 

 Έχουν την παιδεία ώστε να αντιλαμβάνονται ότι στα λογοτεχνικά κείμενα 

καταγράφεται ποικιλία κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων. 

 

 

 

 

Περιορισμοί 

 

Οι περιορισμοί της έρευνας είναι οι ακόλουθοι: 

 Μελετούμε μόνο τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων του Δημοτικού, του 

Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου, παραβλέποντας δηλαδή την Τεχνική και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

 Τα σχολικά βιβλία με τα οποία ασχολούμαστε διδάσκονται το τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος (2002-2003). 

 Στη διαδικασία αποκωδικοποίησης των κειμένων, δηλαδή την εύρεση και την 

καταγραφή των οικονομικών όρων, δεν υπήρξαν συνεργάτες. 

 Τα κείμενα που εντάσσονται σε κάθε έννοια δεν είναι το σύνολο των 

κειμένων που περιείχαν την έννοια, αλλά επιλέχθηκαν με κριτήριο τη χρησιμοποίησή 

τους στις άλλες έννοιες, για να αποφευχθούν συνεχείς επαναλήψεις. 
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Διάρθρωση της μελέτης 

 

Η παρούσα μελέτη, μετά την παρουσίαση των στόχων και της δομής της, 

περιλαμβάνει πέντε μέρη. 

 Στο πρώτο επιχειρηματολογούμε για την προσφορά των οικονομικών 

γνώσεων στο άτομο, αναλύουμε τη διαδικασία επιλογής των λογοτεχνικών κειμένων, 

προσδιορίζουμε τους οικονομικούς όρους  που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και 

μελετούμε τις θεωρίες της λογοτεχνίας που θα συνεισφέρουν στην ερμηνεία των 

κειμένων. 

 Στο δεύτερο, αναπτύσσονται τα κείμενα που απεικονίζουν τις βασικές 

οικονομικές έννοιες. 

 Στο τρίτο, ασχολούμαστε με το μείζον θέμα των παραγωγικών πηγών, όπως 

προκύπτει η σημασία αυτών από τη μελέτη των έργων. 

 Στο τέταρτο, παραβάλλουμε τα ελαττώματα ενός οικονομικού συστήματος, 

όπως μπορούμε να τα διαπιστώσουμε από την ανάγνωση των ανθολογίων. 

Κάθε οικονομική έννοια παρουσιάζεται σε τρεις φάσεις: 

α) εισαγωγικές πληροφορίες για την έννοια 

β) κατάλογος λογοτεχνικών κειμένων που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυσή της 

γ) ανάπτυξη της έννοιας με τη χρήση των κειμένων. 

 Τέλος, στο πέμπτο μέρος, καταγράφουμε τα συμπεράσματα και τις προτάσεις 

μας. 
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Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

 Η έρευνά μας σε διαδικτυακές βιβλιοθήκες και στην ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία έδειξε ότι η πρώτη σύνδεση της οικονομικής επιστήμης με τη 

λογοτεχνία σε ερευνητικό επίπεδο έγινε από τον Henry Walcott Farnam το 1931 με 

το βιβλίο Shakespeare’s Economics. Ο Farnam μελέτησε τριάντα έξι έργα του 

Shakespeare από την οπτική της οικονομικής επιστήμης, διερευνώντας κυρίως το 

οικονομικό περιβάλλον εκείνης της εποχής, όπως περιγράφεται μέσα στις δραματικές 

αφηγήσεις του Άγγλου δραματουργού. Επίσης διαχώρισε μέσα από τα έργα εκείνα τα 

στοιχεία που δημιουργούν την οικονομική θεώρηση των προσώπων, για να 

παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη εικόνα των αντιλήψεων που επικρατούσαν από τα 

τέλη του δέκατου έκτου μέχρι και τις αρχές του δέκατου έβδομου αιώνα. 

 Ο Shakespeare είναι συχνά η φιλοσοφική δίοδος που βοηθάει τον ερευνητή 

να προτείνει νέες θεωρίες. Ένα ακόμη βιβλίο που ασχολείται με την οικονομική 

διάσταση των έργων του είναι το Shakespeare’s Twenty-First-Century Economics: 

The Morality of Love and Money (1999). Ο συγγραφέας του Frederick Turner, μέσω 

της προβολής του πολιτισμικού ρόλου του καπιταλισμού, επιχειρεί να παρουσιάσει 

τη θετική πλευρά του καπιταλιστικού συστήματος. Με τη διαφοροποίησή του από τις 

μαρξιστικές οικονομικές μελέτες της λογοτεχνίας που προηγήθηκαν, οι οποίες 

χρησιμοποιούσαν τη λογοτεχνία για να παρουσιάσουν τα μειονεκτήματα του 

κεφαλαιοκρατικού συστήματος, ο Turner υποστηρίζει ότι η λογοτεχνία μπορεί να μας 

διδάξει τα θετικά στοιχεία των οικονομικών συστημάτων. 

 Υπάρχουν τρεις μελέτες που χρησιμοποιούν τη λογοτεχνία για να αναπτύξουν 

τα νομισματικά οικονομικά. Η Donna M. Kish-Goodling δημοσίευσε στο Journal of 

Economic Education το φθινόπωρο του 1998 άρθρο με τίτλο «Using The Merchant of 

Venice in Teaching Monetary Economics», προτείνοντας μεθόδους σύμφωνα με τις 

οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το έργο του Shakespeare στην οικονομική 

διδασκαλία, θεωρώντας ότι τα λογοτεχνικά έργα μας προσφέρουν τη δυνατότητα να 
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αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στους ανθρώπους τα ζητήματα που 

μελετάει η οικονομική επιστήμη. 

 Οι άλλες δύο μονεταριστικές προσεγγίσεις ασχολήθηκαν με το έργο Ο μάγος 

του Οζ. Ο Rockoff στο άρθρο «The Wizard of Oz as a monetary allegory» που 

δημοσιεύτηκε στο Journal of Political Economy διατύπωσε την άποψη ότι μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο έργο για τη διδασκαλία των στοιχείων της 

τοκογλυφίας και για να συνδέσουμε την εποχή που γράφτηκε το έργο με τη 

σημερινή. Παρομοίως, ο Ranjit S. Dighe στο Historian’s Wizard of Oz: Reading L. 

Frank Baum’s Classic as a Political and Monetary Allegory  (2000) υποστηρίζει ότι 

το κείμενο του Baum προβάλλει την κοινωνία της εποχής και τις απόψεις του 

συγγραφέα του και μας βοηθάει να μελετήσουμε τις οικονομικές τάσεις που 

επικρατούσαν. 

 Ανάλυση συγκεκριμένων συγγραφέων ή έργων παρουσιάζουν δύο ακόμη 

μελέτες. Ο Hans Christoph Binswanger στο Money and Magic: A Critique of the 

Modern Economy in the Light of Goethe’s Faust (1994), πέρα από τη φιλολογική 

ανάλυση του κεντρικού ήρωα, μελετάει τις ιδέες και το περιεχόμενο του έργου, 

θεωρώντας ότι αντιπροσωπεύουν τη σύγχρονη οικονομία. Τις θεωρίες που 

διατυπώνονται στο κείμενο, ο Binswanger τις θεωρεί ως προσωπικές απόψεις του 

Goethe και συγκρίνει την οικονομική θεωρία που δημιουργούν με τις θέσεις των 

πρώτων οικονομολόγων, όπως του Adam Smith. Η Carroll B. Johnson ασχολήθηκε 

επίσης με ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αφού στο 

βιβλίο της Cervantes and the Material World (2000) μελέτησε την οικονομική σκέψη 

του Δον Κιχώτη. Τα θέματα που την απασχόλησαν ήταν η κατανομή του πλούτου, η 

ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και τα διακριτικά στοιχεία των διαφόρων 

οικονομικών συστημάτων. 

 Η Lynn A. Parks το 1996 χρησιμοποίησε την αμερικανική λογοτεχνία του 

δέκατου έβδομου και του δέκατου όγδοου αιώνα για να μελετήσει την πορεία και τα 

προβλήματα του καπιταλιστικού συστήματος, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1989, οι 

Watts και Smith δημοσιεύανε στο Journal of Economic Education ένα άρθρο με 

τίτλο «Economics in literature and drama» στο οποίο κατέγραψαν εβδομήντα 
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λογοτεχνικά έργα που μπορούσαν να κάνουν περισσότερο ενδιαφέρουσα τη 

διδασκαλία των οικονομικών, εμπλουτίζοντάς την με παραδείγματα που προέρχονται 

από ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν την κοινή γνώμη. Μάλιστα, ο Michael Watts 

στο συλλογικό βιβλίο Teaching Economics to Undergraduates: Alternatives to Chalk 

and Talk, παραθέτει έναν κατάλογο από λογοτεχνικά κείμενα και τις έννοιες που 

μπορούμε να διδάξουμε στην τάξη μέσα από αυτά. 

 Οι αναφορές που προηγήθηκαν είτε είναι οικονομικές μελέτες που 

σχετίζονται με την έρευνα είτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικά εργαλεία 

στη Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως είναι για παράδειγμα 

τα άρθρα της Kish-Goodling και τα δύο του Watts, ένα εκ των οποίων με τον Smith. 

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, παρόλο που η χρήση ιστοριών ενδείκνυται 

περισσότερο για τη διδασκαλία των μαθησιακών αντικειμένων, υπάρχουν λιγότερες 

μελέτες, αλλά σε αυτές εντάσσονται δύο βιβλία που ίσως αποτελούν την πιο 

οργανωμένη εργασία στην οικονομική εκπαίδευση μέσω της λογοτεχνίας. 

 Το 1986, μία ομάδα καθηγητών της οικονομίας δημιούργησε την πέμπτη 

έκδοση του εγχειριδίου Learning Economics through Children’s stories υπό την 

αιγίδα του Joint Council on Economic Education. Το βιβλίο περιλαμβάνει δώδεκα 

κατηγορίες εννοιών και διακόσια εβδομήντα τρία έργα της παιδικής λογοτεχνίας, με 

τη χρήση των οποίων μπορούμε να διδάξουμε στην τάξη τους οικονομικούς όρους. 

Μαζί με τις βιβλιογραφικές πληροφορίες των παιδικών έργων, οι συγγραφείς 

παραθέτουν σε λίγες αράδες τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα 

χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη των οικονομικών ιδεών. 

 Η καλύτερη ίσως εργασία που συνδέει τη λογοτεχνία με τα οικονομικά και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για διδασκαλία δημιουργήθηκε το 1997 από τη 

συνεργασία παιδαγωγών και οικονομολόγων και εκδόθηκε από το National Council 

on Economic Education. Το Teaching Economics Using Children’s Literature, αφού 

καταγράφει, προσδιορίζει και παραθέτει παραδείγματα για τις οικονομικές έννοιες 

που κρίνονται κατάλληλες να διδαχθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 

παρουσιάζει για κάθε όρο τα βιβλιογραφικά στοιχεία σχετικού παιδικού κειμένου και 

ορισμένες δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να εμπεδώσουν 
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καλύτερα την οικονομική θεωρία. Παράλληλα, προτείνει στο διδακτικό προσωπικό 

τη διαδικασία με την οποία μπορούν να παρουσιάσουν τα συγκεκριμένα θέματα στην 

τάξη. Η δομή του εγχειριδίου το μετατρέπει σε χρήσιμο εργαλείο για κάθε δάσκαλο 

που θέλει να διδάξει την οικονομική επιστήμη. 

 Ο τρόπος με τον οποίο εργαστήκαμε στην παρούσα μελέτη, αν και 

διακρίνεται από την εφαρμογή θεωριών της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της 

οικονομικής επιστήμης, διέπεται από παρόμοιες αρχές με αυτές που χρησιμοποιεί το 

Teaching Economics Using Children’s Literature και τα πέντε βιβλία που θα 

αναφέρουμε αμέσως παρακάτω. Αυτές οι πραγματείες προσεγγίζουν τη λογοτεχνία 

επιχειρώντας να εξάγουν την οικονομική σκέψη που υπάρχει σε αυτή και αυτό τις 

διαφοροποιεί από τις προηγούμενες αναφορές. 

 Ο Marc Shell, καθηγητής της Αγγλικής, Αμερικανικής και Συγκριτικής 

Φιλολογίας στο Harvard, με το έργο του The Economy of Literature εξετάζει τη 

σχέση μεταξύ της οικονομικής σκέψης και της γλωσσικής και λογοτεχνικής πράξης. 

Τα κείμενα με τα οποία καταπιάνεται είναι παρμένα από αρχαίους Έλληνες 

φιλοσόφους, όπως για παράδειγμα ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, ο Ηρόδοτος, ο 

Ηράκλειτος, αλλά και από διάφορους άλλους στοχαστές. Ο συγγραφέας προβάλλει 

τη σχέση μεταξύ χρήματος και γλώσσας και επιχειρηματολογεί για τον τρόπο με τον 

οποίο η ανάπτυξη του χρήματος οδήγησε στην εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης. 

Επίσης, προτείνοντας μεθόδους ανάλυσης των λογοτεχνικών κειμένων, αποδεικνύει 

πως αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα το περιβάλλον μας. 

 Ο ίδιος συγγραφέας, στο Money, Language, and Thought: Literary and 

Philosophic Economies from the Medieval to the Modern Era, μελετά τις σχέσεις 

γλωσσικής και οικονομικής παραγωγής στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία, μεταξύ 

άλλων στον Shakespeare, στον Goethe, στον Kant και στον Hegel. Μέσα από το έργο 

του αποδεικνύει ότι οι εμπορικές συναλλαγές είναι σημαντικές στη λογοτεχνία και τη 

φιλοσοφία και ασκεί κριτική στις δύο τελευταίες, τις οποίες βρίσκει περιορισμένης 

εμβέλειας, ενώ δικαίως θεωρεί την οικονομική σκέψη πολύ πιο σύνθετη. 

 O Philip Connell, στο Romanticism, Economics and the Question of ‘Culture’, 

χρησιμοποιεί μέθοδο ανάλυσης που περιέχει στοιχεία φιλολογίας και ιστορίας των 
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ιδεών για να μελετήσει τους μεγάλους Άγγλους ποιητές της εποχής του ρομαντισμού, 

αλλά και την πολιτική και πνευματική ζωή εκείνου του χρονικού διαστήματος. 

Εξετάζει σε νέα βάση το πολιτικό περιεχόμενο του αγγλικού ρομαντισμού. Στηρίζει 

σε οικονομικές έννοιες αυτό που άλλοι μελετητές αποκαλούν «ρομαντική ιδεολογία» 

για να τις μελετήσει με σύνθετο τρόπο, αποδεικνύοντας ότι ο οικονομικός λόγος είναι 

σημαντικός για τη διαμόρφωση αυτής της ιδεολογίας. 

 Το συλλογικό βιβλίο που επιμελήθηκαν οι Stephen Cullenberg, Jack 

Amariglio και David F. Ruccio έχει ως άξονα τη μελέτη των οικονομικών από τη 

σκοπιά του μεταμοντερνισμού. Η έννοια αυτή επηρέασε την οικονομική επιστήμη 

την τελευταία δεκαετία, προσφέροντας στους μελετητές της μία νέα προοπτική 

εφαρμογής διαφορετικών επιστημολογικών θεωριών, οι οποίες χρησιμοποιούνται, 

συγκρούονται και επανατοποθετούνται σε νέα βάση. Αν θεωρήσουμε ότι η φάση του 

καπιταλισμού που διανύουμε ανήκει στη μεταμοντέρνα εποχή, οι οικονομολόγοι 

οφείλουν να μελετήσουν το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκαν τα 

σύγχρονα οικονομικά και διαμόρφωσαν τον οικονομικό λόγο της εποχής μας. 

 Τέλος, ο Philippe Desan, στο L’imaginaire économique de la Renaissance, 

ξεκινά από τη διαπίστωση ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα διανοητικά 

του εργαλεία παρά μονάχα μέσα από προϋπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές 

δομές. Μελετά τις εμπορικές, λογιστικές και τραπεζικές εικόνες και μεταφορές στα 

λογοτεχνικά κείμενα της γαλλικής Αναγέννησης και οδηγείται στον ορισμό της νέας 

οικονομικής τάξης που αναδύεται την ίδια εποχή με την αναγέννηση της σκέψης και 

των τεχνών. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι όλα τα μεγάλα λογοτεχνικά κείμενα που 

γράφτηκαν τότε ανήκουν στο οικονομικό φαντασιακό. 
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Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

 

 

Η χρησιμότητα των οικονομικών γνώσεων για τον πολίτη 

 

Η οικονομική επιστήμη σχετίζεται άμεσα με την καθημερινή ζωή του ατόμου. 

«Ασχολείται με τα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας και του πληθωρισμού, της 

φτώχειας και του πλούτου, της υλικής προόδου και της γενικότερης ανόδου της 

ποιότητος της ανθρώπινης ζωής» (Samuelson, 1973: vii). Η μελέτη της έχει ως στόχο 

να βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο στην προσπάθεια που καταβάλλει ώστε να 

καλύψει με τις περιορισμένες παραγωγικές πηγές που διαθέτει τις απεριόριστες 

ανάγκες του, να βελτιώσει την παραγωγική διαδικασία και να αναβαθμίσει τις 

συνθήκες διαβίωσής του.1

Ένας από τους βασικούς στόχους της εκμάθησης των οικονομικών είναι η 

απόκτηση λογικής, δομημένης και ορθής οικονομικής σκέψης από το μαθητή (Bach, 

1990: 39). Η επίλυση των οικονομικών προβλημάτων απαιτεί τη γνώση 

μεθοδολογίας και τη μεθοδική επεξεργασία των δεδομένων (Samuelson, 1975: 19). 

Έτσι, το άτομο αποκτά την ικανότητα να οργανώνει, να ταξινομεί και να αξιολογεί 

τις πληροφορίες που διαθέτει και να οδηγείται στην εξαγωγή συμπερασμάτων που 

τεκμηριώνονται έστω και με την προσωπική του, άρα υποκειμενική, αντίληψη των 

γεγονότων. 

Τα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου ενδιαφέρονται για τα οικονομικά 

ζητήματα και εκφέρουν την άποψή τους ανεξαρτήτως εάν γνωρίζουν έστω και 

ελάχιστα στοιχεία γι’ αυτά. Επομένως, ακόμη και άτομα που δεν διαθέτουν 

υπόβαθρο οικονομικών γνώσεων μπορούν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη σε 

                                                 
1 Ο Galbraith (2001: 21-22), συνδέοντας τις οικονομικές ενέργειες των ανθρώπων με την καθημερινή 
τους ζωή, αναφέρει τη φράση που διατύπωσε ο Alfred Marshall (1890, τόμος Ι: 1) «Η πολιτική 
Οικονομία ή η Οικονομική […] είναι μια μελέτη της ανθρωπότητας, που ασχολείται με τη συνήθη 
επιχειρηματική δραστηριότητα που λέγεται ζωή». 
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σημαντικά ερωτήματα που απαιτούν μία βαθύτερη μελέτη των κοινωνικών και 

οικονομικών φαινομένων για να τεκμηριωθούν με τρόπο ολοκληρωμένο. Στην 

απάντηση ενός ερωτήματος το τελικό αποτέλεσμα δεν διαχωρίζει όσους απάντησαν 

με κριτήριο την οικονομική τους παιδεία από αυτούς που εξέφρασαν μία πεποίθηση 

προερχόμενη αποκλειστικά από τις προσωπικές τους αντιλήψεις, αλλά 

διαμορφώνεται συνολικά από όλους τους ερωτώμενους (Walstad, 1997: 202-203). 

Συνεπώς, η μελέτη της Οικονομίας μάς προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις 

για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά προβλήματα που θα 

συναντήσουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, και επιπλέον μας βοηθάει να 

κατανοήσουμε καλύτερα τις ανθρώπινες σχέσεις και την ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε επιστήμη προσεγγίζει τη μελέτη των θεμάτων που την 

ενδιαφέρουν από διαφορετική σκοπιά. Άρα, μπορούμε να τα αντιληφθούμε από μία 

άλλη οπτική από αυτήν που μας προσφέρει η ψυχολογία, η κοινωνιολογία ή η 

ιστορία (Μπένος και Σαραντίδης, 1986: 28). Μέσα από τη διδασκαλία των 

οικονομικών πρέπει να καθοδηγήσουμε τους μαθητές, ώστε να μάθουν, 

χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους, να ερμηνεύουν τα κοινωνικά φαινόμενα 

(VanSickle, 1992: 57). 

Οι επιστήμες όμως δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Καθώς πολλές φορές 

διαφορετικές επιστήμες μελετούν και ερμηνεύουν τα ίδια φαινόμενα, η γνώση των 

οικονομικών μάς βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα τις άλλες επιστήμες του 

ανθρώπου και ιδιαίτερα την ιστορία. Οι οικονομικές συνθήκες επιδρούν στη 

διαμόρφωση ενός κοινωνικού γεγονότος, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα ήταν αυτές 

που δημιούργησαν επαναστάσεις και λαϊκές εξεγέρσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί ο 

άνθρωπος έχει συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και, πολλές φορές, ο ρόλος του στην 

προσπάθεια που κάνει για να τις ικανοποιήσει συγκρούεται όχι μόνο με τα 

συμφέροντα που καθορίζουν τις θέσεις των άλλων ατόμων αλλά και με τους 

διαφορετικούς ρόλους που έχει το ίδιο άτομο. Οι λύσεις που αναγκάζεται να βρει 

κατευνάζουν τις συγκρούσεις, αλλά οι καινούργιοι κανόνες που διαμορφώνονται στο 

πλαίσιο της ομαλοποίησης αυτής της διαμάχης οδηγούν στην αναζωπύρωση των 

αντιφάσεων (Foucault, 1993: 489). 
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Την επίδραση της οικονομίας στις κοινωνικές συνθήκες μπορούμε εξάλλου 

να τη διαπιστώσουμε μέσα από τη μελέτη λογοτεχνικών έργων. Ο αναγνώστης αντλεί 

σημαντικές πληροφορίες τόσο για τις οικονομικές τάσεις της εποχής όσο και για 

άλλα καίρια ζητήματα που απασχολούσαν, την εποχή της συγγραφής του κειμένου, 

το κοινωνικό σύνολο και προσδιόριζαν την πορεία των γεγονότων. 

Μέσα στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ οικονομικής επιστήμης και 

διαμόρφωσης της πολιτικής, μπορούμε να αναφερθούμε στην επίδραση των ατόμων 

που έχουν σπουδάσει Οικονομικά. Με την κατοχή οικονομικών γνώσεων μπορούμε 

να καθορίσουμε την αντίστοιχη κυβερνητική πολιτική, να συγκρίνουμε και να 

αξιολογήσουμε τα διαφορετικά οικονομικά συστήματα και να προβλέψουμε τα 

μελλοντικά οικονομικά γεγονότα (Ευθύμογλου και Μπένος, 1991: 17-18). Δεν αρκεί 

απλώς να συμμετάσχουμε, ως ενεργοί πολίτες, στην πολιτική ζωή της κοινωνίας, 

αλλά χρειάζεται να διαμορφώσουμε την ευρύτερη οικονομική, κοινωνική και 

πολιτική κατάσταση (Μακρίδου-Μπούσιου, 2002: 19· Hansen, 1977: 2). 

Η συμμετοχή του πολίτη στη «δημιουργία μίας σωστής κοινωνίας» 

(Samuelson, 1975: vii), όπως η κάθε εποχή την αντιλαμβάνεται, προκύπτει ως 

αποτέλεσμα της ευρύτερης επιστημονικής μόρφωσης. Για να θεωρείται ένας 

άνθρωπος ολοκληρωμένος και να μπορεί να μετέχει στις κοινωνικές διαδικασίες, θα 

πρέπει να έχει επιστημονική, πολιτισμική και κοινωνική μόρφωση (Stigler, 1983: 

60). Η εμπλοκή του ατόμου στο κοινωνικό γίγνεσθαι σημαίνει ουσιαστικά την 

κατανόηση υψηλών αξιών όπως είναι η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η γενικότερη 

πρόοδος (Kern, 1990: 199). Οπωσδήποτε, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι η 

οικονομική επιστήμη έχει συμβάλει «στην καλύτερη διαβίωση του ανθρώπου πάνω 

στη γη» (Μπένος και Σαραντίδης, 1986: 28-29). 

Επίσης, η ολοκληρωμένη πληροφόρηση του πολίτη μίας κοινωνίας σημαίνει 

και τη δυνατότητα να λάβει καλύτερες αποφάσεις σχετικά με προσωπικά και δημόσια 

θέματα (Stigler, 1983: 60). Σκοπός άλλωστε των εκπαιδευτικών συστημάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία μίας κοινωνίας με ιδανικά τη δημοκρατία, 

το σεβασμό άλλων πολιτισμών και τη δικαιοσύνη (Κωτσίκης, 1998: 467-468). Η 

εκπαίδευση οφείλει να δημιουργήσει άτομα ικανά να ενταχθούν στο κοινωνικό 
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σύνολο και να το επηρεάσουν (Φλουρής, 1984: 13). Υπάρχει όμως και η αντίθετη 

απόληξη, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι σημαντικότερες γνώσεις κατέχονται 

μόνο από άτομα που βρίσκονται στην εκάστοτε εξουσία και η παροχή της βασικής 

παιδείας καθορίζεται από ολοκληρωτικά καθεστώτα. Τότε, η Οικονομική 

μετατρέπεται σε ένα «χρήσιμο εργαλείο» γι’ αυτούς που θέλουν να διαδραματίσουν 

ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας και καταλαμβάνει ένα σημαντικό 

τμήμα στις γνώσεις όσων θέλουν να κατέχουν εξουσία (Galbraith, 1974: 33). 

Ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει το άτομο τις οικονομικές του 

γνώσεις εξαρτάται από την προσωπικότητά του. Ένας από τους σημαντικότερους 

συντελεστές που τη διαμορφώνουν είναι το σχολείο, όχι μόνο με τις ανθρώπινες 

σχέσεις που δημιουργεί αλλά και μέσα από τη διδασκαλία των μαθημάτων. Ίσως το 

μάθημα της λογοτεχνίας μπορεί να προσφέρει περισσότερα στοιχεία από άλλα 

μαθήματα, γιατί οι γνώσεις που περιέχει διδάσκονται από την εικόνα που είχαν ή 

έχουν για την εποχή τους συγγραφείς, οι οποίοι γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τις 

λέξεις για να επιτύχουν τη μετάδοση μηνυμάτων που δεν δίνονται μέσα από 

ορισμούς. Η ανάγνωση και η ελεύθερη – μέσα σε καθορισμένους κανόνες – ερμηνεία 

των κειμένων προσφέρει θετικές προσωπικές εμπειρίες στα παιδιά με απώτερο στόχο 

τη μεταβολή, όχι μόνο της διανοητικής, αλλά και της συναισθηματικής κατάστασής 

τους. Άλλωστε, το συναισθηματικό πεδίο βοηθάει στην απόκτηση και στη 

συγκράτηση των γνωστικών δεξιοτήτων (Saunders, 1990: 64). 

Τελικά, η οικονομική επιστήμη προκαλεί το ενδιαφέρον του μελετητή, γιατί 

σχετίζεται με τις καθημερινές μας ενέργειες και με γνωρίσματα του πολιτισμού που 

μας προβληματίζουν (Samuelson, 1975: vii). Η γνώση της είναι σημαντική για τα 

άτομα, ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα στους κοινωνικούς ρόλους που 

αναλαμβάνουν και να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές τους δυσκολίες, λαμβάνοντας 

όσο το δυνατόν καλύτερες, συνειδητές, αποτελεσματικές, κριτικές και έξυπνες 

αποφάσεις και κάνοντας ορθότερες επιλογές (Buck1es, 1991: 26· Siegfried και 

Meszaros, 1997: 249· Saunders, Bach, Calderwood και Hansen, 1993: 3, 57· Boskin, 

1990: 22· VanSickle, 1992: 56· Lynch, 1990: 295· Bach, 1990: 39). Οι μαθητές 

πρέπει να ανακαλύψουν την οικονομική διάσταση στις δραστηριότητές τους, τόσο σε 
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προσωπικό επίπεδο όσο και ως μέλη της κοινωνίας (VanSickle, 1992: 56). Πρέπει να 

είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και σε άλλα, 

διαφορετικά θέματα (VanSickle, 1992: 64). Μέσω της διδασκαλίας των οικονομικών 

προσπαθούμε να κάνουμε τα άτομα να ενδιαφερθούν για το συγκεκριμένο 

επιστημονικό αντικείμενο (Boskin, 1990: 22), καθώς, μέσα από αυτό, ενεργοποιούμε 

το ενδιαφέρον τους για τον κόσμο που τους περιβάλλει. Συνεπώς, αν επιχειρούσαμε 

να θέσουμε τον κυρίαρχο στόχο της διδασκαλίας της οικονομικής επιστήμης, θα 

λέγαμε ότι αυτός ταυτίζεται με το γενικό στόχο της παιδείας, δηλαδή τη δημιουργία 

υπεύθυνων πολιτών, τη «διαμόρφωση σκεπτόμενων και δρώντων ατόμων» 

(Saunders, κ.ά., 1993: 5). 
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Κριτήρια επιλογής των οικονομικών όρων και των λογοτεχνικών κειμένων 

 

Τα σχολικά βιβλία του μαθήματος της λογοτεχνίας περιγράφουν διάφορες 

κοινωνικές καταστάσεις και αναπτύσσουν πλουραλιστικά τις ανθρώπινες σχέσεις. Η 

απεικόνιση μεγάλης ποικιλίας καταστάσεων και σχέσεων δημιουργεί στον 

αναγνώστη τις κατάλληλες συνθήκες για τη μελέτη των πολιτικών, κοινωνικών και 

οικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν την εποχή της συγγραφής του έργου ή της 

εκτύλιξης του μύθου. Καθώς πολλά από αυτά δεν ανήκουν στη μεγάλη λογοτεχνία, 

μυθοποιούν ελάχιστα την πραγματικότητα και επικοινωνούν άμεσα με τα παιδιά και 

τους εφήβους, φέρνοντας στη μνήμη τους παρόμοιες καταστάσεις. Ο μαθητής, 

αναλύοντας τα φαινόμενα κάποιας συγκεκριμένης εποχής, έχει τη δυνατότητα να 

γνωρίσει καλύτερα τον πολιτισμό της και να κατανοήσει το κοινωνικό και 

οικονομικό περιβάλλον. Μέσα από τη μελέτη όλων αυτών των στοιχείων που 

καθόρισαν τη συγκεκριμένη εποχή μπορεί να διδαχθεί τις οικονομικές έννοιες όπως 

αυτές προσδιορίζονται μέσα από τις καθημερινές καταστάσεις· να εστιάσει, δηλαδή, 

το ενδιαφέρον του στην εφαρμογή των οικονομικών θεωριών και όχι στην 

«αναπαραγωγή» ποικίλων ορισμών. 

Μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα, η οικονομική επιστήμη δεν κινδυνεύει να 

γίνει συνονθύλευμα από ακατανόητα σχεδιαγράμματα, ανερμήνευτους τύπους και 

δυσνόητους ορισμούς και αναδεικνύεται σε επιστήμη που ασχολείται με ορισμένα 

από τα σοβαρότερα ανθρώπινα προβλήματα, όπως είναι η πείνα και η εκμετάλλευση 

του ατόμου. Ιδιαίτερα όταν αντιλαμβανόμαστε τις διάφορες οικονομικές έννοιες με 

την ανάγνωση ενός κειμένου που δεν χρησιμοποιεί γλώσσα δοκιμίου αλλά ποιητικό 

λόγο και μάλιστα με λυρικές περιγραφές, η βαθύτερη σημασία τους μπορεί να 

καταγραφεί στο μυαλό μας ίσως για όλη μας τη ζωή, σίγουρα για πολύ μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα από το αντίστοιχο ενός ορισμού λίγων σειρών που 

απομνημονεύσαμε με σκοπό να τον χρησιμοποιήσουμε στη διαδικασία των 

εξετάσεων. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στις οδηγίες που απευθύνονται προς τους 

φιλολόγους, ταξινομεί τα λογοτεχνικά κείμενα που διδάσκονται σε τρία είδη: ποίηση, 
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πεζογραφία και θέατρο. Επειδή κάθε είδος έχει το δικό του τρόπο ανάλυσης, 

επιλέξαμε να προσεγγίσουμε με τη μελέτη μας τα πεζά κείμενα, με την ελπίδα ότι θα 

ασχοληθούμε στο μέλλον και με τις άλλες μορφές έντεχνου λόγου. Η πεζογραφία 

όμως διακρίνεται σε επιμέρους είδη, όπως το παραμύθι, το διήγημα, το δοκίμιο. 

Εξαιρέσαμε όσα κείμενα εντάσσονταν σε υποκατηγορίες όπως είναι για παράδειγμα 

τα λογοτεχνικά δοκίμια, τα απομνημονεύματα και οι επιστολές· εξετάσαμε δηλαδή 

όσα έργα έχουν μυθικό πλαίσιο και δεν είναι αλλά ούτε και μοιάζουν υφολογικά με 

δοκίμια. 

Τα κριτήρια με τα οποία επιλέξαμε τους οικονομικούς όρους της μελέτης 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: α) διεθνή ευρετήρια με τις βασικές 

έννοιες που οι συγγραφείς τους υποστηρίζουν ότι πρέπει να διδαχθούν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ενδεικτικά αναφέρονται τα εγχειρίδια: Saunders κ.ά., 

1993· Burkhardt, 1976:  60-61· Walstad, 1992: 2033· Walstad και Soper, 1999: 3· 

Siegfried και Meszaros, 1997: 250-251), ιδιαίτερα ο οδηγός των Saunders κ.ά., 

Master Curriculum Guide in Economics. A Framework for Teaching the Basic 

Concepts είναι αναλυτικός στην ύλη που προτείνει για τη διδασκαλία του μαθήματος 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το βιβλίο Teaching Economics Using Children’s 

Literature περιέχει έναν πλήρη κατάλογο εννοιών για την πρωτοβάθμια οικονομική 

εκπαίδευση, β) αναφορές για τα μαθησιακά αντικείμενα που εντάσσονται ήδη στο 

αναλυτικό πρόγραμμα διαφόρων χωρών για τη διδασκαλία των οικονομικών 

μαθημάτων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου (όπως στα Yamane, 

1985: 275-276· Saunders κ.ά., 1993) και γ) το περιεχόμενο των δύο βιβλίων που 

χρησιμοποιούνται στη Μέση Εκπαίδευση για τη διδασκαλία της Επιστήμης της 

Οικονομίας (Αρχές Οικονομίας της Α΄ Λυκείου και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της 

Γ΄ Λυκείου), το οποίο περιλαμβάνει τις οικονομικές έννοιες που αναπτύσσουν οι 

διεθνείς οικονομικοί οδηγοί (Μακρίδου-Μπούσιου, 1991: 143-150). Οι κοινοί όροι 

των παραπάνω εγχειριδίων αποσαφηνίζονται σε επόμενες σελίδες και αναλύονται με 

την αρωγή των λογοτεχνικών κειμένων. 

Στη συνέχεια υπήρξε ομαδοποίηση ή διαίρεση των οικονομικών εννοιών που 

καταγράφηκαν ανάλογα με τις απαιτήσεις που δημιούργησαν τα κείμενα. Δηλαδή, 
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σχετικές μεταξύ τους έννοιες που περιέχονταν σε μικρό αριθμό κειμένων 

αναλύθηκαν μαζί, ενώ αντιθέτως όροι που προβάλλονταν από πολλά κείμενα 

χωρίστηκαν, όπως είναι οι ανθρώπινες και οι κεφαλαιουχικές πηγές που αναλύονται 

με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, δηλαδή μικρή και οικογενειακή εταιρεία ή 

μεγάλος οργανισμός. Επίσης, υπήρχε επέκταση των εννοιών όπου αυτό κρινόταν 

απαραίτητο. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε το βασικό οικονομικό 

πρόβλημα το οποίο αναλύουμε από την πλευρά των ελλείψεων που αντιμετωπίζουν 

οι άνθρωποι, δηλαδή στην ευρύτερη ερμηνεία της φτώχειας. 

Μετά από αυτή την καταγραφή εξαιρέθηκαν επιπλέον κείμενα τα οποία, ενώ 

εμπεριέχουν έναν οικονομικό όρο, το ουσιαστικό νόημα και τα κύρια συναισθήματα 

που μεταδίδουν παραπέμπουν σε βαθύτερες αξίες. Στο διήγημα π.χ. του Βόλφγκανγκ 

Μπόρχερτ «Κι όμως τη νύχτα κοιμούνται οι ποντικοί», που εντάσσεται στη Νεότερη 

Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία της Β΄ Λυκείου (327-330), θα μπορούσαμε να αναφερθούμε 

στη φτώχεια ως συνέπεια του πολέμου. Επειδή όμως πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να 

διδάσκουμε τα οικονομικά εις βάρος του κειμένου, θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο 

δεν θα αντιλαμβανόμασταν το μέγεθος της εξαθλίωσης που περιγράφεται. Θα 

εστιάζαμε την ανάλυση μας σε οικονομικά στοιχεία και θα ελαττώναμε την 

αντιπολεμική ισχύ που προέρχεται κυρίως από την παραστατική περιγραφή του 

κατεστραμμένου σπιτιού και από την αντίληψη των γεγονότων από την οπτική γωνία 

του παιδιού. 

Παρά το γεγονός ότι από τη μελέτη μας εξαιρούμε την ανάλυση κειμένων που 

εστιάζονται σε θεμελιώδεις αξίες, όπως είναι η ειρήνη, η ελευθερία και η δικαιοσύνη, 

μπορούμε και μέσα από τη μελέτη των οικονομικών εννοιών να δημιουργήσουμε το 

κατάλληλο περιβάλλον για την ανάλυση τέτοιων αξιών. Η Οικονομική, ως κοινωνική 

επιστήμη, συνδέεται με αυτά τα ιδανικά, και ένα καλογραμμένο κείμενο μπορεί να 

μας προσφέρει πολλές αφορμές για διάλογο με αντίστοιχο αντικείμενο. Για να το 

επιτύχουμε αυτό μέσα στη σχολική τάξη πρέπει να υπάρχει η θέληση από το 

δάσκαλο και τους μαθητές να προσπεράσουν τα ερωτήματα που ασχολούνται με το 
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διαχωρισμό ενοτήτων και την εύρεση παρομοιώσεων και μεταφορών και απλώς να 

δοκιμάσουν να αναγνώσουν, δηλαδή να γνωρίσουν εκ νέου, τα κείμενα. 
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Αποσαφήνιση των οικονομικών όρων 

 

 

Οι θεμελιώδεις οικονομικές έννοιες που θα αναπτυχθούν μέσω της μελέτης 

των κειμένων, τα οποία περιλαμβάνονται στα μαθητικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας, διευκρινίζονται με την αρωγή των ορισμών που ακολουθούν. 

Οφείλουμε να επεξηγήσουμε ότι το εύρος των οικονομικών όρων δεν προσδιορίζεται 

από την πλήρη οικονομική σημασία τους, αλλά περιορίζεται από τον τρόπο με τον 

οποίο προκύπτουν αυτές οι έννοιες από τα κείμενα των ανθολογίων. 

 

Αγαθά 

Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την ανθρώπινη παραγωγική 

προσπάθεια ή τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των αναγκών των 

ατόμων της κοινωνίας. Τα διακρίνουμε σε υλικά αντικείμενα και σε υπηρεσίες. Η 

ύπαρξη των αγαθών στα ανθολόγια χρησιμοποιείται για να καλύψει κυρίως τις 

βασικές ανθρώπινες ανάγκες και λιγότερο τις δευτερεύουσες. Στην παρούσα μελέτη 

ταυτίζουμε τον όρο με εκείνα τα αγαθά που έχουν υλική υπόσταση και αναλύουμε 

ξεχωριστά τα άυλα αγαθά (υπηρεσίες). 

 

Αγορά (ελεύθερη αγορά) 

Περιλαμβάνει τα μέσα και τους χώρους στους οποίους μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μία αγοραπωλησία. Στην ελεύθερη αγορά, οι πωλητές και οι 

αγοραστές αλληλεπιδρούν προσδιορίζοντας τις τιμές και τις ποσότητες των 

προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. 

 

Αλληλεξάρτηση (εμπορευμάτων και εργασιών) 

Η σχέση μεταξύ των προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της 

κατανάλωσής τους και των εργασιών καθ’ όλη την παραγωγική διαδικασία. Αυτή η 

αλληλεξάρτηση των εμπορευμάτων αντιστοιχεί σε μια κοινωνική σχέση και 

μετατρέπεται ταυτόχρονα σε συσχέτιση και αλληλεξάρτηση των εργασιών και των 
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ανθρώπων. Οι συγγραφείς του μαθητικού βιβλίου της Α΄ Λυκείου σχολιάζουν 

κριτικά το σύστημα της παραγωγής εμπορευμάτων και διατυπώνουν την άποψη ότι 

«δημιουργεί απρόσωπες σχέσεις, μετατρέπει τις ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις σε 

σχέσεις μεταξύ πραγμάτων, δηλαδή μεταξύ εμπορευμάτων» (Αρχές Οικονομίας, 

1998: 17). Η αλληλεξάρτηση είναι το αποτέλεσμα της μεγάλης ειδίκευσης. Είναι η 

σχέση εξάρτησης μεταξύ ατόμων και κρατών, αφού το ένα μέρος χρειάζεται αυτό 

που παράγει το άλλο. 

 

Ανάγκες 

Ανάγκη είναι «το δυσάρεστο συναίσθημα μιας ελλείψεως που συνοδεύεται 

και από την επιθυμία της ικανοποιήσεώς της». Η οικονομική επιστήμη μελετά τις 

ανθρώπινες ενέργειες που στοχεύουν στην εξασφάλιση των μέσων με τα οποία 

μπορούν να τις ικανοποιήσουν (Μπένος και Σαραντίδης, 1986: 26). Θα μπορούσαμε 

να διαχωρίσουμε τις ανάγκες σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη σημασία τους: στις 

κύριες, που η πλήρωσή τους είναι απαραίτητη για την επιβίωση του ατόμου, και στις 

δευτερεύουσες, οι οποίες εμφανίζονται μετά την ικανοποίηση των πρώτων. 

 

Ανάπτυξη 

Η διαδικασία κατά την οποία  βελτιώνονται σε μόνιμο βαθμό οι υλικές 

συνθήκες διαβίωσης των ατόμων. Ορισμένα από τα οικονομικά μεγέθη που 

χαρακτηρίζουν την περίοδο ανάπτυξης μίας χώρας είναι η μείωση της ανεργίας, η 

αύξηση του εθνικού εισοδήματος, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού 

(Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών, 1973: «Ανάπτυξις»). 

 

Ανεργία 

«Η κατάσταση της οικονομίας στην οποία υπάρχουν άτομα που μπορούν και 

θέλουν να εργαστούν αλλά δεν βρίσκουν απασχόληση» (Αρχές Οικονομικής 

Θεωρίας, 1999: 203). Ο συγκεκριμένος όρος μπορεί να εφαρμοσθεί τόσο ως προς τα 

άτομα, όσο και ως προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς κλάδους, αφού, 

για παράδειγμα λέμε ότι ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας μαστίζεται από ανεργία 
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(Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών, 1973: «Ανεργία»). Το ποσοστό ανεργίας 

αναφέρεται στο «εν δυνάμει» εργατικό δυναμικό, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται 

οι ανήλικοι, οι ηλικιωμένοι, όσοι έχουν κάποια σοβαρή αναπηρία και όσοι δεν 

επιθυμούν να δουλέψουν. 

 

Ανθρώπινες παραγωγικές πηγές (εργασία) 

Η ποσότητα και η ποιότητα της ανθρώπινης προσπάθειας που αποσκοπεί 

στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούμε το 

συγκεκριμένο όρο για να ορίσουμε το εργατικό δυναμικό που συμμετέχει κυρίως στη 

βιομηχανική παραγωγή, διαχωρίζοντάς τον από τον όρο παραγωγοί, τον οποίο 

χρησιμοποιούμε για τον προσδιορισμό των αγροτικών εργασιών. Η εργασία ορίζεται 

ως η χρησιμοποίηση των ικανοτήτων ενός ανθρώπου στην προσπάθειά του να 

εξασφαλίσει αγαθά και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του (Μπένος και Σαραντίδης, 

1986: 51). Στο ευρύτερο περιβάλλον της συμπεριλαμβάνονται όλες οι συνθήκες και 

τα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης και 

των εργαζομένων. Με τον όρο ανθρώπινο κεφάλαιο προσδιορίζουμε το 

εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, διαχωρίζοντάς το από το σύνολο 

του ικανού προς εργασία (και εν μέρει ανειδίκευτου) πληθυσμού (Εγκυκλοπαίδεια 

Οικονομικών Επιστημών, 1973: «Ανθρώπινο κεφάλαιο»). 

 

Ανταγωνισμός 

Ο διηνεκής αγώνας μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων ενός κλάδου για 

τη διατήρηση ή αύξηση του μεριδίου αγοράς ή για τη διείσδυση σε νέα αγορά. Ο 

όρος «υποδηλώνει το οικονομικό σύστημα, το οποίο διασφαλίζει ότι όλοι θα 

παράγουν και θα πωλούν στην ελεύθερη αγορά με τους καλύτερους – σε κάθε 

περίπτωση – όρους» (Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών, 1973: 

«Ανταγωνισμός»). Επίσης, μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις διάφορες τεχνικές 

που χρησιμοποιεί η επιχείρηση προκειμένου να κερδίσει περισσότερους καταναλωτές 

και να αυξήσει το κέρδος της (High, www.econlib.org). Η ακραία μορφή του 
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ανταγωνισμού εμφανίζεται όταν ο αγώνας των επιχειρήσεων δεν οριοθετείται από 

ηθικούς περιορισμούς, αλλά στοχεύει στον αφανισμό του αντιπάλου. 

 

Αντιπραγματισμός 

Η ανταλλαγή υλικών αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ τους, δηλαδή είδος με 

είδος, χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος (Day, κ.ά., 1997: 1-10). Αυτός ο τρόπος 

ανταλλαγής χρησιμοποιούνταν στις πρωτόγονες και αχρήματες κοινωνίες. Στη 

σύγχρονη εποχή, η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται ελάχιστα, κυρίως στις 

περιόδους πολεμικών συγκρούσεων, οικονομικών κρίσεων ή καλπάζοντος 

πληθωρισμού, με σκοπό την «εξασφάλιση της αγοραστικής δύναμης του 

ανταλλασσόμενου είδους» (Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών, 1973: 

«Αντιπραγματισμός»). 

 

Αξία (ανταλλακτική και χρηστική) 

Η ανταλλακτική αξία είναι η ποσότητα χρήματος ή άλλων προϊόντων με την 

οποία έχει τη δυνατότητα να ανταλλαχθεί μία μονάδα ορισμένου προϊόντος με 

κριτήριο τη χρησιμότητα ή τη σπανιότητά του (Μπένος και Σαραντίδης, 1986: 69). Η 

χρηστική αξία είναι η χρησιμότητα ενός αγαθού στην καθημερινή ζωή. Συχνά, η 

ανταλλακτική και η χρηστική αξία διαφέρουν (βλ. τιμή). 

 

Απεργία 

Η αποχή από την εργασία μίας ομάδας, ενός κλάδου ή του συνόλου των 

εργαζομένων, σε προκαθορισμένο χρόνο, που λειτουργεί ως μέτρο πίεσης προς τους 

εργοδότες για την αποδοχή των αιτημάτων των απεργών. 

 

Αποταμίευση 

«Η μη χρησιμοποίηση του εισοδήματος για κατανάλωση» (Αρχές 

Οικονομικής Θεωρίας, 1999: 203). Η δημιουργία χρηματικού αποθέματος για να 

χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ή για να αυξήσει το εισόδημα, κυρίως με τον ανατοκισμό 

του από τα τραπεζικά ιδρύματα. Ο Michel Lacombe υποστηρίζει ότι «ο πραγματικός 
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σκοπός της αποταμίευσης δεν είναι να αφαιρέσει μια αξία από την κατανάλωση, 

αλλά να υποκαταστήσει μέσω μίας περισσότερο χρήσιμης καταναλώσεως, μία 

λιγότερο χρήσιμη κατανάλωση και ιδίως μία άσκοπη καταστροφή» (Εγκυκλοπαίδεια 

Οικονομικών Επιστημών, 1973: «Αποταμίευσις»). 

 

Βασικό οικονομικό πρόβλημα (και επιλογές) 

Η κατάσταση κατά την οποία οι απεριόριστες ανθρώπινες ανάγκες δεν 

μπορούν να ικανοποιηθούν από τις περιορισμένες δυνατότητες των παραγωγικών 

μέσων που διαθέτουμε, έστω και με τη χρησιμοποίηση της διαθέσιμης και διαρκώς 

βελτιούμενης τεχνολογικής γνώσεως (Samuelson, 1975: 40). Τη διαδικασία κατά την 

οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της εύρεσης του καλύτερου 

εναλλακτικού τρόπου χρήσης μίας παραγωγικής πηγής το αποκαλούμε οικονομική 

επιλογή. Εναλλακτικά, ορισμένοι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο σπανιότητα 

για να προσδιορίσουν την «ανεπάρκεια της υφιστάμενης ποσότητας σε σχέση με τη 

ζητούμενη ποσότητα» (Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών, 1973: 

«Σπανιότης»). Στην παρούσα μελέτη, και με κριτήριο την κατεύθυνση των 

λογοτεχνικών έργων, ο όρος συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της φτώχειας. 

 

Δάνειο (και χρέος) 

Συμφωνία μεταξύ δύο (ή περισσοτέρων) μερών για την παραχώρηση 

χρημάτων ή πραγμάτων αξίας, με την απαίτηση της έντοκης επιστροφής τους. Η 

οικονομική συνέπεια του συνεχούς δανεισμού, χωρίς την απαιτούμενη εξόφληση των 

προηγούμενων χρεών, είναι η δημιουργία συνεχώς αυξανόμενων υποχρεώσεων με  

συνήθη απόληξη αυτής της διόγκωσης τη χρεοκοπία. Τα λογοτεχνικά έργα των 

ανθολογίων ο όρος χρησιμοποιείται για την περίπτωση δανεισμού από ένα φυσικό 

πρόσωπο σε κάποιο άλλο, αφού δεν εμπεριέχονται δανειακές συμβάσεις με 

τραπεζικά ιδρύματα. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, το δάνειο είναι «σύμβαση 

μέσω της οποίας ένας εκ των συμβαλλομένων (δανειστής) μεταβιβάζει κατά 

κυριότητα στον άλλο (οφειλέτη) χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, με 
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υποχρέωση του δεύτερου να αποδώσει αντίστοιχα πράγματα της ίδιας ποσότητας και 

ποιότητας» (Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών, 1973: «Δάνεια (νομικώς)»). 

 

Δημόσια αγαθά 

Υλικά και άυλα αγαθά των οποίων την παραγωγή και τη διάθεση 

αναλαμβάνει το κράτος. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι οι ιδιαίτερες ωφέλειες που 

παρέχουν, οι οποίες μοιράζονται εξίσου σε όλα τα μέλη της κοινωνίας (Ευθύμογλου 

και Μπένος, 1991: 42), ανεξαρτήτως αν το άτομο που τα χρησιμοποιεί έχει 

συνεισφέρει οικονομικά στην παραγωγή ή στη δημιουργία τους. 

 

Έδαφος 

(Βλ. Φυσικές παραγωγικές πηγές) 

 

Ελεύθερη αγορά 

 (Βλ. Αγορά) 

 

Εμπόριο 

Η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών είτε με άλλα αγαθά και υπηρεσίες (όπως 

συμβαίνει στον αντιπραγματισμό) είτε με χρήμα. Η διακρατική ανταλλαγή υλικών 

αγαθών και υπηρεσιών αποκαλείται διεθνές εμπόριο (Day, κ.ά., 1997: 1-10, 1-14, 1-

15). 

 

Επένδυση 

«Ο σχηματισμός καθαρού κεφαλαίου» (Samuelson, 1975: 355)· «η επένδυση 

σε πάγιο κεφάλαιο είναι πράξη συνισταμένη στη δημιουργία κεφαλαιουχικών 

αγαθών ή εγκαταστάσεων. Διαφέρει από την τοποθέτηση, η οποία είναι αγορά τίτλων 

(μετοχών ή ομολογιών) δυνάμενων να αντιπροσωπεύσουν υφιστάμενα κεφάλαια» 

(Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών, 1973: «Επενδύσεις»). 
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Επιλογή (οικονομική επιλογή) 

(Βλ. Βασικό οικονομικό πρόβλημα) 

 

Επιχείρηση 

Μονάδα παραγωγής ή διάθεσης αγαθών η οποία έχει ως βασικό σκοπό την 

αύξηση των κερδών της στο μέγιστο βαθμό. Στην παρούσα έρευνα οι επιχειρήσεις 

διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθός τους («μικρές» και «μεγάλες» εταιρείες) με 

κριτήριο την παραγωγική γραμμή που διαθέτουν. 

 

Εργασία 

 (Βλ. Ανθρώπινες παραγωγικές πηγές) 

 

Κατανομή της εργασίας 

Η κατάσταση όπου το άτομο εξειδικεύεται στην παραγωγή ενός ή ορισμένων 

μόνο προϊόντων, ή συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία με την εκτέλεση κάποιας 

συγκεκριμένης εργασίας σε μία φάση της παραγωγικής διαδικασίας (Μπένος και 

Σαραντίδης, 1986: 63). «Εξειδίκευση είναι η κατάτμηση της οικονομικής 

δραστηριότητας, κατά τρόπο ώστε κάθε συντελεστής παραγωγής να έχει τη 

δυνατότητα να  χρησιμοποιείται ολοκληρωτικώς σε ένα τμήμα» (Εγκυκλοπαίδεια 

Οικονομικών Επιστημών, 1973: «Εξειδίκευσις»). 

 

Κεφαλαιουχικές παραγωγικές πηγές (κεφάλαιο) 

Τα αγαθά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για τη 

δημιουργία άλλων αγαθών και υπηρεσιών (Day, κ.ά., 1997: 1-5). 

 

Κίνητρα (κέρδος και αμοιβή) 

Οι παράγοντες που παρακινούν τις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν 

ποικιλία οικονομικών ενεργειών και τα άτομα να καταβάλουν επιπλέον προσπάθεια ή 

να εκτελέσουν κάποιες πράξεις με απόρροια την αύξηση της παραγωγικότητας 

(Samuelson, 1975: 70-97). Η αμοιβή είναι η αποζημίωση που δίνεται σε έναν 
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εργαζόμενο για την παροχή της εργασίας του. Το κέρδος είναι ο κύριος οικονομικός 

σκοπός της επιχείρησης ή το αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την 

αφαίρεση των δαπανών και των εξόδων που απαιτήθηκαν για τη δημιουργία ενός 

αγαθού ή μιας υπηρεσίας από τα έσοδα που προήλθαν από την πώληση ή τη διάθεσή 

αυτής της μονάδας προϊόντος. (Day, κ.ά., 1997: 1-13). Ως κίνητρο μπορεί να 

χαρακτηριστεί κάθε «μέσο, μέσω του οποίου υποκινείται συγκεκριμένη δράση για 

ορισμένο σκοπό» (Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών, 1973: «Κίνητρα 

Οικονομικά»). 

 

Κόστος παραγωγής 

Tα συνολικά (σταθερά και μεταβλητά) έξοδα της επιχείρησης που 

δημιουργούνται από την απασχόληση των συντελεστών παραγωγής και οι άλλες 

δαπάνες που απαιτούνται για την παραγωγή αγαθών (Μπένος και Σαραντίδης, 1986: 

154). Ένας τρόπος μέτρησης του πραγματικού κόστους παραγωγής ενός προϊόντος 

είναι μέσω του υπολογισμού των αγαθών που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του. 

 

Κράτος (κυβερνητική παρέμβαση, ρόλος του κράτους) 

Οι οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από το κράτος ή ο 

έλεγχος που ασκεί η πολιτεία σε διάφορες οικονομικές ενέργειες. Οι τέσσερις 

κυριότερες λειτουργίες της κυβέρνησης είναι: α) να δημιουργεί νομικό πλαίσιο 

λειτουργίας της αγοράς, β) να εξασφαλίζει υγιή ανταγωνισμό, γ) να υλοποιεί δημόσια 

αγαθά και δ) να ελέγχει και να επαναφέρει την αγορά στις κατάλληλες συνθήκες 

(όταν αποκλίνει από αυτές) που είναι ικανές να εξασφαλίσουν τη διαρκή λειτουργία 

της (Day, κ.ά., 1997: 1-13). 

 

Παιδική εργασία: 

Η εκμετάλλευση των ανηλίκων στην παραγωγική διαδικασία βιομηχανικών 

και αγροτικών προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. 

 

Παραγωγικότητα (μέση παραγωγικότητα) 
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Η ποσότητα των παραγόμενων μονάδων (υλικών αγαθών και υπηρεσιών) ανά 

μονάδα παραγωγικής πηγής σε μία χρονική περίοδο (Day, κ.ά., 1997: 1-11). Δηλαδή, 

η παραγωγικότητα προσδιορίζεται ως η σχέση μεταξύ προϊόντων και συντελεστών 

παραγωγής. 

 

Παραγωγός 

Τα άτομα και οι μηχανές που χρησιμοποιούνται ως παραγωγικές πηγές για τη 

δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών (Day, κ.ά., 1997: 1-3). Στην έρευνά μας ο όρος 

χρησιμοποιείται για να αποδώσει αποκλειστικά την αγροτική παραγωγή, καθώς 

προσδιορίζουμε τις βιομηχανικές εργασίες με τους όρους ανθρώπινες και 

κεφαλαιουχικές παραγωγικές πηγές. 

 

Σύνταξη 

 Η περιοδική παροχή αποζημίωσης που λαμβάνει το άτομο μετά από την 

αποχώρηση του (λόγω ορίου ηλικίας, ετών προϋπηρεσίας ή ασθένειας) από την 

εργασία. 

 

Τεχνολογία 

Η εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής αγαθών, που δημιουργήθηκαν ως 

αποτέλεσμα της επιστημονικής εξέλιξης, με στόχο την αύξηση ή τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας, μέσω της αντικατάστασης ή της υποβοήθησης της ανθρώπινης 

προσπάθειας. Στα σχολικά εγχειρίδια που μελετούμε η τεχνολογία ταυτίζεται με την 

τεχνική πρόοδο όπως προσδιορίστηκε από το Γάλλο λεξικογράφος Émile Littré 

(Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών, 1973: «Τεχνική Πρόοδος»), δηλαδή ως 

«το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε μία τέχνη, ένα επάγγελμα, μια 

κοινωνική ή οικονομική δραστηριότητα». 

 

Τιμή 
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Η αξία ενός αγαθού προσμετρούμενη σε χρηματικές μονάδες, δηλαδή οι 

χρηματικές μονάδες που πρέπει να θυσιάσουμε για να αποκτήσουμε μια μονάδα 

εμπορεύματος. 

 

Υπηρεσίες 

Άυλη μορφή αγαθών που επιδιώκει να ικανοποιήσει τις ανθρώπινες ανάγκες 

(Day, κ.ά., 1997: 1-2). Διάφορες υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες 

προέρχονται από τα διαρκή αγαθά. Στην παρούσα μελέτη όμως αναλύονται στην 

έννοια αγαθά. 

 

Φτώχεια 

Η κατάσταση όπου το άτομο έχει τέτοιο επίπεδο εισοδήματος με το οποίο είτε 

δεν μπορεί να καλύψει τις θεμελιώδεις ανάγκες του ή αυτές της οικογένειάς του 

(απόλυτη φτώχεια), είτε, ενώ έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τις βασικές ανάγκες 

επιβίωσης, δεν μπορεί να ικανοποιήσει άλλες συνηθισμένες ανάγκες όπως αυτές 

έχουν προσδιοριστεί από το πρότυπο κατανάλωσης της εκάστοτε κοινωνίας (σχετική 

φτώχεια). 

 

Φυσικές παραγωγικές πηγές (εργασία) 

Η έκταση και οι ιδιότητες της γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

προϊόντων (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, 1999: 204). Το έδαφος είναι παραγωγικός 

συντελεστής που βρίσκεται σε περιορισμένη ποσότητα. 

 

Χρήμα 

Οτιδήποτε γενικά αποδεκτό από την κοινωνία που χρησιμοποιείται ως 

ενδιάμεσο αγαθό στην ανταλλαγή άλλων αγαθών και υπηρεσιών (Day, κ.ά., 1997: 1-

8). Το χρήμα είναι μέσο ανταλλαγής, όργανο μέτρησης και αποταμίευσης. 

 

Χρέος 

 (Βλ. Δάνειο) 
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Θεωρητικές έννοιες 

 

Η μελέτη οικονομικών όρων και εννοιών σε γραπτά κείμενα προϋποθέτει τη 

γνώση μιας μεθοδολογίας των κειμένων, μιας θεωρίας της λογοτεχνίας.  Υπάρχουν 

ωστόσο άπειρες θεωρίες που εφαρμόζονται γόνιμα για την κατανόηση των κειμένων, 

ορισμένες μάλιστα, όπως η σημειωτική, χρησιμοποιούνται επιτυχώς από την 

ελληνική αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει 

ο ερευνητής είναι τι είδους θεωρία θα επιλέξει: γλωσσολογική, φιλοσοφική, 

κοινωνιολογική, ψυχαναλυτική, μεταξύ πολλών άλλων, ή και συνδυασμό των 

παραπάνω.  Η απάντηση για την περίπτωση των οικονομικών είναι ότι απαιτείται μια 

θεωρία που να λαμβάνει υπόψη της την κοινωνία από την οποία απορρέουν και στην 

οποία διδάσκονται οι οικονομικές έννοιες. 

 Εξετάσαμε, λοιπόν, διάφορες θεωρίες με στόχο να δημιουργήσουμε ένα 

μοντέλο που θα μας επέτρεπε να κατανοήσουμε τις έννοιες από διδακτική οπτική.  

Τρεις ήταν οι προκλήσεις που συναντήσαμε: α) να επιλέξουμε τις θεωρίες που θα μας 

οδηγούσαν σε αντικειμενική και συγχρόνως δημιουργική αντιμετώπιση των 

οικονομικών εννοιών σε λογοτεχνικά κείμενα, β) να μείνουμε πιστοί τόσο στη φύση 

του έντεχνου γραπτού λόγου (την αισθητική του διάσταση) όσο στη δύναμη που 

αντιπροσωπεύει εδώ και πολλούς αιώνες η οικονομία στον πολιτισμό μας, γ) να 

βρούμε ευχάριστες και ανώδυνες μεθόδους που θα συγκροτήσουν τη διδακτική μας 

πρόταση. 

 Αυτός ο προβληματισμός μάς οδήγησε στην έννοια του μεταμοντέρνου, 

καθώς η έννοια αυτή αναφέρεται σε εκλεκτική μεθοδολογία: απορρίπτει τη 

μονομέρεια και εστιάζει το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στην πολλαπλότητα.  Οι 

μύθοι της κοινωνίας αποκρυπτογραφούνται και αναλύονται σε σημείο, όπως γράφει ο 

Ιταλός φιλόσοφος Vattimo (1990: 60), ακόμα και η απομυθοποίηση να ανάγεται σε 

μύθο.  Η συνεχής αυτοαναίρεση στην οποία μας οδηγεί το μεταμοντέρνο δίνει 

έναυσμα στο νέο ερευνητή να τολμήσει να πάει πιο πέρα, να εκφράσει ανενδοίαστα 

τη γνώμη του.  Σημαντική είναι η συμβολή του Γάλλου φιλοσόφου Lyotard, ο οποίος 

τονίζει ότι οι γνώσεις μας για τον άνθρωπο και τον κόσμο δεν μπορούν ποτέ να είναι 
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ολικές· αντιθέτως είναι αποσπασματικές και ελλιπείς.  Όταν λέμε, λ.χ., ότι ένας χορός 

εμπεριέχει την ιδεολογία του μεταμοντέρνου, δεν εννοούμε ότι ξεφεύγει από όλες τις 

μορφές προηγούμενων χορών, αλλά αντιθέτως ότι δανείζεται στοιχεία από άλλες 

μορφές χορού, ανατρέποντας συγχρόνως την ευκλείδεια γεωμετρία. Βεβαίως, 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο όρος μεταμοντερνισμός αλλάζει νόημα 

σύμφωνα με την επιστήμη την οποία υπηρετεί, καμιά φορά μάλιστα, όπως 

ισχυρίζεται ο Tim Woods, μελετητής του μεταμοντέρνου σε διεπιστημονικό επίπεδο, 

ο όρος αναφέρεται σε αντικρουόμενες έννοιες (1999: 12).   

 Μία θεωρία που βρήκαμε ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η αποδόμηση, η μετα-

στρουκτουραλιστική μελέτη του γραπτού λόγου, λογοτεχνικού ή μη, η οποία έχει 

παρερμηνευτεί από τους μελετητές της λογοτεχνίας και του πολιτισμού.  Για πολλούς 

αποδόμηση σημαίνει αυθαίρετη ανάγνωση, ακόμη και καταστροφή της βασικής 

αναγνωσιμότητας του κειμένου και του προφανούς του νοήματος.  Στην 

πραγματικότητα η αποδόμηση είναι μια εσωτερική γνωριμία του κειμένου, η οποία, 

όχι μονάχα δεν είναι αυθαίρετη, αλλά οδηγεί αποκλειστικά μέσα στο ίδιο το κείμενο, 

με αποκορύφωμα την ανακάλυψη μιας διαλεκτικής σχέσης του κειμένου με τον 

εαυτό του, κάποιας αμφισβήτησης ή και ανατρεπτικής ιδιότητας που κρύβει μέσα 

του.   

Πατέρας της αποδόμησης είναι ο Jacques Derrida.  Στην πραγματεία του Η 

γραφή και η διαφορά, ο Γάλλος φιλόσοφος διαβάζει τη λογοτεχνία συγχρόνως με δύο 

διαφορετικούς τρόπους.  Ενώ δηλαδή προσπαθεί να ανακαλύψει το νόημα, ακριβώς 

όπως κάνουν οι περισσότερες θεωρίες της ανάγνωσης, τα ευρήματά του αμφισβητούν 

την ύπαρξη νοήματος που είναι ανεξάρτητο από τον τρόπο ανάγνωσης (1967: 427).  

Με άλλα λόγια, η οπτική του αναγνώστη παράγει το νόημα.  Αυτό σημαίνει ότι δεν 

έχουμε παρά να τοποθετηθούμε σε μια οικονομική οπτική και θα ανακαλύψουμε μια 

πληθώρα από έννοιες που μας αφορούν, σαν να φτιάχναμε εμείς, και όχι ο 

συγγραφέας, το κείμενο. Η περιγραφή αυτή της ερμηνευτικής πράξης 

παρερμηνεύτηκε, ίσως μάλιστα και εσκεμμένα, από πολλούς μεγάλους θεωρητικούς 

της λογοτεχνίας, π.χ.  από τον Umberto Eco (1993).  Ο Derrida, κατά τη γνώμη τους, 

λέει ότι οι λέξεις είναι σημαίνοντα χωρίς σημαινόμενα, άρα ημιτελή γλωσσικά 
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σημεία.  Ωστόσο, μια προσεκτική ανάγνωση του Γάλλου φιλοσόφου αποδεικνύει ότι 

το γλωσσικό σημείο χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα νοημάτων και ότι, τη στιγμή 

της ανάγνωσης, ενεργοποιεί τη μνήμη του αναγνώστη, ο οποίος υποκύπτει στη 

μαγεία της πολλαπλής σήμανσης.  Το νόημα παράγεται από το ελεύθερο παιχνίδι 

ανάμεσα στην παρουσία ενός σημαινόμενου και την απουσία κάποιου άλλου και έχει 

τη μορφή αντικατοπτρισμού, γιατί, ενώ είναι μπροστά μας, πάντα έτοιμο να μας 

προκαλέσει, δεν μπορούμε ποτέ να το συλλάβουμε πλήρως. 

 Ο σύντομος προβληματισμός πάνω στη χρησιμότητα μιας μετα-

στρουκτουραλιστικής θεωρίας μάς οδήγησε στην έννοια της διακειμενικότητας.  Σε 

αντίθεση με την αποδόμηση, η διακειμενικότητα εκλαμβάνει το κείμενο ως 

οργανωμένο σύνολο, όπως ακριβώς και η σημειωτική, η επιστήμη που εξετάζει όλα 

τα επιστημονικά πεδία ως σημειακά συστήματα, τα οποία προκύπτουν από τους 

συνδυασμούς των σημείων. Η αποδόμηση έχει σε πολλές της εκδοχές αρωγό τη 

διακειμενικότητα, εντάσσοντάς την, όπως είναι φυσικό, σε διαφορετικό πλαίσιο.  Η 

αποδομητική διακειμενικότητα δεν παράγει το νόημα αλλά το αναβάλλει. 

 Το φαινόμενο της διακειμενικότητας είχε ήδη επισημανθεί από τον Πλάτωνα 

και τον Αριστοτέλη.  Στη σύγχρονη εποχή η έννοια πηγάζει από τη μελέτη του 

Μιχαήλ Μπαχτίν Ζητήματα της ποιητικής του Ντοστογιέφσκι (2000) και 

πρωτοεμφανίζεται ως διαλογικότητα ή πολυφωνία.  Στις πραγματείες του, ο Ρώσος 

θεωρητικός της λογοτεχνίας μελετά την πεζογραφία, αρχίζοντας από την αρχαιότητα, 

όχι ως αντανάκλαση όπως έκαναν οι μαρξιστές της εποχής του, αλλά ως κοινωνικό 

λόγο.  Η Kristeva μάλιστα, η οποία έκανε γνωστή στη Δύση τη θεωρία του Μπαχτίν, 

χρησιμοποιώντας τον όρο διακειμενικότητα, έδωσε κοινωνικές διαστάσεις στο 

κείμενο και κειμενικές ιδιότητες στην κοινωνία.  Με τον Μπαχτίν, όπως τον 

ερμηνεύει η Kristeva, η κοινωνία είναι ένα κείμενο στο οποίο ο συγγραφέας 

τοποθετείται και το ξαναγράφει μέσα από τη νέα αυτή οπτική (Kristeva, 1969: 144).  

Προφανώς, πάνω σε αυτή την ερμηνεία βασίζονται οι οπαδοί του μεταμοντέρνου για 

να εκλάβουν ακόμη και τις διεθνείς σχέσεις σαν διακειμενικές στρατηγικές, με στόχο 

να μας διδάξουν πώς να κατανοήσουμε τον Άλλο, και να σταματήσουμε  να ασκούμε 

βία εναντίον του (Der Derian, 1992: 198-199). 
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 Κατά τον Μπαχτίν, το ιδεολογικό απόθεμα που συσσωρεύει ένας συγγραφέας 

γίνεται η μήτρα παραγωγής των έργων του.  Ο Michael Riffaterre πάει ένα βήμα πιο 

πέρα και προτείνει μια εκδοχή της διακειμενικότητας που θα μπορούσε να μας 

βοηθήσει να διδάξουμε λογοτεχνικά κείμενα και, στην περίπτωσή μας, οικονομικές 

έννοιες, ενεργοποιώντας την παιδεία του μαθητή.  Σύμφωνα με τον Riffaterre, δεν 

ψάχνουμε να βρούμε το νόημα προσπαθώντας να εισέλθουμε στο μυαλό του 

συγγραφέα και να απαντήσουμε στο ερώτημα «τι ήθελε να πει», αλλά το παράγουμε 

ακολουθώντας τη διαδρομή που σχηματίζεται ανάμεσα στο κείμενο και στον 

αναγνώστη.  Και στις δύο περιπτώσεις ωστόσο το κείμενο είναι ένας χώρος 

δυναμικός, σταυροδρόμι συνάντησης άλλων κειμένων. 

 Σύμφωνα με τη θεωρία του Riffaterre, αν και το νόημα παράγεται από κάθε 

αναγνώστη χωριστά, η διαδικασία της ανάγνωσης δεν είναι υποκειμενική, γιατί 

προκαλείται από το ίδιο το κείμενο.  Έτσι, τα αποτελέσματα δεν οφείλονται σε απλή 

διαίσθηση του αναγνώστη αλλά σε προγραμματισμένα στοιχεία μέσα στο κείμενο, τα 

οποία ελέγχουν τον αναγνώστη.  Με άλλα λόγια, ο αναγνώστης παγιδεύεται από το 

κείμενο και ενεργεί με βάση μια διαλεκτική σχέση: καθοδηγείται ενώ συνάμα 

αντιδρά δημιουργικά.  Διακείμενο είναι το σύνολο της παιδείας μας και λειτουργεί ως 

δημιουργική παγίδα, καθώς μας υποχρεώνει να γίνουμε ενεργοί συντελεστές στη 

διαδικασία της παραγωγής νοημάτων.  Ο δημιουργικός αναγνώστης ξαναγράφει το 

κείμενο.  Αυτό ισχύει κυρίως για το λογοτεχνικό κείμενο, που δεν είναι μια στατική 

δομή, αλλά ένας οργανισμός με παρελθόν και μέλλον.  Το κείμενο ως προϊόν 

διακειμένου χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη παρουσία και απουσία του.   

 Το λογοτεχνικό φαινόμενο, γράφει ο Riffaterre, είναι μια πράξη επικοινωνίας 

που επιτελείται σε δύο φάσεις: α) το μιμητικό επίπεδο που δίνει το νόημα και β) το 

σημειωτικό επίπεδο που παράγεται από την ανάγνωση. Για την πρώτη φάση 

χρειάζεται η γλωσσική ικανότητα, δηλαδή η άρτια γνώση της γλώσσας, ενώ για τη 

δεύτερη φάση χρειάζεται επιπλέον η φιλολογική ικανότητα, δηλαδή η γνώση των 

λογοτεχνικών τεχνασμάτων και θεμάτων, των μυθολογιών της κοινωνίας και κυρίως 

η γνώση άλλων κειμένων (Riffaterre, 1979). 
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 Στη διαδικασία της διακειμενικής ανάγνωσης, σύμφωνα πάντα με τον 

Riffaterre, συνειδητοποιούμε ότι δεν πρόκειται για απλή γραφή, αλλά για δεύτερη ή 

και πολλαπλή γραφή κειμένου που η διαδικασία της συντελείται από μας τους ίδιους, 

ενώ με τη θεωρία του Μπαχτίν και της Kristeva οδηγούμαστε σε μια κοινωνιολογική 

μελέτη.  Και οι δύο μορφές επομένως είναι χρήσιμες για τη μελέτη και στη συνέχεια 

τη διδασκαλία των οικονομικών εννοιών. 

 Από την κοινωνιολογική ποιητική του Μπαχτίν μπορούμε να πάμε στην 

κοινωνιολογία της λογοτεχνίας και συγκεκριμένα στην κοινωνιολογία του έργου, η 

οποία μελετά το λογοτεχνικό προϊόν ως κοινωνικό και συλλογικό φαινόμενο· συνδέει 

το έργο με την Ιστορία και εξετάζει τις σχέσεις του με το οικονομικό και πολιτικό 

σύστημα. 

 Ένα μεγάλο όνομα της κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας είναι ο Ρουμάνος  

στοχαστής Lucien Goldmann, ο οποίος έζησε και εργάστηκε στη Γαλλία και το 

Βέλγιο.  Ήταν φίλος και οπαδός του Jean Piaget.  Ανέπτυξε ένα κοινωνιολογικό 

μοντέλο μελέτης της λογοτεχνίας σε πολλά βιβλία· το σπουδαιότερο από αυτά φέρει 

τον τίτλο Ο κρυμμένος θεός.  Η έκφραση είναι παρμένη από τον Ισαΐα. 

 Ο γενετικός δομισμός, όπως ονομάζει τη θεωρία του, μελετά τη γένεση και 

την ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου.  Επανατοποθετεί το έργο στην εποχή που 

γράφτηκε και το εξηγεί ως απόρροια των κοινωνικοοικονομικών φαινομένων μιας 

συγκεκριμένης εποχής.  Επισημαίνει ότι είναι αδύνατο να κατανοήσουμε ένα κείμενο 

αν δεν κατανοήσουμε συγχρόνως το σύνολο στο οποίο ανήκει, γιατί οι γνώσεις ενός 

γεγονότος παραμένουν αφηρημένες αν δεν πλαισιωθεί από όλα τα συγγενή γεγονότα 

(1959: 16).  Για να ερμηνεύσει ένα κείμενο, ο Goldmann το εντάσσει καταρχάς στο 

σύνολο του έργου και στη συνέχεια εντάσσει το έργο στο σύνολο των ιστορικών 

γεγονότων και της κοινωνικής ζωής, με στόχο να φτάσει στο αντικειμενικό νόημα 

που ξεπερνά τις προθέσεις του συγγραφέα (1959: 353). 

 Βασική υπόθεση εργασίας είναι η έννοια της κοσμοθεωρίας την οποία ο 

Goldmann δανείστηκε από τον Lukács.  Η κοσμοθεωρία (vision du monde, world 

vision) είναι το σύνολο των οραμάτων, των συναισθημάτων και των ιδεών που 

ενώνει τα μέλη μιας ομάδας και τα αντιτάσσει σε άλλες ομάδες (1959: 26). Οι 



 53

διάφορες κοσμοθεωρίες – ορθολογισμός, εμπειρισμός, τραγικότητα, διαλεκτική 

σκέψη – δεν είναι εμπειρικές πραγματικότητες, αλλά εννοιολογικές κατασκευές που 

μας βοηθούν να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε το έργο (1959: 33). 

 Η ουσιαστική σχέση ανάμεσα στην κοινωνική ζωή και στο λογοτεχνικό 

δημιούργημα δεν είναι σχέση περιεχομένου αλλά νοητικών δομών.  Ενώ δηλαδή ο 

παραδοσιακός τρόπος μελέτης της λογοτεχνίας αντιλαμβάνεται τις σχέσεις ανάμεσα 

στην κοινωνία και στη λογοτεχνία με τη μορφή της επίδρασης, ο Goldmann 

επισημαίνει την ύπαρξη δομών που συνδέουν, σε βαθύτερο επίπεδο, το έργο με την 

κοινωνία.  

Σε πρώτη φάση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δομές της κοινωνίας ως 

προϋπόθεση για να κατανοήσει το παιδί το κείμενο, και σε δεύτερη φάση να 

ακολουθήσουμε την αντίστροφη πορεία: να χρησιμοποιήσουμε το νέο κείμενο που 

προέκυψε από την κοινωνιολογική μελέτη, για να σχολιάσουμε την κοινωνία και να 

αναπτύξουμε την κοινωνική ζωή του παιδιού.  Θα μελετήσουμε το κείμενο ως 

σημειακό σύστημα που αντλεί τα σημεία του από την κοινωνία· γι’ αυτό η οπτική 

μας θα είναι κυρίως κοινωνιολογική.  Εννοείται ότι δεν θα είναι λογοτεχνική, δεν θα 

απαντά στο ερώτημα αν οι οικονομικές έννοιες συνδέονται με τη λογοτεχνικότητα 

των κειμένων.  Αυτή είναι μια πιθανή μελέτη σε συνεργασία με φιλόλογο. 
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Θεωρητικό μοντέλο ανάλυσης των κειμένων 

 

 Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά πραγματοποιούν καθημερινά οικονομικές 

πράξεις, ελάχιστα από αυτά ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις από τα 

μέσα ενημέρωσης (Whitehead και Μακρίδου-Μπούσιου, 1995: 46). Η διδασκαλία 

οικονομικών καμπυλών και τύπων παρέχει στο μαθητή τις γνώσεις που απαιτούνται 

για να επιτύχει στις τελικές εξετάσεις, αλλά δεν μπορεί να εκπληρώσει δύο άλλους 

πολύ σημαντικούς στόχους: να συνδέσει την οικονομική επιστήμη με την καθημερινή 

του ζωή και να του προκαλέσει το ενδιαφέρον να μελετήσει τους οικονομικούς 

φιλοσόφους. 

 Φιλοδοξία μας είναι να χτίσουμε μια διδακτική μέθοδο που θα κάνει προσιτή 

και ευχάριστη την οικονομία στα παιδιά, συνδέοντας παράλληλα τις παρεχόμενες 

γνώσεις με τις προσωπικές τους εμπειρίες. Η επιδίωξή μας στηρίζεται ιδιαίτερα στο 

γεγονός ότι τα λογοτεχνικά έργα, εκτός από το ενδιαφέρον που μπορούν να 

προκαλέσουν στους μαθητές λόγω του τρόπου γραφής τους, έχουν συνταχθεί από 

πρόσωπα που συναντούμε σε κάθε δραστηριότητα της ζωής μας και αναφέρονται σε 

περιστατικά που εμπνέονται από αυτήν. Αν, στη διαδικασία της έρευνας, 

προτείνουμε τρόπους ανάγνωσης της λογοτεχνίας, αυτό δεν είναι στις προθέσεις μας, 

αλλά οφείλεται αποκλειστικά στην ανεξάντλητη πολυσημία και στην πλουραλιστική 

φύση της λογοτεχνίας. 

Η σχέση της οικονομίας και της λογοτεχνίας σημειώνεται από τον Lyotard, ο 

οποίος διακρίνει – εκτός των άλλων – τη μαρξιστική αφήγηση, η οποία περιγράφει 

την απελευθέρωση του εργαζομένου που τον εκμεταλλεύονται οι κάτοχοι των 

παραγωγικών συντελεστών, και την καπιταλιστική αφήγηση που εστιάζεται στην 

οικονομική ανάκαμψη, αυτοτέλεια και ανεξαρτησία των ανθρώπων μέσω της 

τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (Νάστος, κ.ά, 2001). Συνεπώς, μπορούμε 

να μιλήσουμε για αφηγηματολογία της οικονομίας, αφού μέσω της λογοτεχνίας 

μπορούμε να μελετήσουμε για παράδειγμα τις οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούσαν σε παλαιότερες εποχές ή τις κοινωνικές συγκρούσεις που επήλθαν από 

την οικονομική ανισότητα. 
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Τα κείμενα μπορούν να αναγνωστούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

εξετάζοντας την πρόθεση (ή την ερμηνεία) του συγγραφέα (intentio auctoris), του 

αναγνώστη (intentio lectoris) και του κειμένου (intentio operis). Χρησιμοποιούμε την 

intentio auctoris για να διερευνήσουμε τις συνθήκες που επικρατούν την εποχή της 

συγγραφής του έργου και το περιβάλλον του συγγραφέα, εφαρμόζουμε την intentio 

lectoris για να ερμηνεύσουμε το κείμενο εκτιμώντας τη συμμετοχή του αναγνώστη 

στην κατανόηση, στην ενεργοποίηση και στην ερμηνεία του (Eco, 1993: 28) και 

λαμβάνουμε υπόψη την intentio operis για να αναλύσουμε τη δομή, τα πρόσωπα και 

τα αντικείμενα του λογοτεχνικού έργου. 

Ο Eco (1994: 108) υποστηρίζει ότι το αντικείμενο της σημειωτικής είναι η 

μελέτη των σημείων που εξετάζονται ως κοινωνικές δυνάμεις. Η σημειωτική της 

οικονομίας μελετάει τα γεγονότα, τις έννοιες και τις θεωρίες που αφορούν στην 

οικονομική επιστήμη, εντάσσοντας όλα τα παραπάνω σε σημειακά συστήματα. 

Εξετάζοντας τις σχέσεις των σημείων ενός σημειακού συστήματος, διερευνούμε, 

πέρα από τα στοιχεία της Οικονομίας, την κοινωνική προέκταση των φαινομένων της 

συγκεκριμένης επιστήμης. Τα μηνύματα που μεταφέρει ένας σημειακός φορέας, τα 

οποία ο Eco (1994: 96) αποκαλεί «κείμενο», μεταφέρουν στο περιεχόμενό τους έναν 

πολύπλευρο λόγο. 

Μία, λοιπόν, από τις μεθόδους μελέτης των λογοτεχνικών κειμένων είναι με 

αναγωγή σε κειμενικό πρότυπο, δηλαδή με τη χρήση της διακειμενικότητας. Αυτή η 

μέθοδος εφαρμόζεται μέσω της ταυτόχρονης ανάγνωσης του κειμένου με άλλα 

«κείμενα», γραπτά, προφορικά, εικαστικά και ακουστικά. Με τη χρήση της 

διακειμενικότητας, ο παραλήπτης εισάγει, με την ανάγνωση του κειμένου, πλήθος 

νοημάτων τα οποία κατέχει από την ευρύτερή του παιδεία. Όπως άλλωστε σημειώνει 

και ο Eco (1993: 36), η αναζήτηση των νοημάτων από τον παραλήπτη δεν σημαίνει 

ούτε ότι επικουρεί αλλά ούτε ότι αντιδιαστέλλεται με την intentio operis. 

Η διδασκαλία της οικονομικής επιστήμης μέσα από τα λογοτεχνικά έργα 

μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης με την ανάλυση της δομής της αφήγησης. 

Μελετώντας ένα έργο και συγκρίνοντάς το με αντίστοιχα γεγονότα από την 

καθημερινότητά μας, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο μύθος που ξετυλίγεται στο 
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κείμενο δεν ακολουθεί την ίδια χρονική διάταξη με παρόμοιες ιστορίες στον 

εξωλεκτικό κόσμο. Η μελέτη της δομής του κειμένου σημαίνει επιπλέον ότι, πέρα 

από τα μηνύματα και τη θετική ή την αρνητική κατάληξη του μύθου, ο μαθητής, 

καθώς διαβάζει τα πεζογραφήματα, ξαναφτιάχνει τη δομή τους. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας για να αναπτύξουμε τις οικονομικές θεωρίες, εκμεταλλευόμενοι τους 

χαρακτήρες και τα αντικείμενα των έργων. Τα πρόσωπα, όσο και αν αντιγράφουν την 

πραγματικότητα, είναι δομημένα με συνοχή και όταν ακόμη αυτοανατρέπονται. Η 

μελέτη του συστήματος των προσώπων και των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 

τους χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανάπτυξης των θέσεων της οικονομικής 

επιστήμης. Επίσης, τα αντικείμενα έχουν τη δική τους υπόσταση και συχνά γίνονται 

μυθικά ή συμβολικά. 

 Τέλος, χρησιμοποιούμε την κοινωνία της εποχής ως κείμενο και μελετούμε το 

χώρο και το χρόνο όπου εξελίσσονται τα πρόσωπα. Η κοινωνία της εποχής του 

κειμένου συνδιαλέγεται με την εποχή του αναγνώστη – παραλήπτη του μηνύματος – 

και τον βοηθά να κατανοήσει τον κόσμο που τον περιβάλλει. Το λογοτεχνικό κείμενο 

είναι το αποτέλεσμα των διαφορετικών κοινωνικών φωνών, «καθολική και 

πολύμορφη αντανάκλαση της εποχής του» όπως υποστηρίζει ο Μπαχτίν (1980: 293). 

Κάθε γλώσσα που εκφράζεται σε ένα έργο, «μικρόκοσμο του πολυγλωσσισμού», 

όπως αποκαλεί ο Ρώσος φιλόσοφος και θεωρητικός της λογοτεχνίας το μυθιστόρημα 

(1980: 293), αποκαλύπτεται συσχετισμένη με τις άλλες γλώσσες. Το κείμενο 

«αποτελεί αρχή για την ίδια τη θεώρηση και απεικόνιση του κόσμου» (Μπαχτίν, 

2000: 130). 

 Για την πληρέστερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα 

χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω στοιχεία ακολουθεί, ως παράδειγμα, μία σύντομη 

ανάλυση του διηγήματος «Η Χιονάτη της Πάρνηθας» του Ηλία Βενέζη (1Ε: 37-39). 

 Στην ανάπτυξή μας υπογραμμίζουμε τα σημεία που θα τραβήξουν την 

προσοχή του παιδιού και χτίζουμε ένα σημειακό σύστημα (σημειωτική). Στην 

ιστορία υπάρχει ένας διάλογος που δείχνει την οικειότητα ανάμεσα στον άνθρωπο 

και τα άλλα ζώα. Το νέο παραμύθι ανατρέπει (αποδομεί) το προηγούμενο, αφού στα 
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ελληνικά δάση δεν υπάρχουν κακά πνεύματα, αλλά και αποδομείται, καθώς στην 

αρχή το κοριτσάκι μελετούσε τα στοιχεία της φύσης, ενώ τώρα μαθαίνει ότι τα 

ελάφια παρακολουθούν τους ανθρώπους, βρίσκεται επομένως στο κέντρο της 

δράσης, όπως γενικά ο άνθρωπος. Το μεταμοντέρνο μας βοηθά να 

συνειδητοποιήσουμε πως ένα παραμύθι χρειάζεται διαφορετικά στοιχεία για να 

δομηθεί· δεν μοιάζει με την κλασική λογοτεχνία της οποίας η δομή χαρακτηρίζεται 

από ομοιογένεια και λογική συνοχή, αλλά με τη ζωή. 

 Αναφέραμε παραπάνω ότι το θεωρητικό μοντέλο που δημιουργήσαμε 

περιέχει πέντε στοιχεία. Στο συγκεκριμένο διήγημα η εφαρμογή των στοιχείων 

μπορεί να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο: Αντικείμενα του διηγήματος είναι τα 

στοιχεία της φύσης, τα οποία εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι, αφού τα χρησιμοποιούν 

ως φυσικές παραγωγικές πηγές για να δημιουργήσουν αγαθά που θα ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες τους. Ως αντικείμενα εκλαμβάνουμε και τα στοιχεία της φύσης, τα οποία 

επιδρούν, θετικά ή αρνητικά, στην ανθρώπινη προσπάθεια. Το κεντρικό πρόσωπο της 

ενδοδιηγητικής ιστορίας είναι μία κοπέλα που έχει κατορθώσει να συμμερίζεται τη 

μεγαλοπρέπεια του κόσμου και να επικοινωνεί άμεσα με το περιβάλλον. Τα άλλα 

ανθρώπινα όντα, «οι άνθρωποι της γης που βασανίζονται», συνδέονται με τη φύση με 

μία σχέση παραγωγής, συνεπώς γι’ αυτούς η γη αντιπροσωπεύει τον αγώνα τους για 

επιβίωση. Φυσικά, τα παιδιά γνωρίζουν το παραμύθι της Χιονάτης, άρα ταυτίζονται 

με τη φωνή του αφηγητή και ενεργοποιούν τη δική τους παιδεία στην ανάλυση του 

κειμένου (διακειμενικότητα). Η δομή της αφήγησης είναι πολύ σημαντική· η Άννα 

γνωρίζει τον εξωτερικό κόσμο μέσα από το τζάμι του σπιτιού της, από την ασφάλεια 

που της προσφέρει η οικογένεια (κοινωνία) και η Χιονάτη μέσω της ιστορίας του 

ελαφιού. 
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Ανάγκες 

 

 
 Οι ανθρώπινες επιθυμίες είναι αμέτρητες. Αν επιχειρήσουμε μία ιστορική 

αναδρομή στις ανάγκες που είχαν κατά καιρούς οι άνθρωποι, θα διαπιστώσουμε ότι ο 

αριθμός και η ποιότητά τους εξαρτώνται από το πολιτισμικό επίπεδο των κοινωνιών. 

Η ποσοτική και η ποιοτική ζήτηση των αγαθών, αλλά και η ποικιλία τους, αυξάνεται 

όσο ο υλικός πολιτισμός αναπτύσσεται. Κάθε ανάγκη δημιουργεί κάποια άλλη και 

αυτή με τη σειρά της κάποια ακόμη. Εξάλλου, μία εκ των ιδιοτήτων των αναγκών 

είναι ο πολλαπλασιασμός. 

Η Οικονομία μάς διδάσκει ότι άλλη μία ιδιότητα των αναγκών είναι ο 

κορεσμός, αν και, αντιθέτως, το σύνολο των ανθρώπινων επιθυμιών είναι 

αναρίθμητο. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι μία παραγωγική μηχανή επιθυμιών (Αρχές 

Οικονομίας, 1998: 20) και στην προσπάθειά του να τις ικανοποιήσει δεν διστάζει να 

συγκρουστεί με άλλους ανθρώπους. Σε αυτές τις διαμάχες μπορεί να επικρατήσει ή 

απλώς να τις αποφύγει, σε κάθε περίπτωση όμως η αντίφαση περιορίζεται έως ότου 

οι νέοι κανόνες που δημιουργούνται αποφέρουν τη γένεση μίας νέας σύγκρουσης 

(Foucault, 1993: 489). 

 Η αντιπαράθεση των ατόμων με την τυραννική εξουσία είναι εμφανής στην 

πλειονότητα των κειμένων που χρησιμοποιούμε για την ανάλυση της έννοιας, εννέα 

συνολικά, από τα οποία τα τέσσερα είναι από τα ανθολόγια του Δημοτικού και 

συμπεριλαμβάνονται για να πλαισιώσουν με ενάργεια τις κατηγορίες των βασικών 

και κοινωνικών αναγκών. Ένα στοιχείο που κυριαρχεί στα κείμενα σχετίζεται με τα 

συναισθήματα που εκφράζουν τα πρόσωπα όταν ικανοποιούν έστω και ένα μέρος 

των αναγκών τους. Η νοερή μεταφορά τους σε έναν κόσμο διαφορετικό και πιο 

δίκαιο απεικονίζει τα αγαθά που στερήθηκαν στο παρελθόν, τους φόβους τους για το 

παρόν και την ελπίδα τους για ένα καλύτερο μέλλον (Αρχές Οικονομίας, 1998: 20). 

 Τα γεγονότα που περιγράφονται έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα. 

Εμπνέονται από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τα προβλήματα και τις 

συνήθειές τους. Ακόμα και το διήγημα του Μρόζεκ, μέσω της ανθρωποποιημένης 
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συμπεριφοράς του κύκνου, αναδεικνύει τα καταναλωτικά πρότυπα της μικροαστικής 

κοινωνίας και επικρίνει τον αδηφάγο χαρακτήρα των κοινωνικών επιθυμιών του 

συνόλου. Άρα, αν αποδεχθούμε ότι το επίπεδο του πολιτισμού της κοινωνίας 

εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ικανοποιούν τις ανάγκες τους (Αρχές 

Οικονομίας, 1998: 25), τότε θα πρέπει να προβληματισθούμε για το είδος των 

καινούργιων αναγκών που εμφανίζονται και την ποιότητα που επιθυμούμε να έχουν. 

 Η μελέτη των κειμένων θα πραγματοποιηθεί με κριτήρια την επιτακτικότητα 

(βασικές και πολιτισμικές ανάγκες), την προέλευση (καταναλωτικές και 

παραγωγικές) και το υποκείμενο (ατομικές και συλλογικές) των αναγκών· το είδος 

τους (συντηρήσεως, πνευματικές, κοινωνικές και ψυχικές) και τις ιδιότητές τους 

(πολλαπλασιασμός, εξέλιξη και κορεσμός).  

 

 

Συσσίτιο (Άλκη Ζέη, 1Γ: 253-257) 

Οι έλεγχοι (Ζαν Ζακ Σεμπέ και Ρενέ Γκοσινύ, 1Ε: 108-111) 

Η παρέλαση (Άλκη Ζέη, 1Ε: 215-217) 

Τα κουλουράκια (Ζωρζ Σαρή, 1Ε: 218-221) 

Το κορίτσι με τα σπίρτα (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, 2Α: 143-145) 

Γιούγκερμαν [Ο ύπνος και ο θάνατος] (Μ. Καραγάτσης, 3Β/υ: 409-412) 

Ο κύκνος (Σλάβομιρ Μρόζεκ, 3Β/ε: 347-349) 

Το σύννεφο (Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, 3Γ/υ: 257-261) 

Πολιορκία (Αλέξανδρος Κοτζιάς, 3Γ/υ: 263-266) 

 

 

 Η προσπάθεια που καταβάλλουν οι άνθρωποι για να καλύψουν τις βασικές 

τους ανάγκες είναι το κυρίαρχο στοιχείο σε πέντε από τα κείμενα που θα 

μελετήσουμε. Οι ενέργειές τους δεν είναι ίδιες, άλλοι αγωνίζονται με όσες δυνάμεις ή 

εργαλεία έχουν («Η παρέλαση» και «Το κορίτσι με τα σπίρτα») και άλλοι 

χρησιμοποιούν τη βοήθεια τρίτων προσώπων για να ικανοποιήσουν κάποιες από 

αυτές («Συσσίτιο», «Τα κουλουράκια» και «Πολιορκία»). Οι μύθοι των 
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περισσότερων κειμένων εξελίσσονται σε πολεμικό ή μεταπολεμικό χρόνο, γι’ αυτό 

και οι ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι η τροφή, η ενδυμασία και η 

στέγαση, είναι ιδιαίτερα έντονες. Εξαίρεση αποτελεί το παραμύθι του Άντερσεν, το 

οποίο τοποθετείται σε ευρύτερη τοπική και χρονική έκταση, αφού τη φτώχεια και την 

παιδική εκμετάλλευση μπορούμε να τις διακρίνουμε στο μεγαλύτερο μέρος της 

ανθρώπινης ιστορίας. 

 Η λέξη συσσίτιο στο ομώνυμο απόσπασμα της Άλκης Ζέη είναι γραμμένη με 

κεφαλαία γράμματα προφανώς για να υποδηλώσει τη σημασία που έχει η παροχή 

του. Τα παιδιά θεωρούν ότι η διανομή της σούπας είναι σπουδαιότερη από τα 

μαθήματα, ενώ η μητέρα του Πέτρου αποδίδει την ίδια αξία στο κουτί με το φαγητό 

και στα εικονίσματα. Αυτή η αντίδραση των προσώπων πηγάζει από το γεγονός ότι η 

χρηστική αξία του κουτιού με τη σούπα ισοδυναμεί με την ευκαιρία επιβίωσης για τις 

οικογένειες που τη λαμβάνουν. 

 Η παρέλαση, στο άλλο ομώνυμο απόσπασμα από το μυθιστόρημα Ο μεγάλος 

περίπατος του Πέτρου, πραγματοποιείται για να εκδηλώσουν οι πολίτες την απαίτησή 

τους για τροφή, όχι για υψηλές ιδέες όπως είναι η ελευθερία της πατρίδας. Η παροχή 

σίτισης ταυτίζεται και πάλι με την επιβίωση των ανθρώπων. Η αξία του αιτήματός 

τους εκδηλώνεται κυρίως από δύο στοιχεία: το πρώτο είναι ότι της πορείας ηγούνται 

ανάπηροι και το δεύτερο ότι οι Ιταλοί αστυνομικοί επιτρέπουν στο πλήθος να 

προχωρήσει, υποχωρώντας από τις αρχικές τους θέσεις. 

 Οι πρωταγωνίστριες της Ζωρζ Σαρή και του Αλέξανδρου Κοτζιά έχουν τη 

δυνατότητα να επιβιώσουν λόγω των αγαθών που εξασφαλίζουν από τρίτα άτομα. Η 

διαφορά βέβαια μεταξύ των δύο είναι ότι η Μαργαρίτα εκτελεί οικιακές εργασίες για 

να ξεπληρώσει την υποχρέωση που αισθάνεται, χωρίς να ενδιαφέρεται πραγματικά 

για την οικογένεια που τη φιλοξενεί, ενώ η Ζωή αισθάνεται ενοχές που καταναλώνει 

τα κουλουράκια, επειδή δεν πιστεύει ότι έχει προσφέρει κάτι ως ανταπόδοση για την 

πράξη της. 

 Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο μεταξύ των κειμένων της Ζωρζ Σαρή και του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Κατά τη διάρκεια που οι ηρωίδες καλύπτουν πρόσκαιρα 

τις ανάγκες τους, ονειρεύονται πως ζουν σε έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός ο κόσμος 
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είναι ο καθρέπτης των επιθυμιών τους και αντανακλά τις ελπίδες τους για το μέλλον. 

Στην πρώτη περίπτωση η επαναφορά στην πραγματικότητα είναι αιφνίδια και η ζωή 

της πρωταγωνίστριας βαρύνεται ακόμη περισσότερο από πριν, αφού έχουν προστεθεί 

οι τύψεις για τις πράξεις της. Στη δεύτερη περίπτωση, παρά το γεγονός του θανάτου, 

το κείμενο μας υποδηλώνει ότι υπάρχει ένας καλύτερος κόσμος από αυτόν που 

ζούμε, προσπαθώντας να μας πείσει ότι η πραγματικότητα για το μικρό κορίτσι δεν 

είναι τελικά οδυνηρή όπως πιθανόν πιστεύει ο αναγνώστης. 

 Επίκτητες ανάγκες απορρέουν από τρία κείμενα: «Οι έλεγχοι», Γιούγκερμαν 

και «Ο κύκνος». Στο πρώτο, το καταναλωτικό πρότυπο αυξάνει τις οικονομικές 

απαιτήσεις που δημιουργούνται από τα έξοδα της οικογένειας, στο δεύτερο, οι τάσεις 

κυριαρχίας και εξουσίας σηματοδοτούν την επαγγελματική σταδιοδρομία του 

Γιούγκερμαν και στο τρίτο, η προσπάθεια ικανοποίησης των αισθητικών απαιτήσεων 

της κοινωνίας οδηγεί στην αγορά του κύκνου και στην πρόσληψη του φύλακα, ενώ η 

αφύσικη συμπεριφορά του πρώτου οδηγεί στην «απόλυση» και των δύο. Η χρήση 

του συγκεκριμένου ουσιαστικού γίνεται για να υποδηλωθεί η χρησιμοποίηση ακόμα 

και ενός συμβόλου για την ευαρέσκεια των ανθρώπων. 

 Στα περισσότερα κείμενα εμφανίζονται καταναλωτικές ανάγκες. Η τροφή, η 

στέγαση, η ένδυση και η θέρμανση, ακόμα και η συντροφικότητα απαιτούνται για 

την κάλυψη προσωπικών αναγκών. Η μοναδική παραγωγική ανάγκη που εντοπίσαμε 

είναι η πρόσληψη του φύλακα στο έργο του Μρόζεκ, η οποία προήλθε από την 

αδυναμία να ικανοποιηθεί η ανάγκη της διασκέδασης χωρίς την παροχή σχετικής 

ασφάλειας. Έτσι, ερμηνεύοντας τον ορισμό, που χαρακτηρίζει ως παραγωγικές τις 

ανάγκες που προέρχονται από τη δημιουργία και την εμπορία των αγαθών (Αρχές 

Οικονομίας, 1998: 24), κατανοούμε ακόμη περισσότερο την ορθότητα της λέξης 

απόλυση για τον κύκνο, αφού αυτός είναι ενεργό μέλος της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

 Διακρίνουμε επίσης τις ανάγκες σε ατομικές και συλλογικές. Τα στοιχεία που 

προαναφέραμε παρουσιάζουν τις ατομικές ανάγκες όπως προβάλλονται μέσα από τα 

κείμενα. Ως συλλογικές θα μπορούσαμε να εντάξουμε τη μαζική μεταφορά με το 

τραμ στο κείμενο του Αλεξανδρόπουλου, τη βελτίωση του πολιτισμικού επιπέδου της 
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πόλης με την εισαγωγή του κύκνου στο πάρκο και την αύξηση της ασφάλειας του 

πάρκου με την πρόσληψη του φύλακα στο διήγημα του Μρόζεκ. Επιπλέον, έμμεση 

αναφορά σε συλλογικές ανάγκες γίνεται στα δύο αποσπάσματα από το μυθιστόρημα 

της Άλκης Ζέη με την απαίτηση της ανόδου του βιοτικού επιπέδου, μέσω της 

παροχής βασικών στοιχείων επιβίωσης. 

 Με κριτήριο το είδος τους, διαχωρίζουμε τις ανάγκες σε συντηρήσεως, 

πνευματικές, κοινωνικές και ψυχικές. Για την πρώτη κατηγορία, που 

συμπεριλαμβάνει την τροφή, τη στέγαση κ.ά., αναφερθήκαμε ήδη εκτενώς. Θα 

προσθέσουμε επίσης την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που αναφέρεται στο 

«Σύννεφο». Η αναπηρία ενός προσώπου γίνεται αφορμή για το διάλογο σε μία ομάδα 

άγνωστων μεταξύ τους ανθρώπων και τους προκαλεί την περιέργεια, το ενδιαφέρον 

και τον οίκτο. Αυτή η αντίδραση ωστόσο μπορεί να πηγάζει από την ικανοποίηση 

ψυχικών αναγκών των ατόμων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προβολή ενός 

συμπονετικού προσώπου. Άλλες ψυχικές ανάγκες εμφανίζονται στο Γιούγκερμαν, 

αφού ο ήρωας επιθυμεί την κατοχή εξουσίας και, τέλος, στους «Ελέγχους» και στον 

«Κύκνο», καθώς τα κεντρικά πρόσωπα αισθάνονται την έλλειψη συντροφιάς ή 

ενδιαφέροντος και αγάπης από πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα τους, όπως είναι οι 

γονείς για ένα παιδί και το προστατευόμενο ζώο για ένα μοναχικό φύλακα. 

 Στις κοινωνικές ανάγκες συμπεριλαμβάνεται η ασφάλεια, η οποία 

αναπτύσσεται με διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε την προστασία από 

τους κλέφτες («Ο κύκνος») και την κοινωνική πρόνοια («Συσσίτιο», «Η παρέλαση»). 

Ακόμα και στα «Κουλουράκια» παρατηρούμε, έστω και με την καταχρηστική έννοια 

του όρου, την ανάγκη για ασφάλεια, μέσω των φυλακών, αν και στο συγκεκριμένο 

κείμενο δεν χρησιμοποιούνται για την προστασία των πολιτών, αλλά του ίδιου του 

καθεστώτος από τους «επικίνδυνους» πολίτες. 

 Οι πνευματικές ανάγκες εκφράζονται κυρίως από το κείμενο των Σεμπέ και 

Γκοσινύ, διά μέσου της αδυναμίας των παιδιών να επιτύχουν υψηλούς βαθμούς στο 

σχολείο. Αυτή η αποτυχία ταυτίζεται με το μέλλον των παιδιών και εκφράζει την 

πεποίθηση ότι η αδυναμία κατάκτησης τέτοιων βαθμών σηματοδοτεί την ανεπάρκειά 

τους σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής τους (Reay και Wiliam, 2001). 
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 Τις ιδιότητες των αναγκών μπορούμε να τις αναπτύξουμε από δύο κείμενα. 

«Οι έλεγχοι» θίγουν το ζήτημα της εξέλιξης των αναγκών μέσω της διατροφής της 

οικογένειας του ήρωα. Οι διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων μεταβάλλονται και 

οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται, απαιτώντας την εύρεση περισσότερων 

εισοδημάτων για να καλύψουν το σύνολο των επιθυμιών. Η διένεξη των γονέων για 

την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τους ωθεί στην παροδική έστω αδιαφορία 

για τις σχολικές επιδόσεις του γιου τους. 

 Τέλος, όλες οι ιδιότητες των αναγκών, ο πολλαπλασιασμός, η εξέλιξη και ο 

κορεσμός, συμπεριλαμβάνονται στο σατιρικό διήγημα του Σλάβομιρ Μρόζεκ. Η 

μεγέθυνση του αστικού κέντρου απαιτεί την ύπαρξη ενός φυσικού αξιοθέατου, όπως 

είναι το πάρκο. Η αισθητική ολοκλήρωση του πάρκου επιβάλλει την αγορά ενός 

κύκνου· η προστασία του αξιοθέατου από τους «αλήτες» αναγκάζει τον αρμόδιο 

οργανισμό να προσλάβει φύλακα, και όσο αυξάνονται τα αγαθά εξακολουθούν να 

πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Η χαμηλή θερμοκρασία 

οδηγεί το φύλακα στην αναζήτηση θέρμανσης. Έτσι, καθώς ετοιμάζεται να μεταβεί 

στο διπλανό εστιατόριο, θυμάται τη σημαντικότερη υποχρέωση που του επιβάλλει η 

δουλειά του – την προστασία του κύκνου – και αναγκάζεται να τον πάρει μαζί του. Η 

συνήθεια (η σχεδόν καθημερινή μετάβασή τους στο εστιατόριο που ακολουθείται 

από την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών) καταλαμβάνει τόσο το φύλακα όσο και 

τον κύκνο και μετατρέπει ένα γεγονός (την μετάβαση σε πιο φιλικό περιβάλλον) σε 

επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα (καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ). Εντούτοις, 

κάθε βράδυ, αφού ικανοποιήσουν την επιθυμία τους επιστρέφουν στο χώρο εργασίας. 

Ο προσωρινός κορεσμός, που δημιουργείται από την πρόσκαιρη ικανοποίηση των 

επιθυμιών τους, δεν μπορεί να αποτρέψει την απόλυσή τους. 

 Οι ανάγκες είναι από τα πρώτα θέματα που διδάσκονται οι μαθητές των 

οικονομικών. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι στο βιβλίο οικονομικών 

της Α΄ Λυκείου είναι το δεύτερο θέμα που αναπτύσσεται, αμέσως μετά τα 

εμπορεύματα, και στο αντίστοιχο της Γ΄ Λυκείου συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο 

από τα έντεκα κεφάλαια του βιβλίου. Το συγκεκριμένο αντικείμενο, εκτός από 

ουσιαστικό για την οικονομική επιστήμη, είναι αρκετά ευρύ, καθώς, η εμβάθυνση σε 
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μία σχετική συζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει, πέρα από τα ζητήματα που 

αναπτύξαμε στις προηγούμενες σελίδες, α) το καταναλωτικό πρότυπο της κοινωνίας 

και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μεταβληθεί, β) τα αγαθά και την 

ιδιοκτησία τους καθώς και γ) θέματα συμπεριφοράς του καταναλωτή. Δεν πρέπει 

φυσικά να ξεχνούμε ότι οι οικονομικές ανάγκες του συνόλου συσχετίζονται με τα 

εκπαιδευτικά συστήματα, διά μέσου της σύγκρουσης ή της συμφωνίας τους για την 

«οικονομία της εκπαίδευσης» (Piaget, 1979: 29), άρα είναι αδιαμφισβήτητη και η 

σχέση μεταξύ της ικανοποίησης των αναγκών και της προόδου της κοινωνίας. 
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Αγαθά 

 

 
 Τα αγαθά προορίζονται για να ικανοποιήσουν τις ανθρώπινες ανάγκες. Η 

πρωτογενής διαίρεσή τους σε οικονομικά και ελεύθερα γίνεται για να διαχωριστούν 

όσα βρίσκονται σε περιορισμένη ποσότητα με αυτά που υπάρχουν ελεύθερα στη 

φύση και μπορούν να καταναλώνονται, τουλάχιστον προς το παρόν, χωρίς 

περιορισμούς. Η πολιτική οικονομία ασχολείται όσα χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκή. 

(Μπένος και Σαραντίδης, 1986: 42) 

 Για τη μελέτη του όρου χρησιμοποιούμε έξι κείμενα, εκ των οποίων τα τρία 

είναι από τα ανθολόγια του Δημοτικού. Θα ασχοληθούμε με τις κατηγορίες και τις 

υποκατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα οικονομικά αγαθά και με τα δικαιώματα 

χρήσης και ιδιοκτησίας τους. Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των αγαθών σε 

πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα και τελικά προϊόντα, τα στοιχεία που προσφέρουν τα 

κείμενα σχετίζονται μονάχα με τα έτοιμα προϊόντα. Εξάλλου, εκτενής αναφορά στην 

παραγωγική διαδικασία και ιδιαίτερη έμφαση στις πρώτες ύλες δίνεται στη μελέτη 

των φυσικών παραγωγικών πηγών. 

 Τα οικονομικά αγαθά χωρίζονται σε υλικά αγαθά και σε υπηρεσίες. Τα υλικά 

αποτελούνται από δύο ομάδες προϊόντων. Τα καταναλωτικά, τα οποία είναι μίας 

χρήσης, και τα διαρκή, που διακρίνονται σε καταναλωτικά και σε παραγωγικά. Τα 

πρώτα χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τις καταναλωτικές μας ανάγκες και δεν 

αχρηστεύονται μετά την πρώτη χρήση, ενώ η χρησιμοποίηση των κεφαλαιουχικών 

αποσκοπεί στην παραγωγή άλλων αγαθών. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, 1999: 10-

11) 

 

 

Συσσίτιο (Άλκη Ζέη, 1Γ: 253-257) 

Το καυκασιανό παραμύθι (Ι. Δ. Ιωαννίδης, 1Ε: 99-101) 

Το χαμογελαστό συννεφάκι (Μάρω Λοΐζου, 1Ε: 253-254) 

Πατέρα στο σπίτι (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 3Β/υ: 72-77) 
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Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι (Μπέρτολτ Μπρεχτ, 3Β/ε: 294-296) 

Το γάλα (Γιώργος Ιωάννου, 3Γ/ε: 252-257) 

 

 

 Σε όλα σχεδόν τα κείμενα που θα σχολιάσουμε υπάρχουν υλικά 

καταναλωτικά αγαθά. Τα περισσότερα είναι μίας χρήσης και σχετίζονται με τη 

σίτιση, όπως το γάλα, το νερό, το ψωμί και το λάδι. Ορισμένα άλλα είναι διαρκή και 

ανήκουν στο χώρο της ένδυσης, ενώ τα υπόλοιπα, όπως η χύτρα και η στάμνα, που 

είναι επίσης διαρκή καταναλωτικά αγαθά, συμπληρώνουν το βασικό οικιακό 

εξοπλισμό. Η οικονομική στενότητα που περιγράφεται στα περισσότερα κείμενα των 

ανθολογίων απεικονίζει τα αγαθά που καλύπτουν τις θεμελιώδεις ανάγκες των 

ανθρώπων σαν ιερά. 

 Τέτοιου είδους αντιμετώπιση από τα πρόσωπα υπάρχει σε τρία από τα έργα. 

Το συσσίτιο και το γάλα, στα δύο ομώνυμα πεζογραφήματα, ισοδυναμούν με τη 

δυνατότητα επιβίωσης των οικογενειών. Η αντίδραση της μητέρας του Πέτρου όταν 

αντικρίζει τη σούπα είναι παρόμοια με τη συμπεριφορά της απέναντι σε ένα 

εικόνισμα. Οι πεινασμένοι πολίτες στέκονται σε ουρά, αναζητώντας ελεημοσύνη που 

καλύπτεται από ένα δελτίο σίτισης ή προσδοκούν τη διανομή ψωμιού, στο διήγημα 

του Γιώργου Ιωάννου, η οποία δημιουργεί υπερβάλλοντα ενθουσιασμό στα 

υποσιτισμένα παιδιά. 

 Τα μικρά παιδιά είναι οι αποδέκτες των φιλανθρωπικών παροχών. Αυτά 

παραλαμβάνουν την τροφοδοσία του Ερυθρού Σταυρού και της πολιτείας και αυτά 

εκλιπαρούν για λίγο λάδι στο κείμενο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Κατανοούν 

την αξία αυτών των παροχών και εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους με δύο 

διαφορετικούς τρόπους. Στο «Γάλα» διοργανώνουν παράσταση, προβάλλοντας την 

ειδική σημασία της διανομής ψωμιού, και στο «Συσσίτιο» δεν επικεντρώνουν την 

προσοχή τους στο μάθημα, έστω και αν αυτό δεν είναι συνηθισμένη παράδοση αλλά 

η διήγηση μιας ιστορίας. Η αξία άλλωστε που δινόταν εκείνη την εποχή σε ορισμένα 

αγαθά, και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο γάλα, εκφράζεται και μέσα από τη 

σύγκρισή του και με την απέχθεια του αφηγητή για τα αλκοολούχα ποτά. 
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 Μεγάλη βαρύτητα επίσης δίνεται στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Στις 

χαρακτηριστικές αναφορές ανήκει η κατσαρόλα, που είναι ο δημιουργός του 

γεύματος της οικογένειας στο «Χαμογελαστό συννεφάκι», η ενδυμασία των φτωχών 

ανθρώπων και η τρύπια χύτρα στο «Πατέρα στο σπίτι». Σε αυτό το πεζογράφημα 

παρατηρούμε ότι στην επανάληψη των ελλείψεων της Γιαννούλας και των τεσσάρων 

παιδιών της αναφέρονται περισσότερα διαρκή αγαθά από καταναλωτικά μίας χρήσης 

και μόνο ένα παραγωγικό αγαθό. 

 Είναι άλλωστε η μοναδική αναφορά στα κεφαλαιουχικά αγαθά. Η 

ραπτομηχανή χρησιμοποιείται για την αύξηση των εισοδημάτων της οικογένειας, 

όπως ακριβώς τη χρησιμοποιεί και ο Μπρόσεκ στο «Κάτι θα γίνει» του Χάινριχ 

Μπελ (3Β/ε: 318-323), αλλά τα έσοδα δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους. 

Τελικά δίνεται ως ενέχυρο και παρακρατείται, αφού το χρέος δεν εξοφλείται. 

 Οι υπηρεσίες δεν έχουν την ίδια βαρύτητα στα κείμενα, όταν άλλωστε οι 

μύθοι εξελίσσονται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, το ενδιαφέρον των ανθρώπων 

εστιάζεται στα είδη πρώτης ανάγκης. Μπορούμε να αναφέρουμε ωστόσο την παροχή 

παιδείας που δίνεται από τα σχολεία («Το χαμογελαστό συννεφάκι» και «Συσσίτιο») 

και στο διήγημα «Πατέρα στο σπίτι» τη φιλολογική εργασία που παρέχει ο αφηγητής, 

την ξυλουργική με την οποία ασχολείται ο Μανόλης, έστω και τέσσερις ημέρες την 

εβδομάδα, και τη ραπτική, η οποία απασχολεί τη σύζυγό του. Θα μπορούσαμε, τέλος, 

να προσθέσουμε και το δωρεάν θέαμα που παρέχουν τα  παιδιά στους φίλους τους, 

παίζοντας σκηνές από τον Καραγκιόζη («Το γάλα»). 

 Επει����ναφερόμαστε σχεδόν αποκλειστικά σε ιδιωτικά αγαθά, όποιος 

διαθέτει την κατοχή τους απολαμβάνει και το δικαίωμα της χρήσης τους, οφείλουμε 

να σημειώσουμε την αντίθεσή τους με τα δημόσια, τα οποία εξετάζουμε σε 

διαφορετικό σημείο του κεφαλαίου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους 

πολίτες. Εξαίρεση στις αναφορές μας αποτελεί το σχολείο, το οποίο είναι δημόσιο 

αγαθό. Η αναφορά των παροχών του κατά την ανάπτυξη του θέματος των υπηρεσιών 

πραγματοποιήθηκε για να συμβάλει περισσότερο στη σύγκριση μεταξύ υψηλών 

ιδανικών όπως είναι η παιδεία με τα είδη πρώτης ανάγκης όταν υπάρχει έλλειψη των 

δεύτερων. Οι συνέπειες άλλωστε αυτών των ελλείψεων καταγράφονται με 
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γλαφυρότητα από τον Γιώργο Ιωάννου στην τελευταία παράγραφο του αφηγήματός 

του, που προβάλλει την τάση όσων ανθρώπων έζησαν με περιορισμούς, στη 

συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων καταναλωτικών αγαθών, κυρίως προϊόντων 

διατροφής. 

 Τέλος, η σύγκριση της αξίας που έχει το παιδί και ένα ρουμπίνι για μια 

μητέρα, όπως περιγράφεται στο «Καυκασιανό παραμύθι», αποτελεί την κορύφωση 

της ανθρώπινης παραφροσύνης για πλουτισμό. Αυτό το ιδιοκτησιακό πάθος της 

βασίλισσας μεταφέρεται και στη διαμάχη της με την υπηρέτρια που έσωσε το παιδί 

από το φλεγόμενο παλάτι, με κίνδυνο της ζωής της. Η κατάληξη της σύγκρουσης, με 

το «διεκδικούμενο αντικείμενο» να παραμένει σε αυτήν που υπολογίζει την 

ανθρώπινη πλευρά του και δεν το προσμετρά ως αγαθό για να ικανοποιήσει κάποια 

ανάγκη της αλλά ως υπέρτατο αγαθό, μπορεί αν εκληφθεί ως απάντηση στο γεωργό 

του διηγήματος «Τα τυφλοπόντικα» του Ανδρέα Καρκαβίτσα (3Β/υ: 93-97). 

 Στα σχόλια που προηγήθηκαν δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά στο έργο 

του Μπρεχτ «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι». Η αιτία είναι ότι το συγκεκριμένο 

αφήγημα περιγράφει με ειρωνεία τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας, κινούμενο, 

με αυτό τον τρόπο, σε διαφορετική μέθοδο προβολής των αγαθών. Ο κύριος Κόινερ 

δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τα υπόλοιπα θύματα του καπιταλιστικού 

πολιτισμού, ένας κοινός και καθημερινός άνθρωπος, έτοιμος να συμπεριφερθεί με 

ύπουλο τρόπο, προκειμένου να κυριαρχήσει στους άλλους ανθρώπους. Βεβαιώνει 

την κόρη της σπιτονοικοκυράς του ότι αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι θα φέρονταν 

καλύτερα στα μικρότερα ψάρια, αλλά τελικά μάλλον αποδεικνύει πόσο καλύτερη 

είναι η ζωή των ψαριών χωρίς τον ανθρώπινο «πολιτισμό». 

 Η πρώτη πράξη των μεγάλων ψαριών είναι η προσφορά σίτισης και στέγης 

στα μικρότερα. Οι χώροι στους οποίους υποχρεούνται να ζουν τα μικρά ψάρια 

θυμίζουν ένα κακοφτιαγμένο οίκημα ανεπτυγμένου αστικού κέντρου ή κάποιου 

γκέτο. Τελικά όμως μοιάζουν περισσότερο με πτέρυγα σωφρονιστικού καταστήματος 

που φιλοξενεί θανατοποινίτες, αφού οι κασέλες των ψαράδων αντιστοιχούν σε 

φέρετρα για τα ψάρια. Στις βασικές παροχές συμπεριλαμβάνεται και η 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικά όχι για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά για να 
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αποφευχθούν οι πρόωρες και «άσκοπες» απώλειες. Τα αρχικά μέτρα λοιπόν των 

καρχαριών-ανθρώπων αφορούν στην κάλυψη των βασικών αναγκών των άλλων 

ψαριών. 

 Στη συνέχεια παρέχονται η παιδεία και οι τέχνες, φυσικά και πάλι για να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες των καρχαριών, αφού, όπως ισχυρίζεται το κείμενο: «τα 

χαρούμενα ψαράκια έχουν καλύτερη γεύση από τα μελαγχολικά». Η απόλυτη 

κυριαρχία του ενός είδους στα υπόλοιπα εκφράζεται ακόμη και με τη φυγοπονία της 

κυρίαρχης τάξης για την εύρεση τροφής. Ο ρόλος των σχολείων βέβαια δεν είναι 

μονάχα να καθοδηγούν τα ψάρια στα στόματα των καρχαριών. 

 Η διαπαιδαγώγηση προάγει την υπακοή. Τα ψαράκια μαθαίνουν ότι είναι 

επικίνδυνο να επιθυμούν οτιδήποτε δεν τους προσφέρεται από τους καρχαρίες. 

Επίσης, οι κοινωνίες των ψαριών θα διεξήγαγαν πολέμους, όταν οι καρχαρίες θα 

αποφάσιζαν να καταλάβουν ξένες ψαροκασέλες. Επειδή όμως στα σχολεία θα 

διδασκόταν η αξία της αυτοθυσίας, αρκεί να επρόκειτο για τη θυσία κάποιου μη 

κυρίαρχου ψαριού, στους πολέμους θα μάχονταν τα ψαράκια, όπως συμβαίνει επίσης 

στην Ουτοπία του Thomas More, αφού στη Χώρα του Πουθενά χρησιμοποιούν 

μισθοφόρους άλλων κρατών και αιχμαλώτους για να συγκροτήσουν τις στρατιωτικές 

τους μονάδες. Στα σχολεία εξάλλου θα διακηρυσσόταν και η διαφορετικότητα που 

υπάρχει ανάμεσα στα ψαράκια που ανήκουν σε διαφορετικούς καρχαρίες, για να 

δικαιολογούνται καλύτερα οι πόλεμοι. Φυσικά για τα ψαράκια θα υπήρχε και 

θρησκεία. Τελικά, ο έλεγχος των δημοσίων αγαθών, στα μέρη που επικρατούν 

ολοκληρωτικά καθεστώτα, μπορεί να συνεισφέρει στην επιβολή της κυριαρχίας 

στους πολίτες. 

 Εννοείται ότι τα ψαράκια δεν θα ήταν πλέον ίσα. Θα χωρίζονταν σε τάξεις και 

θα είχαν αξιώματα. Τα μεγαλύτερα ψάρια θα αποκτούσαν δικαιώματα, αλλά 

αποκλειστικά πάνω στα μικρότερα. Με τις θέσεις που θα καταλάμβαναν θα κάλυπταν 

τις ανάγκες των ψαριών, θα πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους ως δάσκαλοι για τη θεμιτή 

διαπαιδαγώγηση των μελών της υποθαλάσσιας κοινωνίας, ως αξιωματικοί για την 

απόκτηση πλήρους ελέγχου στα ψάρια, ως μηχανικοί για την καλύτερη κατασκευή 
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των κασελών και ως οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στον 

εκπολιτισμό της θαλάσσιας ζωής. 

 Το κείμενο του Μπρεχτ μάς δηλώνει ότι δεν αρκεί να ζούμε σε μία κοινωνία 

που μπορεί να προσφέρει τα υλικά και τα άυλα αγαθά σε άφθονες ποσότητες. Πρώτα 

οφείλουμε να απαντήσουμε με κοινωνική συνείδηση στα βασικά οικονομικά 

ερωτήματα. Να αποφασίσουμε τι θα παράγουμε, σε ποιες ποσότητες και σε ποιο 

επίπεδο ποιότητας θα βρίσκονται τα παραγόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Να 

βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα δημιουργήσουμε τα προϊόντα και ποιο είναι 

το κόστος που είμαστε διατεθειμένοι να καλύψουμε. Το κυριότερο όμως είναι να 

κρίνουμε σε ποιους θα διανέμουμε αυτό που θα παράγουμε. Να διευκρινίσουμε 

τελικά αν επιθυμούμε να έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να καλύψουν τις 

πρωτογενείς τους ανάγκες ή επιδιώκουμε να διατηρήσουμε την υπάρχουσα 

κατάσταση, κατά την οποία το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων προϊόντων 

του πλανήτη καταναλώνεται από μικρό ποσοστό του πληθυσμού. 
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Υπηρεσίες 

 

 

 Οι υπηρεσίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Οι προσωπικές είναι αυτές που 

παρέχονται άμεσα από τα άτομα, όπως είναι η περίθαλψη από το γιατρό, οι νομικές 

συμβουλές από το δικηγόρο και η εκπαίδευση από το δάσκαλο. Οι άλλες 

προέρχονται από τα διαρκή αγαθά άμεσης και έμμεσης κατανάλωσης, όπως για 

παράδειγμα η δροσιά ενός κλιματιστικού και οι παροχές του σπιτιού. Η δεύτερη 

κατηγορία αναπτύσσεται στην παρούσα μελέτη μαζί με τα αγαθά, καθώς από αυτά 

πηγάζουν οι υπηρεσίες (Μπένος και Σαραντίδης, 1986: 44). Η πρώτη αναλύεται 

αμέσως παρακάτω με τη βοήθεια δώδεκα κειμένων. 

 

 

Ο γερο-Βαγγέλης ο τσαγκάρης (Αλφαβητάρι με τον ήλιο, 1Α: 15-16) 

Το παραμύθι που δεν είχε τέλος (Κώστας Βάρναλης, 1Γ: 26-31) 

Ο ζητιάνος (Ανδρέας Καρκαβίτσας, 2Γ: 183-187) 

Οι σκλάβοι στα δεσμά τους (Κωνσταντίνος Θεοτόκης, 2Γ: 206-213) 

Τα χταποδάκια (Μ. Καραγάτσης, 3Β/υ: 421-426) 

Η κεφαλή της Μέδουσας (Παντελής Πρεβελάκης, 3Β/υ: 434-438) 

Το κόκκινο και το μαύρο [Πατέρας και γιος] (Σταντάλ, 3Β/υ: 511-515) 

Το πιθάρι (Λουΐτζι Πιραντέλο, 3Β/ε: 215-223) 

Το σημειωματάριο (Αζίζ Νεσίν, 3Β/ε: 311-317) 

Επεισόδιο στο λιβάδι (Ντράγκο Γιάνταρ, 3Β/ε: 350-356) 

Το φράγμα (Σπύρος Πλασκοβίτης, 3Γ/υ: 201-209) 

Στο δρόμο για το Βούπερταλ (Δημήτρης Νόλλας, 3Γ/υ: 363-370) 

 

 

 Από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου ο μαθητής έχει την ευκαιρία 

να γνωρίσει τη σημασία της παροχής των ανθρώπινων υπηρεσιών, αφού στις αρχικές 

σελίδες του Ανθολογίου της Α΄ και της Β΄ τάξης (τέταρτο κείμενο στη σειρά) 
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υπάρχει η αφήγηση ενός περιστατικού με κεντρικό πρόσωπο έναν τσαγκάρη, τον 

Βαγγέλη. Λόγω των υπηρεσιών του τσαγκάρη, τα παιδιά μπορούν να συνεχίζουν τα 

παιγνίδια τους, όπως άλλωστε τους παροτρύνει και ο ίδιος. Έτσι, γίνεται ιδιαίτερα 

εμφανής στους μαθητές η χρησιμότητα του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Βέβαια, θα 

μπορούσε κάλλιστα να δημιουργηθεί η αμφιβολία για την ποιότητα των υπηρεσιών 

του Βαγγέλη, αφού δεν περνούν παρά μόνο λίγες ημέρες για να καταστραφούν τα 

μπαλώματα που κάνει. Προφανώς, το κείμενο θέλει να τονίσει τη δυναμικότητα των 

παιδικών παιγνιδιών και όχι την αντοχή των επισκευών στα παπούτσια του Ρήγα. 

 Στο «Παραμύθι που δεν είχε τέλος» ο βασιλιάς απολαμβάνει τις υπηρεσίες 

των υπηκόων που του εξιστορούν πολύπλοκα και χρονικά παρατεταμένα παραμύθια 

και στο Κόκκινο και το μαύρο ο Ζυλιέν διδάσκεται λατινικά και ιστορία από ένα 

στρατιωτικό χειρούργο. Αυτές οι υπηρεσίες, εκτός του γεγονότος ότι προέρχονται 

από πρόσωπα, παρέχονται σε ένα και μόνο άτομο και χωρίς αμοιβή. Δηλαδή, το 

ιδιαίτερο στοιχείο των δύο περιπτώσεων είναι ότι οι υπηρεσίες, η αφήγηση των 

παραμυθιών και η διδασκαλία των μαθημάτων, δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τα 

δύο κεντρικά πρόσωπα, το βασιλιά και τον Ζυλιέν και δεν στοιχίζει η παροχή τους. 

 Υπηρεσίες επίσης παρέχει ο Τζιριτόκωστας, ο ζητιάνος του Ανδρέα 

Καρκαβίτσα. Το κεντρικό πρόσωπο της νουβέλας είναι πλανόδιος πωλητής και 

εμπορεύεται «θαυματουργά» βότανα. Οι πελάτισσές του είναι οι φτωχές και χωρίς 

παιδεία γυναίκες της υπαίθρου, οι οποίες, βυθισμένες στις δεισιδαιμονίες και 

καταπιεσμένες από τους μεγαλοτσιφλικάδες (και προφανώς από τους άντρες τους), 

στηρίζουν τις ελπίδες τους για να αλλάξουν την πορεία της ζωής τους σε άγνωστες 

γι’ αυτές φυσικές ουσίες στις οποίες ο ζητιάνος προσδίδει μαγικές ιδιότητες. Η 

ικανότητα του Τζιριτόκωστα να πείθει τους συνομιλητές του, οι χαμηλοί ηθικοί 

φραγμοί που έχει και το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη ζωή τους είναι 

τα στοιχεία που τον μετατρέπουν σε έναν επιτυχημένο πωλητή. 

 Όπως ο έμπορος είναι ο μεσάζων μεταξύ του παραγωγού και του 

καταναλωτή, έτσι ο Μίμης Χαντρινός αναλαμβάνει το ρόλο του μεσολαβητή-

εισπράκτορα ανάμεσα στον Αριστείδη Στεριώτη (δανειοδότη) και στον Αλέξανδρο 

Οφιομάχο (δανειολήπτη). Ο Χαντρινός παρέχει και στα δύο πρόσωπα τις υπηρεσίες 
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του· εισπράττει τις οφειλές του Οφιομάχου προς τον Στεριώτη, διευθετεί τυχόν 

καθυστερημένα χρέη του πρώτου και εισηγείται λύσεις («Αφού είναι έτσι τα 

πράγματα […] πρέπει ν’ αρχίσεις να πουλείς») που θα αναβάλουν την ολοκλήρωση 

της οικονομικής καταστροφής του κόμη. 

 Στα «Χταποδάκια» και «Στο δρόμο για το Βούπερταλ» εμφανίζονται οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες από τους ιδιοκτήτες δύο εμπορικών καταστημάτων, ταβέρνας 

και πανδοχείου αντίστοιχα. Τα κείμενα έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την 

απροθυμία των ιδιοκτητών να εξυπηρετήσουν κάποιους από τους πελάτες τους (τον 

Παναγιωτάκη και τους δύο νεοναζιστές αντίστοιχα), ενώ διαφέρουν ως προς την 

κατάληξή τους, αφού στο πρώτο ο «ενοχλητικός» πελάτης διώχνεται, ενώ στο 

δεύτερο ο Βαγγέλης, ο ανιψιός του και ο Τούρκος πελάτης υποχρεώνονται να 

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των Γερμανών. 

 Οι ρόλοι του πανεπιστημιακού επιμελητή στο «Επεισόδιο στο λιβάδι» και 

των οργάνων της τάξης στο «Σημειωματάριο» αλλοιώνονται λόγω των 

απολυταρχικών καθεστώτων. Στο ένα κείμενο ο Μιχαήλ Σεβτσένκο, πολιτικός 

πρόσφυγας από την Ανατολική Ευρώπη, βιαιοπραγεί εναντίον φοιτητή που 

προσπαθεί να του δώσει ένα «κόκκινο φυλλάδιο», αφού ο τρόπος με τον οποίο τον 

προσεγγίζει ο νεαρός τού θυμίζει την κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα του. 

Στο δεύτερο διήγημα η αστυνομία, αντί να προστατεύει τους πολίτες, προκαλεί φόβο. 

Ο παραλογισμός της αυταρχικής εξουσίας, όπως φανερώνεται από τη σάτιρα του 

Τούρκου πεζογράφου, εκφράζεται με τη χρήση ενός αντικειμένου – του 

σημειωματαρίου – το οποίο μπορεί να λειτουργήσει είτε θετικά είτε αρνητικά, 

ανάλογα με την ερμηνεία της «πραγματικότητας» από την αστυνομική αρχή. 

 Ο Ντίμα Λικάζι («Το πιθάρι») καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του για 

την επιδιόρθωση του ραγισμένου πιθαριού του Λολό Τζίραφα. Παρά το γεγονός ότι 

δεν αμφισβητούνται οι επαγγελματικές του ικανότητες, ο Τζίραφα αμφιβάλλει για τις 

δυνατότητες της κόλλας. Οι υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνει ο ντον Λολό αφορούν 

στην εργασία του κανατά (άυλο αγαθό προερχόμενο από ανθρώπινη δραστηριότητα) 

και την ωφέλεια από την κόλλα (υπηρεσίες που πηγάζουν από διαρκές υλικό αγαθό). 
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 Στο Φράγμα, το κράτος στέλνει έναν υδρολόγο μηχανικό για να ελέγξει την 

ανθεκτικότητα του ομώνυμου τεχνικού έργου, το οποίο αποτελεί δημόσιο αγαθό. Στο 

απόσπασμα του μυθιστορήματος του Σπύρου Πλασκοβίτη εμφανίζονται και πάλι δύο 

ειδών υπηρεσίες: οι παροχές του φράγματος στους ανθρώπους της περιοχής – αφού 

«χάρη σ’ αυτό το τεχνικό έργο ο τόπος μεταμορφώθηκε γρήγορα σε μια εύφορη 

πεδιάδα» – και ο τεχνικός έλεγχος που διενεργεί ο ειδικός απεσταλμένος της 

πολιτείας για την καλή λειτουργία του έργου. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια που 

οι πολίτες καρπώνονται τις ωφέλειες του φράγματος, υπάρχουν στην πεδιάδα 

συντηρητές, στων οποίων τις αρμοδιότητες συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος και η 

διατήρηση της καλής κατάστασης του έργου. 

 Στο απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Παντελή Πρεβελάκη, ο αφηγητής 

διηγείται την ιστορία ενός γλύπτη. Η εργασία του Στέφανου είναι να χρησιμοποιεί 

πρώτες ύλες για να δημιουργεί καλλιτεχνικά έργα. Τα γλυπτά είναι αποτέλεσμα της 

πνευματικής (κάθε φάση σχεδιασμού του αγάλματος) και της χειρονακτικής 

(υλοποίηση των ιδεών)  εργασίας του καλλιτέχνη. Τα έργα τέχνης, άρα και τα 

γλυπτά, εκτιμώνται σε χρηματικές μονάδες με υποκειμενικό τρόπο, καθώς η αξία 

τους εξαρτάται και από παράγοντες που δεν καθορίζονται από τη λειτουργία της 

αγοράς. Όμως η συναισθηματική σχέση του καλλιτέχνη με το έργο του, όπως 

παρουσιάζεται και στο κείμενο του ανθολογίου, δεν μπορεί να υπολογιστεί σε 

νομισματική αξία. 
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Δημόσια Αγαθά 

 

 

 Οι δρόμοι, τα πάρκα, η δημόσια υγεία, η εκπαίδευση, η εθνική και εσωτερική 

ασφάλεια, αλλά ακόμα και το καθαρό περιβάλλον, είναι ορισμένα από τα αγαθά τα 

οποία στην οικονομική επιστήμη αποκαλούνται δημόσια. Το χαρακτηριστικό τους 

είναι ότι χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους και χρησιμοποιούνται από όλους 

τους πολίτες, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης και του ποσού με το 

οποίο συνέβαλαν, κυρίως με την πληρωμή φόρων, στη δημιουργία αυτών των 

αγαθών. Δηλαδή, ένα δημόσιο αγαθό, ακόμα και όταν έχει καταναλωθεί (ή 

χρησιμοποιηθεί) από ένα άτομο μπορεί να καταναλωθεί και από άλλα άτομα (Begg, 

κ.ά., 1987: 340). 

 Υπάρχει μία επιπλέον κατηγορία αγαθών τα οποία χρηματοδοτούνται ή 

συγχρηματοδοτούνται από ιδιώτες αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα 

άτομα. Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων αγαθών είναι τα φώτα και οι πεζόδρομοι 

μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο και η καθαριότητα των δημόσιων πεζοδρομίων που 

βρίσκονται μπροστά από ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σπίτια. Σε τέτοιου είδους 

περιπτώσεις, για να αυξήσει ο επιχειρηματίας την ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρει ή για να βελτιώσει ο πολίτης τις συνθήκες διαβίωσής του, προχωρούν σε 

ενέργειες που ωφελούν μεν άμεσα τους ίδιους, αλλά έμμεσα ολόκληρο το κοινωνικό 

σύνολο. 

 Λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, τα δημόσια αγαθά διέπονται από ειδικούς 

κανόνες σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους. Τα πάρκα, οι φάροι και τα 

φώτα στους δρόμους των εμπορικών κέντρων ανήκουν σε τρεις διαφορετικές 

κατηγορίες. Τα πάρκα ανήκουν συνήθως στην πολιτεία και αυτή υποχρεούται να τα 

συντηρεί. Οι φάροι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι περιουσιακά στοιχεία των 

λιμενικών οργανισμών, οι οποίοι, μολονότι ελέγχονται από το κράτος, 

χαρακτηρίζονται από αυτοτέλεια. Τέλος, κάθε είδους έργο που δημιουργείται από 

ιδιώτη συντηρείται και προστατεύεται από αυτόν, αφού ο ίδιος έχει έννομο συμφέρον 

στο αγαθό. 
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 Μέσα από τα κείμενα των ανθολογίων μελετούμε τη χρησιμότητα και τον 

τρόπο χρήσης των δημόσιων αγαθών. Όσον αφορά τη χρηστική αξία τους, αυτή 

διαφέρει ανάλογα με το είδος του αγαθού και τις ανάγκες των ανθρώπων. Σε σχέση 

με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται αυτά τα αγαθά διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. 

Στη μία, τα άτομα μεταχειρίζονται τα δημόσια αγαθά για το σκοπό που 

δημιουργήθηκαν: να παρέχουν τα οφέλη τους στο κοινωνικό σύνολο. Στην άλλη, η 

άρχουσα τάξη εκμεταλλεύεται την ύπαρξη αυτών των αγαθών για να ελέγχει τους 

πολίτες και να διατηρείται στην εξουσία. 

 

 

Από το αεροπλάνο (Λίνα Κασδάγλη, 1Γ: 49-51) 

Συσσίτιο (Άλκη Ζέη, 1Γ: 253-257) 

Περιπέτεια με την τηλεόραση (Τζιάννι Ροντάρι, 1Ε: 60-64) 

Ένα πρόσχαρο χωριό (Κοσμάς Πολίτης, 2Α: 18-21) 

Ο ξένος των Χριστουγέννων (Στέφανος Δάφνης, 2Α: 44-48) 

Ο Βάνκας (Άντον Τσέχοφ, 2Α: 136-140) 

Μακριά από τον κόσμο (Δημοσθένης Βουτυράς, 2Α: 146-149) 

Οι γλάροι (Ηλίας Βενέζης, 2Β: 116-122) 

Το πέραμα (Κώστας Παρορίτης, 2Β: 247-253) 

Σχολεία πρώτα… (Θ. Πετσάλης-Διομήδης, 2Β: 307-311) 

Ο κ. τμηματάρχης έρχεται (Ζαχαρίας Παπαντωνίου, 2Γ: 213-219) 

Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια (Στράτης Μυριβήλης, 2Γ: 253-258) 

Το παλιό σχολείο (Γιώργος Ιωάννου, 2Γ: 339-344) 

Το σπίτι του δασκάλου (Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, 3Β/υ: 120-125) 

Ο νυχτοφύλακας (Μιχαήλ Σαντοβεάνου, 3Β/ε: 230-237) 

Μια τίμια γυναίκα (Γιάροσλαβ Χάσεκ, 3Β/ε: 258-262) 

Ο κλεμμένος φάκελος 139/Υ ΙΙ του ΙΙ Γραφείου (Κάρελ Τσάπεκ, 3Β/ε: 275-281) 

Το σημειωματάριο (Αζίζ Νεσίν, 3Β/ε: 311-317) 

Ο κύκνος (Σλάβομιρ Μρόζεκ, 3Β/ε: 347-349) 

Επεισόδιο στο λιβάδι (Ντράγκο Γιάντσαρ, 3Β/ε: 350-356) 



 78

Αριάγνη (Στρατής Τσίρκας, 3Γ/υ: 163-171) 

Το φράγμα (Σπύρος Πλασκοβίτης, 3Γ/υ: 201-209) 

Το σύννεφο (Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, 3Γ/υ: 257-261) 

Το λυπημένο μου πρόσωπο (Χάινριχ Μπελ, 3Γ/υ: 427-432) 

Το γάλα (Γιώργος Ιωάννου, 3Γ/ε: 252-257) 

 

 

 Η πρώτη σαφής αναφορά των ανθολογίων στα δημόσια αγαθά 

πραγματοποιείται μέσα από το κείμενο της Λίνας Κασδάγλη. Η θεία Νεραντζούλα 

αφηγείται το πρώτο της αεροπορικό ταξίδι περιγράφοντας τις εικόνες που βλέπει 

όταν βρίσκεται εν πτήσει με φράσεις από τα Ψηλά Βουνά του Ζαχαρία Παπαντωνίου. 

Ιδιαίτερα οι δύο προτάσεις «Ο δρόμος είναι για όλο τον κόσμο» και «Τον φτιάχνουν 

λίγοι και τον χαίρονται όλοι» είναι ευθείες αναφορές στον ορισμό των δημόσιων 

αγαθών. 

 Υπάρχουν δύο ακόμη αξιοσημείωτες αναφορές στους δημόσιους δρόμους. 

Στο διήγημα του Δημοσθένη Βουτυρά περιγράφεται η κακή κατάσταση μίας 

επαρχιακής οδού της οποίας έχει καταστραφεί η ασφαλτόστρωση από «τα νερά», 

δηλαδή το ρέμα, που προφανώς πλημμυρίζει με τις βροχές. Επίσης, ο Σαμψών Τζίτα, 

στο έργο «Ο Νυχτοφύλακας» του Μιχαήλ Σαντοβεάνου, αναφέρεται στην 

κατάσταση των δρόμων της μικρής επαρχιακής πόλης, οι οποίοι έχουν λακκούβες με 

νερά και σηματοδοτούνται από φανάρια που «περισσότερο καπνίζουν παρά 

φωτίζουν». Για την κατάσταση που περιγράφεται στα δύο κείμενα ευθύνεται η 

πολιτεία, με τη διαφορά ότι στο δεύτερο διήγημα ο Τζίτα είναι ο δήμαρχος της 

πόλης, άρα υπεύθυνος για την κατασκευή και συντήρηση των δημόσιων έργων. 

 Ένα από τα κλασικότερα παραδείγματα που χρησιμοποιούμε στην οικονομική 

επιστήμη για να προσδιορίσουμε τα δημόσια αγαθά είναι ο φάρος. Το συγκεκριμένο 

προϊόν χρηματοδοτείται και κατασκευάζεται από το κράτος, αν και τις μεγαλύτερες 

ωφέλειες από τη χρήση του απολαμβάνουν οι ιδιωτικές ναυτιλιακές εταιρείες, αφού 

αυτές κυρίως ζημιώνονται, τουλάχιστον ηθικά, κάθε φορά που ναυαγεί ένα πλοίο. Η 

καλή λειτουργία ενός φάρου εξασφαλίζεται από το φαροφύλακα, όπως είναι το 
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κεντρικό πρόσωπο στο διήγημα του Ηλία Βενέζη, ο οποίος ζει απομονωμένος από 

τον κόσμο, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όσων ταξιδεύουν στη θάλασσα. 

Διαβάζοντας το κείμενο μπορούμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε δύο επιπλέον 

σημεία: στη μοναξιά του Δημήτρη, η οποία γίνεται εντονότερη μετά από κάθε επαφή 

του με τους ανθρώπους, και στην αποξένωσή του από τον κόσμο. Η «απόσταση» που 

τον χωρίζει από τους άλλους αμβλύνεται όταν οι δύο επισκέπτες διηγούνται το 

περιστατικό με τους γλάρους – τη μοναδική συντροφιά του φαροφύλακα – και τον 

τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τούς κυνήγησαν και σκότωσαν δύο από αυτούς. 

 Ο φάρος εντάσσεται στα αναπτυξιακά έργα υποδομής μιας χώρας. Στην ίδια 

ακριβώς κατηγορία βρίσκονται και τα λιμάνια. Στο «Πρόσχαρο χωριό», μέσα από τη 

λεπτομερή περιγραφή του παραθαλάσσιου τόπου, εμφανίζεται η χρησιμότητα του 

λιμανιού για τους επισκέπτες και τους λιγοστούς κατοίκους του. Υπάρχει ωστόσο ένα 

ακόμα κείμενο, «Το λυπημένο μου πρόσωπο», στο οποίο το λιμάνι αντιπροσωπεύει 

την παρακμή της κοινωνίας. Μέσα από την περιγραφή του θαλάσσιου λιμένα 

παρουσιάζεται η διαφθορά του ναζιστικού καθεστώτος της Γερμανίας, το οποίο δεν 

ενδιαφέρεται να συντηρήσει τα υλικά δημόσια αγαθά και ταυτόχρονα μετατρέπει τα 

άυλα, όπως είναι η ασφάλεια, σε εργαλεία ελέγχου των πολιτών. Εδώ, οι γλάροι δεν 

είναι απλώς μία συντροφιά για το μοναχικό ήρωα, όπως συμβαίνει στο διήγημα του 

Ηλία Βενέζη, αλλά αντιπροσωπεύουν την απελευθέρωση από το ολοκληρωτικό 

κράτος. Ο Χάινριχ Μπελ, μέσα από τις καταστάσεις που αφηγείται, προβάλλει την 

αρνητική χρήση των δημόσιων αγαθών, εφόσον, πέρα από το εγκαταλελειμμένο 

λιμάνι και τον έλεγχο των πολιτών, ο δρόμος γίνεται τόπος που πρέπει να 

αποφεύγουν οι άνθρωποι, αν δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την επιθεώρηση των 

αρχών ασφαλείας. Στο πλήθος ανήκει ένας ηλικιωμένος δάσκαλος – που «δεν τα 

κατάφερε να λοξοδρομήσει» – και συμμορφώνεται πιστά με τον κανονισμό μολονότι 

τελικά δεν υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό του ρόλο. 

 Οι δυνάμεις ασφαλείας τις περισσότερες φορές έχουν αρνητική εικόνα. Ένα 

ακόμη παράδειγμα που στηρίζει αυτή την άποψη είναι «Το σημειωματάριο» του Αζίζ 

Νεσίν. Ο Τούρκος συγγραφέας περιγράφει τη φοβία που προκαλεί στον άνθρωπο η 

παράλογη και αυταρχική εξουσία, η οποία θεωρεί ύποπτη οποιαδήποτε πράξη – 
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ακόμα και τη δοκιμή της μύτης μίας πένας. Το παράλογο της εξουσίας εμφανίζεται 

ακόμη εντονότερα όταν τα δύο κεντρικά πρόσωπα, ο αφηγητής και ο βιβλιοθηκάριος, 

αποδεικνύουν ότι το ίδιο αντικείμενο, το σημειωματάριο, μπορεί να αναδειχθεί ως 

σωτήριο ή να δημιουργήσει αρνητικές συνέπειες για τον κάτοχό του. 

 Επίσης, στην Αριάγνη, ο Μπράουν, στέλεχος της Μυστικής Αστυνομίας, 

επισκέπτεται τον Διονύση που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και του προτείνει μία 

συμβιβαστική λύση για τη διαφορά που έχουν οι Ευρωπαίοι σερβιτόροι με τον 

Ελβετό καταστηματάρχη. Αν και με την παρέμβασή του ο Μπράουν αποφορτίζει την 

κατάσταση, πρακτικά, η λύση που προτείνει μετατρέπει τους Αιγύπτιους σερβιτόρους 

σε υποχείρια των Ελλήνων και των Ιταλών, αφού οι τελευταίοι είναι υπεύθυνοι για 

την αμοιβή τους, παρακρατώντας ωστόσο τα φιλοδωρήματά τους. Η επίλυση στη 

σύγκρουση μεταξύ ιδιοκτητών και υπαλλήλων σηματοδοτεί την εκμετάλλευση των 

ντόπιων και προοιωνίζει την εκδίωξη των Ελλήνων από την Αίγυπτο – η οποία έγινε 

με την άνοδο του Νάσερ στην εξουσία –, όπως απεικονίζεται με ξεχωριστό τρόπο 

στον εσωτερικό μονόλογο της Αριάγνης. 

 Τυπολατρική παρουσιάζεται η αστυνομία ακόμη και στο «Μια τίμια 

γυναίκα». Τα δύο περιστατικά που περιγράφονται, το πρώτο με ήρωα τον αφηγητή 

και το δεύτερο με κεντρικό πρόσωπο την Άννα Μπούκλοβα, παρουσιάζουν τις 

αστυνομικές αρχές «απορροφημένες στη δική τους, αυτόνομη πραγματικότητα, που 

αποκλείει την πιθανότητα έλλογης συνεννόησης», όπως σημειώνει ο σχολιαστής του 

ανθολογίου. Στην πρώτη (και σύντομη) ιστορία, ο αφηγητής καταδικάζεται για 

εξαπάτηση κατά των αρχών, αφού ακολουθεί το «γράμμα του νόμου», αν και το 

χρηματικό ποσό που βρίσκει είναι ελάχιστο. Στη δεύτερη αφήγηση, η Άννα 

Μπούκλοβα βρίσκει τραπεζικές επιταγές μεγάλης αξίας, αλλά έρχεται αντιμέτωπη με 

τη γραφειοκρατική εμμονή των αρχών και τελικά με την οργή του συζύγου της. 

 Αρνητική είναι επίσης η αστυνομική αρχή στο διήγημα του Κωνσταντίνου 

Χατζόπουλου. Στο «Σπίτι του δασκάλου» η χωροφυλακή προβάλλεται, μέσω του 

υπομοίραρχου, ως διεφθαρμένη υπηρεσία και αδιάφορη για τις ανάγκες των πολιτών. 

Η οκνηρία των οργάνων της τάξης γίνεται ακόμη περισσότερο εμφανής λόγω της εκ 

διαμέτρου αντίθετης εικόνας που παρουσιάζει ο δραστήριος παππούς του αφηγητή. 
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 Θετική εικόνα της αστυνομίας παρουσιάζεται σε δύο διηγήματα. Στην 

«Περιπέτεια με την τηλεόραση» εμφανίζονται ξαφνικά οι χωροφύλακες (στο πρώτο 

τέλος της ιστορίας) για να σώσουν τον κύριο Βερούτσι από την εκφωνήτρια, το 

ληστή και το στρατηγό. Εντούτοις, η απουσία της δημόσιας αρχής στη δεύτερη και 

στην τρίτη κατάληξη ολοκληρώνει την ιστορία παρουσιάζοντας εντελώς αντίθετα 

μηνύματα. Στο δεύτερο τέλος η τηλεόραση παρουσιάζεται ως εχθρός της ανθρώπινης 

ηρεμίας και στο τρίτο ως το μέσο που απλώς ενημερώνει το θεατή για τα 

προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, τα οποία ο κάθε άνθρωπος πρέπει να 

γνωρίζει και να αγωνίζεται για να τα εξαφανίσει. Επιπλέον, στον «Κλεμμένο φάκελο 

139/Υ ΙΙ του ΙΙ Γραφείου», ο υπαστυνόμος Πίστορα μετατρέπει την «κατασκοπική 

κλοπή» σε υπόθεση ρουτίνας και την επιλύει πριν ο συνταγματάρχης Χαμπλ και ο 

αντισυνταγματάρχης Βίρζαλ κινητοποιήσουν την αντικατασκοπική υπηρεσία. 

 Τέσσερα ακόμα κείμενα περιλαμβάνουν την εσωτερική ασφάλεια που 

παρέχεται από την πολιτεία. «Ο ξένος των Χριστουγέννων» είναι δραπέτης από τις 

φυλακές και φιλοξενείται για λίγη ώρα από μία οικογένεια που δεν γνωρίζει για την 

απόδραση. Υπάρχουν τρία σημεία στο διήγημα που διαφοροποιούν την εικόνα που 

θα περίμενε ο αναγνώστης, δηλαδή την οικογένεια του αφηγητή να διατρέχει κίνδυνο 

από τον κατάδικο: η αρχική περιγραφή του δραπέτη τον παρουσιάζει φοβισμένο (η 

απροθυμία του να μπει στο σπίτι, το βλέμμα του στην εξώπορτα), στη συνέχεια, και 

κατά τη διάρκεια του γεύματος, εμφανίζει ευγενική συμπεριφορά (ιδιαίτερα στον 

τρόπο που μιλάει) και τέλος ο αθόρυβος τρόπος με τον οποίο φεύγει από το σπίτι. Τα 

στοιχεία που παραθέσαμε υποδηλώνουν περισσότερο το φόβο που προκαλεί στον 

κατάδικο ο υπόλοιπος κόσμος παρά το αντίστροφο. 

 Στη Δασκάλα με τα χρυσά μάτια περιγράφεται η σκηνή μίας πυρκαγιάς. Η 

θετική εικόνα του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και της δημόσιας εξουσίας, 

προβάλλεται μέσα από την αγωνία και την προσπάθεια να κατασβεστούν οι πύρινες 

εστίες και να σωθούν όσα άτομα είναι εγκλωβισμένα στην αποθήκη που φλέγεται, αν 

και αυτός που τελικά σώζει το κοριτσάκι που βρίσκεται μέσα στο κτίριο είναι ο 

Λεωνής Δρίβας, ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του μυθιστορήματος, ο οποίος 

συμμετείχε στους πολέμους της Ελλάδας στις αρχές του εικοστού αιώνα. 
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 Στο «Νυχτοφύλακα» του Μιχαήλ Σαντοβεάνου, ο αναγνώστης δεν 

επικεντρώνεται στον επαγγελματικό ρόλο του Μπάλα αλλά στη σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ αυτού και του δημάρχου. Ανεξάρτητα αν ο ρόλος του 

νυχτοφύλακα είναι να παρέχει προστασία, η «φεουδαρχική» συμπεριφορά του 

Σαμψών Τζίτα και η καταπίεση των χωρικών προοιωνίζουν την ανατροπή του από 

τους ανθρώπους που ο ίδιος θεωρεί κατώτερους. Είναι εμφανής η μοναξιά που 

πηγάζει από τις υποχρεώσεις που δημιουργεί η εκτέλεση του καθήκοντος, όπως 

συμβαίνει επίσης στο διήγημα του Ηλία Βενέζη, η οποία γίνεται και εδώ ακόμα 

εντονότερη μετά την επαφή του νυχτοφύλακα (όπως συμβαίνει αντίστοιχα με τον 

φαροφύλακα) με άλλους ανθρώπους. 

 Μία ακόμη περίπτωση νυχτοφύλακα υπάρχει στον «Κύκνο» του Σλάβομιρ 

Μρόζεκ. Αν για το φαροφύλακα του Βενέζη οι γλάροι είναι η καθημερινή συντροφιά 

και για το νυχτοφύλακα του Σαντοβεάνου η αγελάδα του Σλόιμου είναι αφορμή για 

να μονολογήσει, για το «γεράκο» του Μρόζεκ ο κύκνος δεν είναι μονάχα ένας καλός 

φίλος, αλλά επίσης ένας μοναχικός χαρακτήρας, το alter ego του. Η μετατροπή ενός 

συμβόλου, όπως είναι ο κύκνος, σε έκθεμα, μετασχηματίζει το δημόσιο αγαθό, το 

πάρκο, από τόπο ψυχαγωγίας σε χώρο επίδειξης «πρέπουσας» συμπεριφοράς την 

οποία οφείλουν να ακολουθούν ακόμα και οι ζωντανοί οργανισμοί που βρίσκονται 

στο δημόσιο κήπο. 

 Ίσως το υψηλότερο υλικό αγαθό που θα μπορούσε να προσφέρει η πολιτεία 

στους άπορους πολίτες είναι η τροφή. Την περίοδο της γερμανικής κατοχής 

διοργανώνονταν συσσίτια από τον Ερυθρό Σταυρό και, ορισμένες φορές, από το 

καθεστώς. Δύο κείμενα, το «Συσσίτιο» και «Το γάλα», περιγράφουν τέτοιου είδους 

στιγμές, προβάλλοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν οι πολίτες αυτές τις 

παροχές. Κοινό στοιχείο στις δύο περιπτώσεις είναι η προσμονή που υπήρχε για τη 

διανομή των αγαθών. Αντίθεση όμως υπάρχει στα συναισθήματα των κεντρικών 

προσώπων για τους ανθρώπους που τα διανέμουν. Στην πρώτη περίπτωση ο Πέτρος 

αισθάνεται ευγνωμοσύνη για τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού, ενώ στη δεύτερη, όταν 

η παροχή γάλακτος ματαιώνεται, προκαλείται θλίψη στους πολίτες, η οποία ωστόσο 
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δεν εκδηλώνεται προς το πρόσωπο του γαλακτοπώλη, λόγω της υποψίας ότι ο 

τελευταίος είναι στέλεχος των ταγμάτων ασφαλείας. 

 Η αξία των εκπαιδευτικών μονάδων αναπτύσσεται στο μυθιστορηματικό 

απόσπασμα «Σχολεία πρώτα…» και στο διήγημα «Το παλιό σχολείο». Η παιδεία, 

όπως υποστήριζε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι σημαντική για το γένος. Ο ιερέας της 

ελληνικής Επανάστασης πίστευε ότι διά μέσου της πνευματικής ανάπτυξης θα έρθει 

η απελευθέρωση της χώρας. Στο δεύτερο κείμενο προβάλλονται εικόνες από την 

καθημερινή σχολική ζωή και τις ανησυχίες των μαθητών. Το σχολείο, εκτός από 

χώρος μάθησης, είναι η σκηνή όπου διαδραματίζονται σημαντικά γεγονότα της ζωής 

των παιδιών και προοιωνίζεται η εξέλιξή τους. 

 Μία διαφορετική λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προβάλλεται στο 

«Επεισόδιο στο λιβάδι». Το πανεπιστήμιο, ίδρυμα ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, 

γίνεται χώρος σύγκρουσης μεταξύ ενός επιμελητή και ενός φοιτητή. Στο διήγημα 

θίγονται τα όρια της ατομικής ελευθερίας και ο βαθμός στον οποίο μπορούν τα 

ατομικά δικαιώματα του ενός να καταπιέσουν την ελευθερία του άλλου. Είναι επίσης 

αξιοσημείωτη η αντίδραση των δύο προσώπων, η οποία στηρίζεται στα προσωπικά 

τους βιώματα από τις χώρες καταγωγής τους. Ιδιαίτερα για τον πανεπιστημιακό 

επιμελητή, η ταύτιση του προσώπου του φοιτητή με την εικόνα των βασανιστών του 

ανακαλεί σκηνές από τα «μακρινά χρόνια», απωθημένες στο ασυνείδητό του. 

 Υπάρχουν επίσης τέσσερα κείμενα που αναφέρονται σε ισάριθμα δημόσια 

έργα. Το φράγμα περιγράφει την ανησυχία των κατοίκων για την αντοχή της 

ομώνυμης κατασκευής που συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής. «Το 

σύννεφο» περιγράφει την επαφή δύο ανθρώπων, η οποία ξεκινάει μέσα στο τραμ – 

μέσο μεταφοράς με χαμηλό κόστος. Ένα ακόμη μεταφορικό μέσο εμφανίζεται στο 

«Πέραμα», που εστιάζεται στην αγωνία ενός ηλικιωμένου ανθρώπου που κινδυνεύει 

να μείνει άνεργος, εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης στη μεταφορά ατόμων και 

εμπορευμάτων από τη μία όχθη ενός ποταμού στην άλλη. Τέλος, στο διήγημα «Ο κ. 

τμηματάρχης έρχεται» αναφέρονται οι συνέπειες της ερμηνείας των νόμων στην 

υλοποίηση ενός σημαντικού δημόσιου έργου που πρόκειται να τροφοδοτήσει με νερό 

το δήμο Ασπροποταμίων. 
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 Εκτός λοιπόν από τα δημόσια αγαθά για τη χρήση των οποίων δεν απαιτείται 

καμία άμεση πληρωμή, όπως είναι τα πάρκα, αφού δημιουργούνται από τα κρατικά 

έσοδα, υπάρχει μία ακόμα κατηγορία αγαθών που προσφέρονται από την πολιτεία 

και για τη χρησιμοποίησή τους απαιτείται μικρό αντίτιμο. Αυτά τα αγαθά μπορούν να 

συμπεριληφθούν στα δημόσια, εφόσον η οικονομική αποζημίωση που πληρώνει ο 

πολίτης για κάθε χρήση θεωρείται πολύ μικρή. Μία από τις δημόσιες υπηρεσίες που 

προσφέρονται με χαμηλό κόστος είναι ο οργανισμός ταχυδρομείων. Στο διήγημα του 

Άντον Τσέχοφ, ο Βάνκας ελπίζει ότι το γράμμα που έστειλε θα φτάσει στον παππού 

του, αλλά είναι προφανές ότι η απουσία του γραμματοσήμου – του μοναδικού 

κόστους που υπάρχει για να χρησιμοποιήσει ένας πολίτης τη συγκεκριμένη υπηρεσία 

– αλλά και της διεύθυνσης του παππού προοιωνίζουν την ανεπιτυχή κατάληξη της 

επιστολής. 

 Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν και υποχρέωση να 

προστατεύουν τα δημόσια αγαθά. Η αξία ενός τέτοιου αγαθού κρίνεται από τον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, η αστυνομία μπορεί να 

προστατεύσει τους ανθρώπους, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να τους 

καταδυναστεύσει, όπως συμβαίνει στα περισσότερα κείμενα των ανθολογίων. 

Ομοίως, ένα πάρκο μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος αναψυχής ή αντιθέτως ως μέσο 

επίδειξης της μικροαστικής ματαιοδοξίας. 
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Τιμή, ανταλλακτική και χρηστική αξία 

 

 

 Το χρήμα είναι το μέσο που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους στις 

καθημερινές τους συναλλαγές (βλ. «Αποσαφήνιση των οικονομικών όρων: Χρήμα»). 

Επιπλέον λειτουργεί και ως πρότυπο αξίας, εφόσον οι τιμές των αγαθών 

υπολογίζονται σε χρηματικές μονάδες. Το αντίτιμο που καταβάλλουμε για να 

αποκτήσουμε ένα αγαθό αποκαλείται ανταλλακτική αξία του αγαθού, προσμετρά την 

αντικειμενική του αξία και αντιπροσωπεύει τα αγαθά που θυσιάστηκαν για την 

παραγωγή ή για την αγορά του. Η σπουδαιότητα ενός εμπορεύματος δεν 

προσδιορίζεται μονάχα σε χρηματικές μονάδες ή σε αγαθά που θυσιάστηκαν για την 

παραγωγή του, αλλά και με κριτήριο τη χρησιμότητά του. Η χρηστική αξία επομένως 

είναι η ωφέλεια που αποκομίζει ο κάτοχος ενός προϊόντος από τη χρησιμοποίησή 

του. Είναι προφανές βέβαια ότι ο τελευταίος τρόπος μέτρησης της αξίας ενός αγαθού 

καθορίζεται από την υποκειμενικότητα του χρήστη του. Συνεπώς, υπάρχουν δύο 

κριτήρια για να εκτιμήσουμε τη σημασία ενός αγαθού: η σπανιότητα και η 

χρησιμότητά του. 

 Η ανταλλακτική και η χρηστική αξία δεν είναι απαραίτητο να είναι ίσες. Το 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αγαθού που δίνεται στην οικονομική επιστήμη και 

του οποίου οι δύο τρόποι μέτρησης διαφέρουν πολύ είναι το νερό, το οποίο στις 

περισσότερες περιοχές υπάρχει σε σχετική αφθονία και διατίθεται επομένως σε 

χαμηλή τιμή, ενώ είναι το πολυτιμότερο αγαθό όσον αφορά την επιβίωση του 

ανθρώπου. Το παράδειγμα που μπορούμε να αναφέρουμε για το ακριβώς αντίθετο 

άκρο είναι τα διαμάντια, που έχουν περιορισμένη χρήση στην παραγωγική 

διαδικασία αλλά, κυρίως λόγω της σπανιότητας και της ανθεκτικότητάς τους, έχουν 

αποκτήσει τεράστια ανταλλακτική αξία. 

 Η τιμή των αγαθών λοιπόν καθορίζεται από το αντίτιμο που είναι πρόθυμος 

να καταβάλει ο αγοραστής για την απόκτησή τους και διέπεται από τους νόμους της 

προσφοράς και της ζήτησης με την ευρύτερη έννοια, όπως καθορίζονται στο πλαίσιο 

της εκάστοτε αγοράς και με τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν. Μπορούμε να 
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διακρίνουμε δύο είδη τιμών: τη σχετική τιμή, η οποία είναι η ανταλλακτική σχέση 

που έχουν τα αγαθά μεταξύ τους, και την απόλυτη τιμή, που είναι το ισότιμο του 

προϊόντος σε νομισματικές μονάδες. 

 Τη συνεχή ανοδική τάση των τιμών των αγαθών και των συντελεστών 

παραγωγής την αποκαλούμε πληθωρισμό, ενώ αντίθετα τη μείωσή τους, 

αντιπληθωρισμό. Αυτές οι δύο έννοιες συσχετίζονται με την ανταλλακτική ισχύ του 

χρήματος – την ποσότητα των αγαθών μπορεί να αποκτήσει ο καταναλωτής με 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό – και δεν έχουν άμεση σχέση με τη χρησιμότητα των 

εμπορευμάτων. Φυσικά υπάρχουν χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες εμφανίζεται 

ταυτόχρονα άνοδος της νομισματικής τιμής και της υποκειμενικής αξίας των αγαθών, 

όπως είναι οι εποχές των πολεμικών συγκρούσεων. (Samuelson, 1975: 458) 

 Η διάκριση μεταξύ ανταλλακτικής και χρηστικής αξίας, παρόλο που υπήρχε 

από την αρχαιότητα, τονίστηκε στη σύγχρονη ιστορία από το Γάλλο θεατρικό 

συγγραφέα και οικονομολόγο Antoine de Montchrestien (ο οποίος ήταν ο μοναδικός 

μερκαντιλιστής [Σχολή των Εμποροκρατών] που ασχολήθηκε με τη θεωρία της 

αξίας) στις αρχές του δέκατου έβδομου αιώνα, ο οποίος δημιούργησε επίσης τον όρο 

Πολιτική Οικονομία, στην πραγματεία του με τίτλο Traité de l’économie politique. 

Μερικά χρόνια αργότερα, οι φυσιοκράτες (όπως είναι ο John Locke, ο William Petty 

και ο John Law) διατύπωσαν την άποψη ότι η αξία των αγαθών πηγάζει από την 

ιδιότητά τους να ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες, διακρίνοντας παράλληλα τη 

φυσική αξία, που προκύπτει από τη χρήση της γης και από την εργασία (τα δύο 

δημιουργικά στοιχεία της παραγωγής), από την αγοραία αξία, που είναι αποτέλεσμα 

της προσφοράς και της ζήτησης. (Μπένος και Σαραντίδης, 1986: 72) 

 Στα μέσα του 18ου αιώνα, οι Κλασικοί (Adam Smith και David Ricardo) 

συσχέτισαν την αξία με την εργασία. Ο Adam Smith υποστήριξε ότι η μονάδα 

μέτρησης της αξίας ενός αγαθού είναι η εργασία που απαιτήθηκε για την παραγωγή 

του και ότι η χρησιμότητα ενός αγαθού δεν είναι ικανή να προσδιορίζει την τελική 

του αξία (Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών (1973) «Αξία (θεωρίες)»). Ο 

David Ricardo διέκρινε τη φυσική αξία από την αγοραία τιμή και υποστήριξε ότι «η 

αξία χρήσεως ταυτίζεται με τη χρησιμότητα του αγαθού» αλλά η ανταλλακτική αξία 
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ενός προϊόντος προσδιορίζεται από «τη σπανιότητα των αγαθών και την ποσότητα 

της εργασίας που απαιτείται για την απόκτησή τους» (Μπένος και Σαραντίδης, 1986: 

74). Δηλαδή, η εργασία καθορίζει τη φυσική τιμή των αγαθών και ο νόμος της 

προσφοράς και της ζήτησης την αγοραία τους τιμή. Οφείλουμε επίσης να 

συμπληρώσουμε ότι ο Thomas Robert Malthus ενίσχυσε τη θέση ότι η αξία των 

αγαθών είναι αποτέλεσμα του βαθμού επιθυμίας και της σχετικής θυσίας που 

πραγματοποιείται για την απόκτηση τους. 

 Η θεωρία της αξίας των σοσιαλιστών εκφράστηκε κυρίως από τον Κάρολο 

Μαρξ και τον Φρειδερίκο Ένγκελς. Οι δύο θεωρητικοί του σοσιαλισμού συνέδεσαν 

την αξία των εμπορευμάτων με την εργατική δύναμη που απαιτείται για την 

παραγωγή τους, εισάγοντας την έννοια της υπεραξίας ως τη διαφορά μεταξύ της 

αξίας των αγαθών και της αμοιβής του εργαζομένου, προσμετρημένες σε 

νομισματικές μονάδες. Η συγκεκριμένη άποψη προέκυψε κυρίως από την ιδιαίτερη 

αξία που προσέδιδαν οι δημιουργοί της στον παραγωγικό συντελεστή εργασία σε 

σχέση με τους άλλους δύο· η εργασία θεωρήθηκε ως ο δημιουργός του κεφαλαίου 

και ο παράγων που μετατρέπει το έδαφος σε παραγωγικό μέσο. (Εγκυκλοπαίδεια 

Οικονομικών Επιστημών (1973) «Αξία (θεωρίες)») 

 Στις απόψεις περί της αξίας των αγαθών εισήλθε και η Ψυχολογική 

(Αυστριακή) Σχολή, προσθέτοντας στον επιστημονικό διάλογο την έννοια της 

φθίνουσας οριακής χρησιμότητας και υποστηρίζοντας ότι όσο αυξάνονται οι χρήσεις 

ενός προϊόντος τόσο μειώνεται η ικανοποίηση που λαμβάνει ο καταναλωτής. Αυτή η 

θέση χαρακτηρίστηκε από τους θεωρητικούς της (Gossen) ως «παράδοξο της αξίας». 

Επιπλέον, η συγκεκριμένη άποψη υποστήριξε ότι η σπανιότητα είναι ένας παράγων 

που επιδρά στον καθορισμό της αξίας των αγαθών. Αυτή η σχολή προσέφερε 

υπόβαθρο για τη δημιουργία των νεώτερων θεωριών της αξίας (Μπένος και 

Σαραντίδης, 1986: 75-76). 

 Η θεωρία της Μαθηματικής Σχολής ή Σχολή της Λοζάννης (Leon Warlas, 

Vilfredo Pareto, Stanley Jevons κ.ά.) τόνισε στα τέλη του 19ου αιώνα τη σχέση 

μεταξύ των αγορών, διατυπώνοντας την άποψη ότι η μεταβολή στις τιμές των 

αγαθών και των παραγωγικών συντελεστών σε μία αγορά μπορεί να προκαλέσει 
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αντίστοιχη διαφοροποίηση και σε άλλες. Αν και η συγκεκριμένη άποψη (Γενική 

Οικονομική Ισορροπία) δεν θεωρείται ότι χρησίμευσε στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

για τα οικονομικά προβλήματα, εισήγαγε ωστόσο την αλληλεξάρτηση των 

διαφορετικών γεωγραφικών αγορών. (Μπένος και Σαραντίδης, 1986: 78-79) 

 Ο Alfred Marshall (Σχολή των Νεοκλασικών) στο Principles of Economics 

(1890) διατύπωσε την άποψη ότι η αληθινή αξία των πραγμάτων δεν μετράται από το 

κόστος, παραγωγής ή απόκτησης, αλλά από τη χρησιμότητά τους, η οποία αυξάνεται 

όσο το άτομο δεν έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Αυτή η θέση 

οδηγεί στην εκτίμηση ότι η στέρηση από ορισμένα αγαθά αυξάνει την αξία τους για 

το άτομο, συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε αν αναλογιστούμε την οικονομική 

εκμετάλλευση που επιδέχονται οι άνθρωποι όταν χρειάζονται απαραιτήτως ένα 

εμπόρευμα. Ένα παράδειγμα προς ενίσχυση της παραπάνω θεώρησης είναι η τροφή. 

Παρόλο που υπάρχει  περίσσευμα τροφής στο δυτικό κόσμο, στις φτωχότερες 

αφρικανικές χώρες είναι περιζήτητη και διανέμεται από ανθρωπιστικές οργανώσεις. 

Αν μάλιστα επιχειρήσει κάποιος να την προμηθευτεί από την αγορά, θα βρεθεί 

αντιμέτωπος με υπερβολικά υψηλές τιμές. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο 

Alfred Marshall ήταν ότι η ικανοποίηση από ένα αγαθό είναι πολύ μεγαλύτερη στον 

άπορο από ό,τι στον εύπορο. 

Τέλος, η Νεο-οριακή Θεωρία (Hans Mayer, Rosenstein-Rodan, R. Strigl, 

Oscar Morgenstern, L. van Mises, R. van Hayek, κ.ά.) συμπλήρωσε τη Σχολή της 

Λοζάννης, η οποία συσχέτιζε τη χρησιμότητα των αγαθών με τις ατομικές ανάγκες 

των ανθρώπων. Οι Νεο-οριακοί υποστήριξαν ότι στη σχέση αξίας-επιθυμίας (Jevons) 

πρέπει να προστεθεί η «εκλογή», για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τα οικονομικά 

κίνητρα των ατόμων. Επίσης, διατύπωσαν την άποψη ότι δεν μπορούμε να 

υπολογίσουμε την ικανοποίηση από ένα αγαθό χωρίς να συμπεριλάβουμε 

«αλληλοσυμπληρούμενα αγαθά». Επισήμαναν, δηλαδή, την ψυχολογική επίδραση 

των αγαθών. Τέλος, η συγκεκριμένη Σχολή συνέδεσε την ατομική εκτίμηση της 

ανταλλακτικής και χρηστικής αξίας ενός αγαθού με το κοινωνικό περιβάλλον.  

(Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών (1973) «Νεοοριακή Σχολή Οικονομίας») 
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 Μελετώντας την ανταλλακτική και τη χρηστική αξία χρησιμοποιήσαμε είκοσι 

δύο κείμενα: δέκα από τα ανθολόγια του Λυκείου, τέσσερα από τα εγχειρίδια του 

Γυμνασίου και οχτώ – επικουρικά – από τα βιβλία του Δημοτικού. 

 

 

Το άσχημο βασιλόπουλο (Γαλάτεια Καζαντζάκη, 1Α: 62-69) 

Το γαϊτανάκι (Ζώρζ Σαρρή, 1Α: 227-237) 

Το πιο πολύτιμο δώρο (Δημήτρης Ψαθάς, 1Γ: 111-114) 

Συσσίτιο (Άλκη Ζέη, 1Γ: 253-257) 

Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα (Μενέλαος Λουντέμης, 1Ε: 65-66) 

Η Ηλιογέννητη (Στράτης Μυριβήλης, 1Ε: 144-146) 

Η Σακοράφα (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, 1Ε: 147-149) 

Ο παράξενος πραματευτής (Ζωή Βαλάση, 1Ε: 277-278) 

Το κορίτσι με τα σπίρτα (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, 2Α: 143-145) 

Το σπίτι μου (Διδώ Σωτηρίου, 2Α: 247-251) 

Ο γέρος και οι παντούφλες (Λαϊκός μύθος, 2Α: 325) 

Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού (Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, 2Β: 124-128) 

Η τιμή και το χρήμα [Οι λαθρέμποροι] (Κωνσταντίνος Θεοτόκης, 3Β/υ: 137-140) 

Αργώ [Θέλω γράμματα] (Κωνσταντίνος Θεοτόκης, 3Β/υ: 342-346) 

Το κόκκινο και το μαύρο (Σταντάλ, 3Β/υ: 511-515) 

Ο πατέρας (Μπγιέρνστερ Μπγιέρνσον, 3Β/ε: 198-201) 

Η διαθήκη (Γκυ ντε Μωπασσάν, 3Β/ε: 202-208) 

Έργο τέχνης (Άντον Τσέχοφ, 3Β/ε: 209-214) 

Το πιθάρι (Λουΐτζι Πιραντέλο, 3Β/ε: 215-223) 

Ο κλεμμένος φάκελος 139/Υ ΙΙ του ΙΙ Γραφείου (Κάρελ Τσάπεκ, 3Β/ε: 275-281) 

Το ψαράκι της γυάλας (Μάριος Χάκκας, 3Γ/υ: 307-311) 

 

 

 Στο «Άσχημο βασιλόπουλο» οι μικροί μαθητές έρχονται σε επαφή με την 

αξία τεσσάρων ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Στο συγκεκριμένο παραμύθι τα 
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«αγαθά» δεν μπορούν να αγοραστούν, αλλά έχουν μεταξύ τους την ίδια 

ανταλλακτική ισχύ. Η μακροζωία, το θάρρος και η καλοσύνη θεωρούνται από το 

βασιλιά και τη βασίλισσα απαραίτητα στοιχεία για το γιο και διάδοχό τους και 

αξιολογούνται ως σημαντικότερα από την ομορφιά. Ίσως με αυτή τη σύγκριση, το 

κείμενο της Γαλάτειας Καζαντζάκη θέλει να υποδηλώσει, εις πείσμα της κοινωνικής 

πραγματικότητας, ότι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων έχουν 

μεγαλύτερη χρηστική αξία από την εμφάνιση. 

 Το κεντρικό πρόσωπο στο «Γαϊτανάκι» επιθυμεί να αποκτήσει τα χάπια που 

προσφέρουν νεότητα, τα οποία ωστόσο είναι πολύ ακριβά. Ο Νικόλας δεν έχει το 

χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην απόκτησή τους, αλλά πείθει το γιατρό να του 

δώσει λίγα από αυτά δωρεάν λόγω του σημαντικού έργου που επιθυμεί να 

ολοκληρώσει. Ο τρόπος χρήσης του αγαθού αναδεικνύεται ισχυρότερος από την 

ανταλλακτική του αξία, διδάσκοντας παράλληλα στα παιδιά ότι τα υψηλά ιδανικά 

υποσκελίζουν τα υλικά αγαθά. 

 Τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και το χρυσάφι είναι τα ανταλλασσόμενα αγαθά 

στο έργο «Το πιο πολύτιμο δώρο». Ο Δημήτρης Ψαθάς ισχυροποιεί την άποψη του 

Alfred Marshall που προαναφέραμε ότι η ικανοποίηση του φτωχού υπερβαίνει αυτήν 

του πλουσίου, αφού ο χρυσός είναι πολύ πιο σημαντικός για τον άπορο υπήκοο παρά 

για το βαθύπλουτο σουλτάνο. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι στον τόπο που 

επικρατούν τα κριτήρια του άρχοντα, τα τρία αγαθά έχουν την ίδια ανταλλακτική 

αξία, σε αντίθεση φυσικά με όσα συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, όπου ο χρυσός, 

λόγω των ιδιοτήτων του, έχει σχεδόν σταθερά υψηλή τιμή. 

 Το «Συσσίτιο» είναι ένα παράδειγμα προϊόντων με μικρή χρηματική αξία και 

μεγάλη χρηστική, που μετατρέπονται σε σπάνια αγαθά σε περιόδους στις οποίες 

επικρατούν ειδικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Η τροφή, πολύτιμη για την 

επιβίωση του ανθρώπου, αποκτά αξία μεγαλύτερη από αυτήν που έχει υπό συνθήκες 

οικονομικής ευημερίας. Η καθημερινή παρουσία των παιδιών στο σχολείο, εφόσον 

αν λείψουνε χάνουνε το συσσίτιο, και η αδιαφορία για το μάθημα εν αναμονή της 

διανομής φαγητού ανατρέπουν την υπερνίκηση των υλικών αγαθών από τα άυλα που 

συναντήσαμε στα άλλα κείμενα των ανθολογίων του Δημοτικού. Ο ρεαλισμός που 
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διακρίνει το απόσπασμα της Άλκης Ζέη προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να 

εντοπίσουν τη διαφορά της αξίας των αγαθών σε διαφορετικές συνθήκες. 

 Το κεντρικό αντικείμενο των αποσπασμάτων από τα μυθιστορήματα Ένα 

παιδί μετράει τ’ άστρα και Το κόκκινο και το μαύρο είναι το βιβλίο. Η ανταλλακτική 

του αξία είναι μικρή ενώ, αντίθετα, η χρηστική του μεγάλη για τους ήρωες του 

Μενέλαου Λουντέμη και του Σταντάλ. Ο Ζυλιέν στεναχωριέται περισσότερο από την 

απώλεια του Ημερολογίου της εξορίας του Ναπολέοντα στην Αγία Ελένη παρά από το 

χτύπημα που δέχθηκε, εξαιτίας του οποίου έχασε το βιβλίο. Παρομοίως, ο μικρός 

εργαζόμενος του Λουντέμη επιλέγει να χρησιμοποιήσει τα χρήματά του στην αγορά 

παιδικών βιβλίων, ανεξάρτητα βέβαια από το γεγονός ότι ο αγρότης που του φέρνει 

την Ιστορία του Σεβάχ του Θαλασσινού δεν τα δέχεται. 

 Σχετική με τα βιβλία, αλλά αυτή τη φορά με την ευρύτερη έννοια της 

μάθησης, είναι και η ιστορία του «Θέλω γράμματα», όπου επιπλέον εκφράζονται δύο 

διαφορετικές απόψεις. Ο Φραντζής πιστεύει ότι η απελευθέρωση των εδαφών που 

περιήλθαν στην κατοχή των Τούρκων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μονάχα μέσω πολεμικής σύγκρουσης, για την οποία απαιτούνται 

όπλα, που αγοράζονται με χρήματα. Για το λόγο τούτο «το γένος δεν έχει ανάγκη από 

πολλά γράμματα, […] έχει ανάγκη από παράδες». Με γνώμονα αυτή τη θέση δεν 

επιτρέπει στον Δαμιανό να συνεχίσει το σχολείο. Αντίθετη είναι η άποψη του παιδιού 

και του παπά, που πιστεύουν ότι εφόσον ένα άτομο προτιμάει να συνεχίσει τις 

σπουδές του να μην του στερούν αυτή τη δυνατότητα. Το παιδί επιθυμεί να τελειώσει 

το σχολείο, λόγω της κλίσης και της συμπάθειας που έχει προς τη μάθηση. Αν και 

δεν διακρίνεται ο πραγματικός λόγος στον οποίο οφείλεται η άποψη του 

Παπασίδερου, αφού το μοναδικό χωρίο για να την κρίνουμε είναι η πρόταση «Πρέπει 

να σπουδάσει αφού είναι θέλημα Θεού», θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι ως 

περισσότερο μορφωμένος άνθρωπος από τον αδελφό του, τον πατέρα του μικρού, 

αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της παιδείας και τη συμβολή της στην ανεξαρτησία 

του ελληνικού κράτους. Άλλωστε, θα ήταν αναμενόμενο να προσέκλινε στην άποψη 

του Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος θεωρούσε ότι τα σχολεία είναι σημαντικότερα από 

«βρύσες και ποτάμια», όπως αναφέρεται και στις Διδαχές. 
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 «Η Ηλιογέννητη» συνίσταται από υλικό που έχει μηδενική αξία, 

ανταλλακτική και χρηστική, σχεδόν για κάθε οικονομική λειτουργία. Συντελεί μεν 

στην παραγωγική διαδικασία, βρίσκεται ωστόσο εύκολα και σε μεγάλη ποσότητα στη 

φύση, δύο στοιχεία που τη μετατρέπουν σε προσιτό αγαθό για όποιον την επιθυμεί. 

Με διαφορετική οπτική την αντιμετωπίζουν τα σκαθάρια, για τα οποία είναι μεν 

χρήσιμη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν της αποδίδουν την αξία που προσδίδει η ίδια 

στον εαυτό της. Η ειρωνική αναφορά των βρομοκάνθαρων στο θησαυροφυλάκιο της 

Εθνικής Τράπεζας προσβλέπει στην τοποθέτηση της Ηλιογέννητης σε ανύπαρκτη 

ανταλλακτική αξία ακόμα και από αυτούς. 

 Υψηλή αυτοεκτίμηση διαθέτει επίσης η Σακοράφα, στο ομώνυμο παραμύθι 

του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Πιστεύει ότι είναι πολύτιμη, μολονότι στην 

πραγματικότητα έχει χαμηλή τιμή (έστω και αν η χρηστική της αξία δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί). Στη διαδρομή που ακολουθεί συναντάει διάφορα άλλα αντικείμενα 

και τα αντιμετωπίζει σαν υποδεέστερα αγαθά. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της 

με το Γυαλί δημιουργείται η εντύπωση και στα δύο αντικείμενα ότι βρίσκονται δίπλα 

σε ένα πολύτιμο αγαθό, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι πετάχτηκαν στον υπόνομο 

λόγω της λειτουργικής τους αχρηστίας. 

 Στον «Παράξενο πραματευτή» προσέχουμε την ανταλλακτική σχέση 

αντικειμένων που προέρχονται από το χώρο του φανταστικού. Ο ήρωας προσφέρει 

διάφορα εμπορεύματα, όπως ένα κομπολόι από τα δάκρυα του φεγγαριού, ένα 

μπουκάλι με αθάνατο νερό, κ.ά., επιθυμώντας να προμηθευτεί παραμύθια. Το 

επίκεντρο της ιστορίας είναι «ένα ολοσκάλιστο κλειδάκι από γυάλινη φλόγα», το 

οποίο, όπως είναι προφανές, έχει ανεκτίμητη «χρησιμότητα» για τους μικρούς 

αναγνώστες της ιστορίας. Η έλλειψη ενδιαφέροντος των «κατοίκων» του αστικού 

κέντρου για το τελευταίο τεμάχιο από τα εμπορεύματα του πλανόδιου πωλητή 

προκαλεί στο μαθητή προβληματισμό, περισσότερο για τη σημασία που προσδίδει ο 

σύγχρονος άνθρωπος σε παραδοσιακές αξίες παρά για την οικονομική σημασία της 

έννοιας. Παρόλα αυτά, μέσα από το παραμύθι της Ζωής Βαλάση, τα παιδιά έχουν τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν τις δύο όψεις της αξίας, όπως τις ορίζουν οι 

οικονομολόγοι. 
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 Σε ένα άλλο παραμύθι, στο «Κορίτσι με τα σπίρτα», το κεντρικό αντικείμενο 

είναι τα σπίρτα, τα οποία κάτω από τις ειδικές συνθήκες που βρίσκεται η μικρή 

ηρωίδα αποκτούν μεγαλύτερη χρησιμότητα από αυτήν που τους αποδίδεται υπό τους 

καθημερινούς όρους που επικρατούν στο δυτικό πολιτισμό. Τα σπίρτα, αν και δεν 

μπορούν να μετατραπούν σε μέσο επιβίωσης για το κοριτσάκι, αναλαμβάνουν το 

ρόλο να το μεταφέρουν σε έναν καλύτερο κόσμο, ανεξάρτητα αν αυτός ανήκει στο 

χώρο της φαντασίας. Το ενδιαφέρον στοιχείο στο συγκεκριμένο παραμύθι είναι ότι η 

πώληση των σπίρτων – με τη μικρή ανταλλακτική αξία – πιθανώς να παρείχε 

παράταση στην επιβίωση της ηρωίδας μολονότι δεν θα βελτίωνε τις συνθήκες 

διαβίωσής της. 

 Η Διδώ Σωτηρίου παρουσιάζει την αγοραστική επιλογή τριών παιδιών. Τα 

γλυκά και τα δύο παιγνίδια, η τρομπέτα και το τενεκεδένιο ποντικάκι, έχουν 

αντίστοιχη αξία σε χρήματα αλλά διαφέρουν στη χρησιμότητά τους. Βέβαια, τα δύο 

από τα τρία αδέλφια δεν καρπώνονται τελικά τις παροχές των προϊόντων που 

αγοράζουν, καθώς η παρέμβαση του αυταρχικού πατέρα διακόπτει τη διασκέδασή 

τους. Όπως σημειώσαμε και παραπάνω, ο Alfred Marshall υποστήριξε ότι η 

υποκειμενική αξία ενός αγαθού, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον καθένα χωριστά, 

αυξάνεται όταν ο ιδιοκτήτης του εμπορεύματος δεν διαθέτει την οικονομική 

δυνατότητα να αποκτήσει περισσότερα και διαφορετικά αγαθά. Αυτή η θέση 

αναδεικνύεται από το απόσπασμα που εξετάζουμε, αφού οι οικονομικοί περιορισμοί 

που διέπουν την οικογένεια του αφηγητή, αν και δεν είναι αποτέλεσμα τόσο των 

μικρών εισοδημάτων του πατέρα αλλά του τρόπου διαχείρισης των εσόδων του, 

μετατρέπουν τα παιγνίδια και τα γλυκά σε υπέρτατες (ή ανολοκλήρωτες) επιθυμίες. 

 Ο λαϊκός μύθος «Ο γέρος και οι παντούφλες» περιλαμβάνει τη χρήση ενός 

αγαθού που μπορούμε να το συσχετίσουμε με τα γλυκά και τα παιγνίδια. Οι 

παντόφλες είναι πολύ σημαντικότερες για τον άστεγο από ό,τι για τον περαστικό που 

τις δωρίζει. Βέβαια, το αντάλλαγμα που καλείται να «πληρώσει» ο δωρολήπτης, την 

καθημερινή ενόχληση από το δωροθέτη και την έμμεση υποχρέωση που του 

επιβάλλει για να τον ευγνωμονεί συνεχώς, τον ωθεί να επιστρέψει το αντικείμενο. 



 94

 Το πρώτο απόσπασμα από το μυθιστόρημα Η τιμή και το χρήμα αναφέρεται 

στο λαθρεμπόριο ζάχαρης. Το κρατικό μονοπώλιο της ζάχαρης είναι προφανές ότι 

ανεβάζει την τιμή της και ωθεί τους καταναλωτές να την προμηθεύονται από την 

παράνομη αγορά, ιδιαίτερα αφού το συγκεκριμένο αγαθό είναι προϊόν με σχετικά 

σταθερή ζήτηση, ανεξαρτήτως από τη μεταβολή της τιμής του, καθώς 

χρησιμοποιείται ως είδος καθημερινής χρήσης και τα υπάρχοντα υποκατάστατά του 

στις αρχές του προηγούμενου αιώνα δεν κυκλοφορούσαν ευρέως. Κάτω από τις 

συγκεκριμένες περιστάσεις, η ζάχαρη έχει κοινή χρηστική αξία για την πλειονότητα 

του πληθυσμού, αλλά, ανάλογα με την αγορά, νόμιμη ή παράνομη, από την οποία την 

προμηθεύονται τα άτομα, διαφέρει η ανταλλακτική της αξία. 

 Στο απόσπασμα του «Μικρού Πρίγκιπα» δεν υπάρχουν οικονομικά αγαθά για 

να τα μελετήσουμε. Έχουμε ωστόσο τη δυνατότητα, μέσα από την έννοια της φιλίας, 

να διδάξουμε στους μαθητές της δευτέρας Γυμνασίου τη σχέση θυσίας και 

απόκτησης. Για να «ημερώσει» ο ήρωας την αλεπού απαιτείται να προσφέρει ως 

αντάλλαγμα το χρόνο του, όπως ακριβώς έκανε με το τριαντάφυλλο. Η δημιουργία 

της φιλικής σχέσης λειτουργεί όπως οι οικονομικές συναλλαγές: για να αποκτηθεί 

ένα αγαθό πρέπει να καταβληθεί σχετικό αντίτιμο και αυτή η σχέση (αγαθού-

τιμήματος) προσδιορίζει την ανταλλακτική αξία του προϊόντος. 

 Το κτήμα του Θορντ Οβεράας είναι το αγαθό στο οποίο θα εστιάσουμε το 

ενδιαφέρον μας στον «Πατέρα». Το χωράφι είναι παραγωγικός συντελεστής, 

συνεπώς έχει υψηλή χρησιμότητα. Λόγω της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνει, 

αφού ο κτηματίας είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της ενορίας, είναι προφανές ότι 

έχει και υψηλή ανταλλακτική αξία. Ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα 

μισά χρήματα από την πώληση της καλλιεργήσιμης γης αυξάνει τη χρηστική της 

αξία, αφού οι παροχές που θα προσφέρει το συγκεκριμένο ποσό θα δώσουν 

μεγαλύτερη συνολική χρησιμότητα στους άπορους παρά στον Οβεράας. 

 Η διαθήκη, στο ομώνυμο διήγημα του Γκυ ντε Μωπασσάν, είναι μία νομική 

πράξη που στοχεύει στη διευκόλυνση της διαβίωσης των κληρονόμων. Το 

συγκεκριμένο έγγραφο παρουσιάζει ενδιαφέρον από οικονομική άποψη, καθώς 

συγκρούεται η απόκτηση του κέρδους με την «αστική ευπρέπεια». Το τίμημα που 
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πρέπει να «πληρώσει» ο κύριος Σερμπουά για να αποκτήσει ένα εκατομμύριο 

φράγκα είναι ηθικής φύσεως: τα σχόλια του κοινωνικού περίγυρου για την (πιθανή) 

σχέση της συζύγου του με τον καλύτερό του φίλο. Στις οικονομικές συναλλαγές 

προσφέρουμε νομισματικές μονάδες για να αποκτήσουμε εμπορεύματα. Αντιθέτως, 

στην παρούσα πράξη θυσιάζεται κάποιο άυλο και μη οικονομικό αγαθό – η 

αξιοπρέπεια όπως νοείται από την άρχουσα κοινωνική τάξη – για να αποκτηθούν 

χρήματα. Τέλος, η εικόνα του κυρίου Σερμπουά στο τραπέζι που τον εμφανίζει ως 

αποκεφαλισμένο, εκτός από την παραπομπή στον τρόπο με τον οποίο η αστική τάξη 

ανήλθε στην εξουσία, υπενθυμίζει στον αναγνώστη ότι η μοναδική μέθοδος 

απόκτησης ισχύος οδηγεί στον «αποκεφαλισμό» της προηγούμενης ηγεμονικής 

τάξης. 

 Η χρηστική αξία της αντίκας στο «Έργο τέχνης» είναι στο επίκεντρο των 

δωρεών. Μία δημιουργία με αισθητική ποιότητα αλλά και προκλητική, που δεν 

επιτρέπει στα μέλη της αστικής κοινωνίας να την εκθέσουν στο φιλικό τους 

περίγυρο, αλλάζει συνεχώς ιδιοκτήτη μέχρι να επανέλθει στον Κοσέλκωφ. Η 

ανταλλακτική της αξία, όχι σε χρήματα αλλά σε υπηρεσίες, καθορίζεται κυρίως από 

τη σπανιότητά της, αλλά προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της συναλλαγής. Αρχικά, ως 

το πολυτιμότερο αγαθό της συλλογής των Σμυρνώφ, δίνεται στο γιατρό για να 

ανταποδώσει την ιατρική περίθαλψη που ο τελευταίος παρείχε στον Σάσα. Ο 

Κοσέλκωφ, μέσω της δικής του δωρεάς, ανταμείβει τον Ούχωβ για τις δωρεάν 

νομικές συμβουλές που του παρέχει. Ο Ούχωφ το δίνει στο Σόσκιν, ο οποίος το 

πουλάει στη Σμύρνοβα, κερδίζοντας την απόλυτη αξία του αγαθού, που μέχρι εκείνη 

τη στιγμή ανταλλασσόταν με πρότυπο τη σχετική του τιμή. 

 Στο «Πιθάρι» η κόλλα έχει δεδομένο χρηματικό κόστος, που καθορίζεται από 

την τοπική αγορά και τον Ντίμα Λικάζι, αλλά η χρηστική της αξία επιδέχεται 

αμφισβήτηση. Ο Λόλο Τζίραφα δεν εμπιστεύεται τις δυνατότητες της εφεύρεσης του 

κανατά, στοιχείο που προκαλεί τριβή στις σχέσεις των δύο ανδρών. Η κόλλα όμως 

αναπροσδιορίζει και την αξία του πιθαριού, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμηση του 

ειδικού, αν δεν είχαν χρησιμοποιηθεί τα στηρίγματα που απαίτησε ο κτηματίας και 
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διορθωνόταν η ζημιά μόνο με την κόλλα, «το πιθάρι θα είχε πάνω κάτω την αρχική 

του αξία». 

 Στο διήγημα του Κάρελ Τσάπεκ, ο κλεμμένος φάκελος είναι σημαντικός 

μονάχα για τον συνταγματάρχη Χαμπλ και τη στρατιωτική αρχή. Ο Άντρλικ, που 

έκλεψε το κουτί με το απόρρητο περιεχόμενο, το αποκαλεί «παλιόχαρτα», αφού δεν 

γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αποκωδικοποιήσει τα έγγραφα. 

Έτσι, η σατιρική αφήγηση αποδεικνύει ότι η χρησιμότητα ενός αγαθού 

προσδιορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο κάτοχός 

του. Στο τέλος της ιστορίας μεταβάλλεται η ανταλλακτική αξία της ευρέσεως των 

πολύτιμων χαρτιών. Στην τηλεφωνική συνομιλία που έχει ο Χαμπλ με τον 

αντισυνταγματάρχη Βίρζαλ είναι έτοιμος να προσφέρει σχεδόν όλη την περιουσία 

του, προκειμένου να πριμοδοτήσει την αποκάλυψη των «κατασκόπων». Αντιθέτως, 

μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης από τον Πίστορα, ο Χαμπλ δίνει στον υπαστυνόμο 

πενήντα κορώνες, αν και πιστεύει ότι θα αρκούσαν και είκοσι. 

 «Το ψαράκι της γυάλας» αναφέρει την ανταλλακτική και τη χρηστική αξία 

που έχουν τα αντικείμενα και «ανακαλύπτει» την παραλλακτική αξία, την οποία ο 

αφηγητής την ορίζει ως «απευθείας ανάλογη της εφευρετικότητας του παραλλάκτη 

και της αντίληψης του αστυνομικού οργάνου που επιχειρεί να παραπλανήσει». Μέσα 

από την ιστορία που διαδραματίζεται με εκκίνηση το «νόμο της παραλλαγής», 

απεικονίζονται τα γεγονότα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Οι επεξηγήσεις που 

δίνονται από τον αφηγητή, ακόμη και με παραδείγματα, των τριών τύπων αξίας που 

έχουν τα αγαθά, προσφέρουν στον καθηγητή την ευκαιρία να διδάξει άμεσα τη 

συγκεκριμένη οικονομική έννοια, σε αντίθεση με την πλειονότητα των κειμένων που 

περιλαμβάνονται στα μαθητικά εγχειρίδια. 

 Το χρυσόψαρο για τον ήρωα και το ποδόσφαιρο για τον άνδρα της εξαδέλφης 

του είναι δύο αγαθά που εμφανίζονται ως σημαντικά τμήματα της ζωής τους. Το 

φυλακισμένο ψαράκι συμβολίζει τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται και αυτοί 

μέσα σε μία «γυάλα», αφού ελέγχονται από μη εκλεγμένους ηγέτες που διαδέχονται 

ο ένας τον άλλο με πραξικοπήματα. Ο δεύτερος άνδρας του διηγήματος 

αντιπροσωπεύει την ελληνική κοινωνία και με την ανησυχία του για το ποδόσφαιρο, 
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τη στιγμή που ανατρέπεται το πολίτευμα της χώρας, αποτελεί απάντηση στη 

χλευαστική εκτίμηση του κεντρικού προσώπου που πιστεύει ότι «Θα τους ρίξει ο 

λαός». 
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Αντιπραγματισμός 

  

 

Η ανταλλαγή των αγαθών είναι αναμφισβήτητα από τις πρώτες οικονομικές 

πράξεις των ανθρώπων. Μάλιστα κατά τον Eco (1994: 52), μπορεί να θεωρηθεί και 

σημειωτικό φαινόμενο, αφού η μετατροπή της αξίας χρήσεως των αγαθών σε 

ανταλλακτική αξία είναι μία διαδικασία σημασιοδότησης ή συμβολισμού. Στα κείμενα 

που θα εξετάσουμε, έξι από τα ανθολόγια του Γυμνασίου και του Λυκείου και τρία 

από τα αντίστοιχα του Δημοτικού, δεν θα μας απασχολήσει η μελέτη της 

ανταλλακτικής αξίας των πραγμάτων, δηλαδή η ισοδυναμία τους με χρηματικές 

μονάδες, αφού το συγκεκριμένο θέμα αναλύεται εκτενώς στη μελέτη της αξίας και 

της τιμής. Θα προσεγγίσουμε αποκλειστικά την ανταλλαγή ως πράξη, εστιάζοντας 

στις κοινωνικές προεκτάσεις της και ερευνώντας το ρόλο που διαδραματίζουν οι 

άνθρωποι στην πραγματοποίηση του αντιπραγματισμού. 

Ο William Stanley Jevons, στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Money and 

the Mechanism of Exchange, που εκδόθηκε το 1875, επιχειρώντας να παρουσιάσει τα 

προβλήματα του αντιπραγματισμού, αναφέρει ένα παράδειγμα με πρωταγωνίστρια τη 

δεσποινίδα Zélie, τραγουδίστρια της λυρικής σκηνής του Παρισιού, η οποία 

πραγματοποιεί μία επαγγελματική παγκόσμια περιοδεία. Δίνοντας ένα κονσέρτο στα 

Society Islands, παίρνει ως αμοιβή το ένα τρίτο των εισπράξεων. Μετά την 

καταμέτρηση, το μερίδιο που της αναλογεί είναι τρία γουρούνια, είκοσι τρεις 

γαλοπούλες, σαράντα τέσσερα κοτόπουλα, πέντε χιλιάδες καρύδες και μεγάλες 

ποσότητες από μπανάνες, λεμόνια και πορτοκάλια. Τα χρήματα στα Society Islands 

ήταν πολύ σπάνια και η αξία της παραπάνω ποσότητας ζώων, φρούτων και 

λαχανικών στην αγορά του Παρισιού ήταν ίση με τέσσερις χιλιάδες φράγκα εκείνης 

της εποχής, ποσό που εθεωρείτο ικανοποιητικό αν η Zélie ερμήνευε πέντε τραγούδια. 

Ούτως ή άλλως, από τις πρώτες ημέρες τα λαχανικά και τα φρούτα καταναλώθηκαν 

από τους χοίρους και τα πουλερικά. 

Το ουσιαστικότερο πρόβλημα του αντιπραγματισμού είναι η σύμπτωση δύο 

ατόμων στα προϊόντα που κατέχουν και στις επιθυμίες τους. Πρέπει δηλαδή, για να 
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μπορέσει να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή, αυτό που διαθέτει ο ένας να το επιθυμεί ο 

άλλος και το αντίστροφο. Αυτή η δυσκολία παραμερίζεται αν βρεθεί ένα αγαθό το 

οποίο να είναι κοινώς αποδεκτό και να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της 

ανταλλαγής ως ενδιάμεσο, αφού, έχοντας την ικανότητα να ανταλλάσσεται με όλα τα 

άλλα, θα είναι επιθυμητό από τους ανθρώπους. 

Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα πηγάζει από τις διαπραγματευόμενες 

ποσότητες. Η άμεση ανταλλαγή των εμπορευμάτων προκαλεί έμμεσες ισοτιμίες 

μεταξύ των προϊόντων, οι οποίες μπορεί να μη συμφωνούν με τις αναλογίες που 

έχουμε καθορίσει με τις συναλλαγές μας. Δηλαδή, από την ανταλλαγή τυριού-

γάλακτος και τυριού-καφέ προκύπτει η ανταλλακτική σχέση γάλακτος-καφέ, η οποία 

μπορεί να διαφέρει από την άμεση ισοτιμία των δύο προϊόντων, έστω και αν αυτό το 

πρόβλημα προκύψει σε διαφορετικό τόπο-αγορά. Αυτή η δυσκολία μπορεί να 

ξεπεραστεί αν βρεθεί ένα προϊόν που να λειτουργεί ως μέτρο σύγκρισης όλων των 

άλλων, σε δικές του δηλαδή μονάδες να προσμετράται η αξία των υπολοίπων 

αγαθών. (Μπένος και Σαραντίδης, 1986: 275-276) 

 

 

Το άσχημο βασιλόπουλο (Γαλάτεια Καζαντζάκη, 1Α: 62-69) 

Το πιο πολύτιμο δώρο (Δημήτρης Ψαθάς, 1Γ: 111-114) 

Ο παράξενος πραματευτής (Ζωή Βαλάση, 1Ε: 277-278) 

Ο τσοπάνης και οι τρεις αρρώστιες (Παραμύθι, 2Α: 317-318) 

Η τιμή και το χρήμα [Ανάθεμα τα τάλαρα] (Κωνσταντίνος Θεοτόκης, 3Β/υ: 146-148) 

Γιούγκερμαν [Τα μαρτύρια της αγάπης] (Μ. Καραγάτσης, 3Β/υ: 405-408) 

Το μπουρίνι (Μ. Καραγάτσης, 3Β/υ: 413-420) 

Έργο τέχνης (Άντον Τσέχοφ, 3Β/ε: 209-214) 

Ν’ ακούω καλά τ’ όνομά σου (Σωτήρης Δημητρίου, 3Γ/ε: 373-375) 

 

 

 Η ύπαρξη της ανταλλαγής συνίσταται στο γεγονός ότι ένα άτομο επιθυμεί ένα 

αντικείμενο που ανήκει στην κατοχή κάποιου άλλου ατόμου, το οποίο επίσης 
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επιθυμεί να αποκτήσει κάτι που διαθέτει ο πρώτος. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται 

στο παραμύθι της Ζωής Βαλάση, όπου ο πραματευτής αναζητεί παραμύθια 

προσφέροντας ως αντάλλαγμα σπάνια αντικείμενα. Η επιδίωξή του όμως να 

ανταλλάξει το τελευταίο του εμπόρευμα με ένα ακόμη παραμύθι αποτυγχάνει, 

υποδηλώνοντας, μέσω των αντικειμένων της σύγχρονης πόλης, την αλλαγή στις 

επιθυμίες των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων και την απομάκρυνσή τους 

από τις ανθρώπινες αξίες. 

 Δύο εντελώς αντίθετα στοιχεία υπάρχουν στο παραμύθι της Γαλάτειας 

Καζαντζάκη, σε σχέση με το προαναφερθέν. Πρώτον, ενώ ο βασιλιάς και η 

βασίλισσα προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το όφελος για το γιο τους, η Μοίρα δεν 

υφίσταται καμία επίδραση, θετική ή αρνητική, από την ανταλλαγή. Δηλαδή, δεν θα 

αποκομίσουν και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη κέρδος από την πράξη. Δεύτερον, το 

περιεχόμενο της ανταλλαγής είναι προσωπικά χαρακτηριστικά, όχι αγαθά ή 

υπηρεσίες. Παρόλα αυτά «Το άσχημο βασιλόπουλο» μπορεί να συμβάλει στην 

πρώτη επαφή των παιδιών με την έννοια, έστω και χωρίς να περιέχονται τα κίνητρα 

που αναζητεί η οικονομική επιστήμη. Εξάλλου, το κείμενο απευθύνεται σε παιδιά 

των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού, δηλαδή μικρής ηλικίας, και δεν είναι 

απαραίτητο να επιδιώξουμε την εμβάθυνση στην ανταλλακτική πράξη. 

 Παρόμοιο είναι και το παραμύθι «Ο τσομπάνης και οι τρεις αρρώστιες», στο 

οποίο παρουσιάζονται δύο απόπειρες ανταλλαγών. Στη μία, η Πανούκλα επιχειρεί να 

ανταλλάξει την ανθρώπινη υγεία με το καλύτερο αρνί του βοσκού, αλλά η πράξη δεν 

ολοκληρώνεται, επειδή ο τσομπάνης αντιλαμβάνεται ότι δεν κινδυνεύει πραγματικά 

να πεθάνει, και εξαιτίας της άρνησής της να πραγματοποιήσει την άλλη πράξη, να 

μεταφέρει λάδι, δηλαδή χρόνο ζωής, από το καντήλι του βοσκού σε αυτό του 

αδελφού του. Το κείμενο τονίζει την απαραίτητη ύπαρξη του κινήτρου, ή για να το 

διατυπώσουμε διαφορετικά, του κέρδους, για την πραγματοποίηση μίας ανταλλαγής. 

 Στο επόμενο κείμενο, «Το πιο πολύτιμο δώρο» του Δημήτρη Ψαθά, οι 

ανταλλαγές που γίνονται μεταξύ των φτωχών υπηκόων και του Σουλτάνου, όσο 

υπερβολικές και αν είναι, απεικονίζουν τη σχετικότητα της ανταλλακτικής αξίας των 

πραγμάτων, αλλά και μία ακόμη από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
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πραγματοποίηση της ανταλλαγής: η ποσότητα των προϊόντων που ανταλλάσσονται 

υπερκαλύπτει συνήθως τις ανάγκες των ατόμων που τα προσφέρουν. Δηλαδή, ο 

άνθρωπος προσφέρει το πλεόνασμά του για ανταλλαγή. Βέβαια, αυτή η αρχή παύει 

να ισχύει όταν επικρατούν ειδικές συνθήκες, όπως είναι οι πόλεμοι και οι συνθήκες 

κατοχής των εδαφών. 

 Στο έργο του Σωτήρη Δημητρίου, η έννοια της ανταλλαγής αποκτά κοινωνική 

διάσταση εξαιτίας της εκμετάλλευσης ανθρώπων από συνανθρώπους τους. Η 

δωροδοκία εμφανίζεται ως η ύστατη πράξη στην προσπάθεια των ανθρώπων που 

αναζητούν την ελευθερία τους και εμφανίζεται στην Ιστορία ενός αιχμαλώτου του 

Στρατή Δούκα και στο έργο του Ηλία Βενέζη Το νούμερο 31328, αποσπάσματα των 

οποίων υπάρχουν στα σχολικά ανθολόγια. Αν εντάσσαμε  αυτά τα έργα στη μελέτη 

μας, θα τα προσεγγίζαμε εστιάζοντας στις οικονομικές πράξεις των πρωταγωνιστών 

και, κατά συνέπεια, θα υποβαθμίζαμε τις δραματικές συνθήκες της πορείας τους, είτε 

όσο ήταν αιχμάλωτοι των Τούρκων είτε αργότερα που υπήρξαν δραπέτες. 

Καταχρηστικά συμπεριλάβαμε το κείμενο του Δημητρίου για να τονίσουμε την 

ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής αίσθησης των μαθητών για την ανάγνωση του 

κειμένου και την απαίτηση ύπαρξης της ιστορικής τους συνείδησης για τη βαθύτερη 

κατανόηση των γεγονότων του παρελθόντος (Gadamer, 1998: 37). 

 Η ανθρώπινη εκμετάλλευση θα μπορούσε να θεωρηθεί η χειρότερη 

οικονομική πράξη. Η χωρίς ηθικούς φραγμούς χρησιμοποίηση ανθρώπων, με σκοπό 

τη μεγιστοποίηση του κέρδους, προβάλλει την εικόνα της προσωποποιημένης 

επιχείρησης, όπως περιγράφεται διά μέσου των ατόμων που βρίσκονται σε θέση 

ισχύος και χρησιμοποιούν τους εκμεταλλευόμενους στην παραγωγική της 

διαδικασία. Αυτού του τύπου η εκμετάλλευση όμως εμφανίζεται και σε άλλα 

κείμενα. 

 Αμέσως παρακάτω θα αναφερθούμε στα αποσπάσματα «Ανάθεμα τα 

τάλαρα», «Τα μαρτύρια της αγάπης» και «Το μπουρίνι». Θα εξετάσουμε τη σχέση 

ανθρώπου-κοινωνίας και ανθρώπου-χρήματος, τη διαφοροποίηση των ανδρικών και 

των γυναικείων ρόλων και τη διαμόρφωση των προσώπων με πεδίο αναφοράς την 

κοινωνική τους θέση, για να οδηγηθούμε στο στάτους της γυναίκας εκείνης της 
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εποχής και να προβάλουμε τον ανταλλακτικό χαρακτήρα που της απέδιδαν. 

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι σε αυτά τα κείμενα προϋπάρχουν η αντιφατικότητα 

και η πολυεπιπεδικότητα της κοινωνικής πραγματικότητας (Μπαχτίν, 2000: 46) και 

εκδηλώνονται μέσω των αντιθέσεων των προσώπων με άλλα πρόσωπα και μέσω των 

συγκρούσεων του εσωτερικού κόσμου των χαρακτήρων με την εξωτερική 

πραγματικότητα. Η τελική έκβαση των μύθων προκαλεί προβληματισμό στον 

αναγνώστη για την επικρατούσα κοινωνική κατάσταση και του παρέχει την ιστορική 

γνώση για την κριτική αξιολόγηση της ελληνικής ιστορίας. 

 Τα πρόσωπα που έχουν σημαντική θέση στα τρία αποσπάσματα είναι: ο 

Αντρέας, η Ρήνη και οι γονείς της Ρήνης (ο Τρίνκουλος και η Επιστήμη) στο κείμενο 

του Θεοτόκη· η Βούλα, ο αδελφός της (ο Χρίστος), ο αρραβωνιαστικός της (ο 

Γιώργος) και ο Βασίλης στο απόσπασμα από το Γιούγκερμαν· ο Γκουντής, η γυναίκα 

του και τα παιδιά του (ο Αντρέας και η Ζωγράφω), ο Χατζηθωμάς, η σύντροφός του 

και ο επιστάτης (ο Γιώργος) στο «Μπουρίνι». 

 Οι χαρακτήρες γίνονται οι εκφραστές των διαφορετικών κοινωνικών φωνών 

της εποχής. Η Ρήνη, η Βούλα και ο Νάσος, ακόμα και η Επιστήμη, είναι τα πρόσωπα 

των τριών κειμένων που αντιτίθενται στους κανόνες και προσπαθούν να αλλάξουν 

την υπάρχουσα κατάσταση, την πορεία προς τον υποχρεωτικό γάμο των δύο 

γυναικών και την κλοπή της σοδειάς του πατέρα του Νάσου από τον επιστάτη. Στον 

Αντρέα, στον Γιώργο και στον Χρίστο από το Γιούγκερμαν και σε όλα τα πρόσωπα 

πλην του Νάσου από «Το μπουρίνι» αντανακλώνται οι κυρίαρχες απόψεις της 

εποχής, όπως είναι η κατώτερη θέση των γυναικών και η εκμετάλλευση των 

αγροτών. Μία οικονομική μελέτη της λογοτεχνίας αποδεικνύει περίτρανα τη θέση 

του Μπαχτίν ότι «η ποικιλία των γλωσσών του κόσμου και της κοινωνίας 

ενορχηστρώνει τα μυθιστορηματικά θέματα» (1980: 197). 

 Για ορισμένα από τα πρόσωπα των έργων, οι πράξεις που πραγματοποιούν 

για να αυξήσουν τα πλούτη τους δεν περιορίζονται από ηθικούς φραγμούς. Ο Πήτερ 

Χατζηθωμάς και ο επιστάτης του εκμεταλλεύονται τον Γκουντή, ο Χρίστος δεν 

διστάζει να «πουλήσει» την αδελφή του για να ξεφύγει ο ίδιος από τη φτώχεια και ο 

Αντρέας είναι διατεθειμένος να παντρευτεί μονάχα αν πάρει προίκα. Με εντελώς 
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διαφορετικά κριτήρια αντιμετωπίζουν τα χρήματα η Ρήνη και η Βούλα· δεν τους 

δίνουν αξία όπως άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάζουν την αξιοπρέπειά τους με αυτά. 

Τα χαρακτηριστικά που έχουν οι ήρωες απεικονίζουν την κοινωνική τους 

θέση. Ο τσιφλικάς δεν συμπεριφέρεται μονάχα ως ιδιοκτήτης της γης αλλά και των 

ανθρώπων που την καλλιεργούν, ο γιατρός (ο Γιώργος) επιθυμεί να ακολουθήσει 

τους κανόνες που επιβάλλει η ανερχόμενη θέση του και ο Γκουντής υποχωρεί σε 

οποιαδήποτε απαίτηση του «αφέντη» του. Η Ρήνη και ακόμα περισσότερο η Βούλα 

εκφράζουν την αξία των γυναικών και αποτελούν τις πρώτες φωνές που απαιτούν 

σεβασμό και ισότητα. Τέλος, ο Νάσος προοιωνίζει τη βίαιη επανάσταση των 

αγροτών, εκδηλώνοντας τη συσσωρευμένη καταπίεση αιώνων, αρχικά από τους 

Τούρκους και στη συνέχεια από τους γαιοκτήμονες.  

 Ο ρόλος του άνδρα εκείνη την εποχή, όπως φαίνεται από τα αποσπάσματα, 

ήταν να εργάζεται για να παρέχει την οικονομική στήριξη στην οικογένειά του. 

Ακόμα και ο Χατζηθωμάς, παρόλο που δεν δουλεύει, είναι το πρόσωπο που κατ’ 

αποκλειστικότητα διαχειρίζεται τα εισοδήματα. Η μοναδική εξαίρεση παρατηρείται 

πάλι στο ζευγάρι Τρίνκουλος-Επιστήμη, στο οποίο η απόφαση της προικοδότησης 

της κόρης τους λαμβάνεται από τη σύζυγο. 

Αντιθέτως, ο ρόλος της γυναίκας είναι να υπηρετεί τον άντρα και το σπίτι της. 

Η χρήση της σαν περιουσιακό στοιχείο προβάλλεται από αρκετές πράξεις. Καταρχάς 

από την πρόταση γάμου του Αντρέα, ο οποίος δέχεται να παντρευτεί τη Ρήνη μόνο 

αν του δοθούν χίλια τάλιρα. Δεύτερο παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια του 

Χρίστου να παντρέψει τη Βούλα με τον πλούσιο γιατρό για να εκμεταλλευτεί την 

περιουσία του. Τελευταία περίπτωση είναι η ανταλλαγή της Ζαφείρως για εβδομήντα 

σταμπόλια, πράξη που εξευτελίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα, προσδιορίζοντας 

μια μορφή ισοτιμίας μεταξύ της ετήσιας παραγωγής του γεωργού και της κόρης του. 

Χρησιμοποιήσαμε τους χαρακτήρες των τριών έργων και το κοινωνικό 

πλαίσιο εκείνης της εποχής για να προσεγγίσουμε μία διαφορετική πλευρά της 

ανταλλαγής στην οποία συμμετέχει ο άνθρωπος σαν αντικείμενο. Η οικονομική 

επιστήμη μελετά την εκμετάλλευση των ανθρώπινων πόρων. Ο αναγνώστης μπορεί 

να διακρίνει στα κείμενα την απόκλιση που μπορεί να υπάρξει μεταξύ της 
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επιστημονικής ερμηνείας του όρου και της εφαρμογής του, όταν το σύνολο της 

κοινωνίας αποδέχεται την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Με εντελώς διαφορετικό ύφος, ο Άντον Τσέχοφ περιγράφει πέντε πράξεις 

ανταλλαγής υπηρεσιών με αγαθά. Οι χαρακτήρες του διηγήματος, με εξαίρεση τον 

Σάσα, δωρίζουν το καντηλέρι, όχι για να ανταποδώσουν τη δωρεάν παροχή 

υπηρεσιών που τους προσφέρεται, αλλά για να απαλλαχθούν από το αντικείμενο. 

Αρχικά, το προκλητικό έργο τέχνης δίνεται από τον Σάσα Σμυρνώφ και τη 

μητέρα του Σμύρνοβα για να ανταποδώσουν, έστω και εν μέρει, τις υπηρεσίες του 

γιατρού Κοσέλκωφ που έσωσε τη ζωή του γιου. Λίγη ώρα αργότερα, ο γιατρός το 

προσφέρει στο δικηγόρο και φίλο του Ούχωβ, για να του δείξει πόσο πολύ εκτιμάει 

τη νομική βοήθεια που του παρέχει. Το ίδιο βράδυ, ο Ούχωφ το δωρίζει στον 

ηθοποιό Σόσκιν με αφορμή τη θεατρική του παράσταση. Μετά από πρόταση του 

περουκέρη του, ο ηθοποιός σπεύδει να το πουλήσει στη Σμύρνοβα, που αγοράζει 

αντίκες. Το καντηλέρι ολοκληρώνει τον κύκλο του και καταλήγει και πάλι στον 

Κοσέλκωφ, δημιουργώντας στον Σάσα, το μοναχογιό της Σμύρνοβα, το αίσθημα της 

ικανοποίησης ότι μπόρεσε, βρίσκοντας ταίρι για ένα σπάνιο έργο τέχνης, να δείξει 

την ευγνωμοσύνη που αισθανόταν. 

Οι πέντε ανταλλαγές που περιγράφονται παρουσιάζουν στον αναγνώστη τις 

κοινωνικές προκαταλήψεις των αστών της εποχής. Η πώληση του έργου στη 

Σμύρνοβα αποτελεί εμπορική συναλλαγή. Η διπλή δωρεά του Σάσα στο γιατρό είναι 

μία πράξη ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος, αλλά 

έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν είναι επιθυμητή από το ένα μέλος του 

αντιπραγματισμού. Η δωρεά του γιατρού στο δικηγόρο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 

με την προηγούμενη πράξη, ενώ η μεταφορά από το δικηγόρο στον ηθοποιό 

πραγματοποιείται ως δώρο συγχαρητηρίων. Μέσω αυτών των ανταλλαγών, ο 

μαθητής μπορεί να διαχωρίσει την οικονομική ανταλλαγή από τις άλλες και να 

ερευνήσει τα ποικίλα κίνητρα του αντιπραγματισμού. 
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Το χρήμα και οι τρόποι χρήσης του 

 

 

 Οι ανθρώπινες ανάγκες είναι πάρα πολλές και συνεχώς αυξανόμενες. Αρχικά, 

για να ικανοποιήσουν οι άνθρωποι τις επιθυμίες τους προσπάθησαν να παραγάγουν, 

ως άτομα ή ως μέλη ομάδων, τη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία αγαθών. Επειδή όμως 

υπήρχαν άλλα άτομα ή ομάδες που παρήγαγαν διαφορετικά προϊόντα και 

προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, οι ανθρώπινες κοινωνίες εφήρμοσαν τον 

αντιπραγματισμό. Εντούτοις, η ασταθής αξία των ανταλλασσόμενων πραγμάτων και 

η υποκειμενικότητα της αξίας τους, ακόμα και μέσα στα στενά γεωγραφικά όρια μιας 

μικρής επαρχίας, ανάγκασε τους συναλλασσόμενους να δημιουργήσουν ένα μέσο 

ανταλλαγής το οποίο να είναι κοινώς αποδεκτό. 

 Έτσι, η κάθε μικρή κοινότητα δημιούργησε τις δικές της «χρηματικές 

μονάδες». Ανάλογα με την περιοχή χρησιμοποιούνταν τα ζώα, το κρασί, τα 

διαμάντια, πολύτιμα μέταλλα, ακόμα και οι γυναίκες. Ωστόσο, και μετά από αυτή την 

αλλαγή υπήρχαν προβλήματα στις συναλλαγές, τα οποία προέκυπταν κυρίως από τη 

δυσκολία μεταφοράς και από την αδυναμία διαιρετότητας των ενδιάμεσων αγαθών. 

Η αναγκαιότητα για την εύρεση ενός είδους χρήματος γινόταν όλο και περισσότερο 

επιτακτική, καθώς μάλιστα αυξάνονταν και οι συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών 

κρατών και πολιτισμών. Τότε σήμανε το τέλος της εμπράγματης ανταλλακτικής 

οικονομίας. 

 Το αγαθό που θα χρησιμοποιούσαν οι κοινωνίες ως χρήμα θα έπρεπε να 

διαθέτει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το κυριότερο πρόβλημα του 

αντιπραγματισμού – η αδυναμία σύμπτωσης των αναγκών και των κατεχόμενων 

αγαθών των ατόμων – εξαλείφθηκε, αφού το χρήμα δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό 

να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους συναλλαγή. Ένα άλλο πρόβλημα, η αδυναμία 

διαιρετότητας των πραγμάτων, επιλυόταν από τη στιγμή που κάθε μονάδα χρήματος 

υποδιαιρούταν σε μικρότερες μονάδες. Το τρίτο πρόβλημα, της μεταφοράς του 

χρήματος, λυνόταν εφόσον κάθε μορφή χρήματος είχε μικρό μέγεθος και βάρος. 
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Τέλος, απαιτείτο η διατήρηση του χρήματος στην αρχική του μορφή ακόμα και μετά 

από την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος. (Samuelson, 1973: 466-467) 

 Όλα τα παραπάνω προβλήματα λύνονταν εφόσον χρησιμοποιούταν ως χρήμα 

διάφορα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία διαθέτουν ευχέρεια μεταφοράς, ομοιογένεια 

ποιότητας, σπανιότητα, διαιρετότητα, μεγάλη διάρκεια αντοχής και σταθερή αξία. 

Έτσι, ανάλογα με την εποχή, η παγκόσμια οικονομία λειτουργούσε με βάση το 

μονομεταλλισμό και το διμεταλλισμό. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται ο αργυρός 

και ο χρυσός κανόνας. Ο τελευταίος μάλιστα κυριαρχούσε μέχρι το 1914 και 

συνέχιζε περιοδικά να ισχύει μέχρι την οικονομική κρίση του 1929. Με βάση αυτούς 

τους κανόνες η αξία των εθνικών νομισμάτων καθοριζόταν από τα τραπεζικά 

αποθέματα σε χρυσό ή άργυρο που διέθετε η κάθε χώρα. 

 Μετά το κραχ του 1929 θεσπίστηκε από τα κράτη ο χάρτινος νομισματικός 

κανόνας, δηλαδή η κυκλοφορία χρήματος χωρίς την υποχρεωτική αποθήκευση 

διαθεσίμων χρυσού στις κεντρικές τράπεζες. Μερικά χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε 

το λογιστικό χρήμα, πολλαπλασιάζοντας με αυτό τον τρόπο την ποσότητα χρήματος 

που συναλλασσόταν στις αγορές. Την ευθύνη για την ποσοτική αλλά και την 

ποιοτική ρύθμιση της κυκλοφορίας του χρήματος είχαν οι κυβερνήσεις, οι οποίες 

ασκούσανε το συντονισμό και τον έλεγχο της προσφοράς και της ζήτησης των 

χρηματικών διαθεσίμων. 

 Η οικονομική θεωρία του χρήματος ολοκληρώθηκε σε τρία στάδια. Αρχικά, 

υπήρχε η ποσοτική θεωρία, όπως διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον David Hume 

το 17ο αιώνα, η οποία υποστήριζε ότι η αύξηση της ποσότητας του χρήματος σε μία 

οικονομία επιφέρει αύξηση των τιμών των αγαθών της. Αυτή είναι μία διαπίστωση 

που μπορεί να εξακριβώσει ο καθένας παρατηρώντας τα οικονομικά φαινόμενα. Η 

κυκλοφορία περισσότερων χρηματικών διαθεσίμων στην αγορά δεν συνιστά την 

ικανότητα όλων μας για αγορά περισσότερων αγαθών, αλλά απεναντίας προκαλεί την 

αύξηση των τιμών τους μέχρι το σημείο που η προσφορά και η ζήτηση θα εξισωθούν, 

και πάλι, σε ένα σημείο που δεν θα απέχει από το προηγούμενο σημείο ισορροπίας. 

 Αργότερα, η εξίσωση του Cambridge συνέδεσε την ποσότητα του χρήματος 

με το εισόδημα, παρατηρώντας ότι τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα που 
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κυκλοφορούν ισοδυναμούν με την αξία των τελικών αγαθών και των υπηρεσιών. Η 

εξίσωση εισοδήματος που διατυπώθηκε με βάση αυτή τη θεωρία τοποθετεί το 

γινόμενο του επιπέδου τιμών των νέων αγαθών και υπηρεσιών επί της παραγωγής σε 

φυσικές μονάδες τη χρονική περίοδο κατά την οποία τα άτομα διατηρούν στην 

κατοχή τους το χρήμα πριν το δαπανήσουν ως ισότιμο με την ποσότητα του 

χρήματος. Παράλληλα, από την ίδια θεωρία δημιουργήθηκε η εξίσωση των ρευστών 

διαθεσίμων, σύμφωνα με την οποία τα χρηματικά διαθέσιμα ισούνται με το γινόμενο 

του επιπέδου τιμών, του όγκου συναλλαγών και τη χρονική περίοδο διατήρησης του 

χρήματος από τους ανθρώπους, όπως ακριβώς και στην προηγούμενη εξίσωση. 

 Στη συνέχεια, διατυπώθηκε η κεϋνσιανή θεωρία του χρήματος, ή θεωρία 

προτιμήσεως της ρευστότητας, όπως αλλιώς αποκαλείται, η οποία τόνισε τη σημασία 

της ζήτησης αδρανούς χρήματος συνδέοντάς την με το επιτόκιο. Το κύριο στοιχείο 

που προσέθεσε η συγκεκριμένη θεωρία ήταν η λειτουργία του χρήματος ως ρευστού 

περιουσιακού στοιχείου και η μετατροπή του από χρήμα σε χρεόγραφα ή το 

αντίστροφο. Σύμφωνα με τον Keynes οι δύο μεταβλητές που καθορίζουν το επίπεδο 

του επιτοκίου είναι η προσφορά και η ζήτηση του χρήματος. Αν όμως η αύξηση της 

ποσότητας χρήματος απορροφηθεί σαν προτίμηση ρευστότητας από τα άτομα 

(αδρανές χρήμα), η συνολική ζήτηση δεν επηρεάζεται, άρα οι τιμές παραμένουν 

σταθερές. 

 Υπάρχουν τρεις λόγοι, σύμφωνα με τον Keynes αλλά και τις επικρατούσες 

απόψεις, για τους οποίους τα άτομα επιδιώκουν την απόκτηση χρημάτων, ή, αν 

προτιμούμε, τρεις είναι οι χρήσεις του χρήματος. Η κατανάλωση, όταν το άτομο 

χρησιμοποιεί τα χρήματά του για συναλλακτικούς σκοπούς, επιδιώκοντας να καλύψει 

τις παρούσες ανάγκες του· η αποταμίευση, όταν χρησιμοποιούνται τα χρήματα για 

λόγους προφυλάξεως ή, χρησιμοποιώντας εναλλακτική διατύπωση, για την κάλυψη 

μελλοντικών απαιτήσεων και απρόβλεπτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν, και 

για επένδυση, ή αλλιώς για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

 Το χρήμα διευκολύνει τις συναλλαγές, εφόσον χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο 

αγαθό· μετράει την ανταλλακτική αξία των εμπορευμάτων, επειδή είναι το μέτρο 

αξιών των αγαθών· είναι το μέσο διατηρήσεως των αξιών και του πλούτου, το μέσο 
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εξοφλήσεως των χρεών και η μετρική μονάδα των πιστωτικών συναλλαγών. Επίσης, 

έχει αυτοτελή ζήτηση, καθώς λειτουργεί ως κίνητρο για τις συναλλαγές, την 

κερδοσκοπία και την ασφάλεια, όπως ήδη αναφέραμε. Επομένως, το χρήμα είναι το 

ενδιάμεσο αγαθό που χρησιμοποιείται για την απόκτηση των άλλων αγαθών, 

διακρίνεται από τα δικά του χαρακτηριστικά και λειτουργεί στην οικονομία με έναν 

ιδιαίτερο τρόπο. (Μπένος και Σαραντίδης, 1986: 276-287, 297-299) 

 Στα κείμενα των ανθολογίων που μελετούμε η χρήση του χρήματος γίνεται 

κυρίως για καταναλωτικούς σκοπούς και ελάχιστα για επενδυτικούς. Για την 

ολοκληρωμένη κάλυψη της έννοιας του χρήματος εξετάζουμε την αποταμιευτική 

χρήση των χρηματικών πόρων σε διαφορετικό μέρος της μελέτης. Στο σχολιασμό 

που ακολουθεί εστιάζουμε τις παρατηρήσεις μας κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι αντιμετωπίζουν το χρήμα, τη σημασία που του προσδίδουν και ο βαθμός 

στον οποίο τα διάφορα γεγονότα που διαδραματίζονται επιδρούν στις απόψεις τους. 

Για την ανάπτυξη του χρήματος χρησιμοποιούμε δεκατέσσερα κείμενα, τέσσερα του 

Δημοτικού και δέκα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

 

 

Οι τρεις συμβουλές (Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 1Α: 167-173) 

Το πιο πολύτιμο δώρο (Δημήτρης Ψαθάς, 1Γ: 111-114) 

Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα (Μενέλαος Λουντέμης, 1Ε: 65-66) 

Οι πρόσφυγες (Διδώ Σωτηρίου, 1Ε: 206-209) 

Το σπίτι μου (Διδώ Σωτηρίου, 2Α: 247-251) 

Ο ζητιάνος (Ανδρέας Καρκαβίτσας, 2Γ: 183-187) 

Ο άνθρωπος με το μηχανάκι (Έλγουϊν Μπρουκς Χουάιτ, 2Γ: 395-399) 

Η τιμή και το χρήμα [Ανάθεμα τα τάλαρα] (Κωνσταντίνος Θεοτόκης, 3Β/υ: 146-148) 

 

Ο πατέρας (Μπγιέρνστερ Μπγιέρνσον, 3Β/ε: 198-201) 

Το πιθάρι (Λουίτζι Πιραντέλο, 3Β/ε: 215-223) 

Μια τίμια γυναίκα (Γιάροσλαβ Χάσεκ, 3Β/ε: 258-262) 
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Τα ρέστα (Κώστας Ταχτσής, 3Γ/υ: 293-298) 

Οι φωτογραφίες (Πέτρος Αμπατζόγλου, 3Γ/υ: 315-316) 

Ιστορία ενός αιχμαλώτου (Στρατής Δούκας, 3Γ/ε: 187-239) 

 

 

 Στις «Τρεις συμβουλές» περιγράφονται δύο διαφορετικές χρήσεις του 

χρήματος. Στην αρχή του παραμυθιού αναπαρίσταται η δυσμενής οικονομική 

κατάσταση των κεντρικών προσώπων. Ο πατέρας της οικογένειας, ο Μιχάλης, 

εγκαταλείπει το χωριό του για να εργαστεί στην πόλη και στέλνει το εισόδημα που 

αποκομίζει στη γυναίκα και στο γιο του, που το χρησιμοποιούν, προφανώς, τόσο για 

καταναλωτικούς όσο και για αποταμιευτικούς σκοπούς. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση το χρήμα έχει κύρια χρήση την κάλυψη των βασικών αναγκών των 

ανθρώπων, και το ενδιαφέρον πηγάζει από το γεγονός της αυτοθυσίας του πατέρα, 

προκειμένου να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα στην οικογένειά του. 

 Στη συνέχεια του κειμένου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής 

του Μιχάλη στο χωριό του, συμβαίνουν δύο παρόμοια περιστατικά. Πρώτα ο 

«παράξενα ντυμένος» άνθρωπος και στη συνέχεια οι αγωγιάτες τον επιβραβεύουν για 

την ιδιοσυγκρασία και τις πράξεις του αντίστοιχα, δωρίζοντας μέρος της περιουσίας 

τους. Η συγκεκριμένη πράξη προσφέρεται για να διδάξει στα παιδιά έναν τρόπο 

χρήσης του χρήματος, ο οποίος εντάσσεται προφανώς στην κατανάλωση, που 

επιδιώκει να καλύψει συναισθηματικές ανάγκες των ανθρώπων. Ο αναγνώστης έχει 

την ευκαιρία να διαπιστώσει την ευκολία με την οποία πρόσωπα του παραμυθιού δεν 

διστάζουν να προσφέρουν τα ζώα, τα πράγματα και τα χρήματά τους και να 

συγκρίνει το μύθο με την πραγματική κατάσταση των ανθρώπινων κοινωνιών. 

Ιδιαίτερα στην πρώτη περίπτωση, κατά την οποία ο άγνωστος που έβαζε φλουριά στο 

δέντρο τα δωρίζει στο Μιχάλη απλώς επειδή δεν ήταν περίεργος, υπάρχει 

υπερβολικά άνιση σχέση μεταξύ της πράξης του ήρωα και της ανταμοιβής του, όπως 

θα την αξιολογούσαμε στον παρόντα χρόνο. Η έλλειψη περιέργειας ανάγεται εδώ σε 

μεγάλη ηθική αξία. 
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 «Το πιο πολύτιμο δώρο» παρουσιάζει μία εξίσου υπερβολική πληρωμή 

αγαθού. Προφανώς, μέσα από την ανταλλακτική αξία των κρεμμυδιών, τα οποία 

είναι ισότιμα με ισομέγεθες χρυσάφι, περιγράφεται ο υπερβολικός πλούτος του 

Σουλτάνου και – γιατί όχι; – η αδυναμία του να συνειδητοποιήσει την αξία του 

πολύτιμου μετάλλου, αφού δεν εργάζεται ο ίδιος για να γνωρίζει τη δυσκολία με την 

οποία αποκτάται. Όπως συμβαίνει και στο προηγούμενο κείμενο, το έργο του 

Δημήτρη Ψαθά παρουσιάζει την πληρωμή του χρυσού ως ανταμοιβή για το εύγευστο 

προϊόν που πρόσφερε ο γεωργός στο Σουλτάνο. Παρομοίως, το αντίτιμο θα 

χαρακτηριζόταν ως υπερβολικό σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες, ή ακόμη και με 

δεδομένες τις ιστορικές γνώσεις του αναγνώστη για τη σχέση των Σουλτάνων με τους 

αγρότες της περιφέρειάς τους. Όπως και στο προηγούμενο κείμενο, τονίζεται η αξία 

του ευτελούς αντικειμένου από άλλη οπτική. 

 Στο απόσπασμα του Μενέλαου Λουντέμη το κεντρικό πρόσωπο επιθυμεί να 

αποκτήσει βιβλία σκοπεύοντας να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Για να εκπληρώσει 

την επιδίωξή του παρακαλεί έναν από τους παραγωγούς που κατεβαίνουν στην πόλη 

και πουλάνε τα προϊόντα τους να του αγοράσει κάποιο βιβλίο, δίνοντάς του – 

παράλληλα – χρήματα ως αντίτιμο, ανεξάρτητα αν ο αγρότης δεν τα δέχεται και 

προτίθεται να δωρίσει το βιβλίο στο παιδί. Η επιλογή του μικρού να διαθέσει τα 

χρήματά του για βιβλία αντί για οποιοδήποτε άλλο υλικό καταναλωτικό αγαθό θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί εν μέρει μη αναμενόμενη συμπεριφορά σε σχέση με την 

εικόνα που έχουμε αποκτήσει για τα άτομα που δεν έχουν την οικονομική άνεση να 

ικανοποιήσουν πολλές από τις ανάγκες τους. Παρόλα αυτά, μέσω της ανάγνωσης των 

λογοτεχνικών έργων, ο ήρωας συνειδητοποιεί την ύπαρξη ενός εναλλακτικού, 

φανταστικού αλλά καλύτερου κόσμου στον οποίο επιδιώκει να ενταχθεί. Μέσω των 

έργων της παιδικής λογοτεχνίας, το παιδί επιθυμεί να ικανοποιήσει την επιθυμία του 

για απόκτηση μόρφωσης και ελπίζει να αυξήσει τις πιθανότητες για μελλοντική 

βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής του κατάστασης. 

 Στο τελευταίο κείμενο των ανθολογίων του Δημοτικού σχολείου 

περιγράφεται η περιπέτεια των προσφύγων που προέκυψαν από τη μικρασιατική 

καταστροφή το 1922. Οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν (η εκδίωξη των 
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ελληνόφωνων από τις κατοικίες τους) καταργούν το νόμο προσφοράς και ζήτησης 

που ισχύει στην αγορά ενοικίασης ξενοδοχειακών δωματίων. Η ζήτηση, ακόμα και 

με υψηλότερο από το συνηθισμένο τίμημα («θα σας πληρώσουμε καλά»), δεν είναι 

ικανή να αλλάξει την ανύπαρκτη ή ελάχιστη προσφορά. Ο φόβος της επίταξης των 

ξενοδοχείων από την κυβέρνηση για τη στέγαση των προσφύγων δημιουργεί την 

απροθυμία των ιδιοκτητών να μισθώσουν τα δωμάτια που διαθέτουν στους 

εκδιωχθέντες. 

 Ποικιλία χρήσεων του ατομικού εισοδήματος παρατηρούμε στο απόσπασμα 

«Το σπίτι μου». Ο πατέρας του αφηγητή καταλύει τη συνήθη αναλογία μεταξύ 

αποταμίευσης, κατανάλωσης και επένδυσης, αφού χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο 

μέρος των εισοδημάτων του για επενδυτικούς σκοπούς. Καλύπτει αποκλειστικά τις 

πρωτεύουσες ανάγκες του σε τροφή και ένδυση και μέρος των κύριων αναγκών της 

οικογένειάς του, αν κρίνουμε από την πρώτη πρόταση «παπούτσι δε φόρεσα, μήτε 

καινούριο ρούχο». Η αδιαφορία του να εκπληρώσει άλλες υλικές επιθυμίες που 

έχουν τα μικρά παιδιά, όπως είναι η αγορά παιγνιδιών και γλυκών, εκφράζει την 

έλλειψη πατρικής στοργής και φροντίδας. Η οικονομική του συμπεριφορά τον ωθεί 

στην πλήρωση των ατομικών του αναγκών και προκαλεί την αρνητική εντύπωση του 

αναγνώστη για το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, η άποψη ότι οι άνθρωποι 

δεν χρειάζεται να φοράνε καινούργια ρούχα και παπούτσια θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ότι ανταποκρινόταν στο καταναλωτικό πρότυπο που επικρατούσε εκείνη την εποχή 

στην Ελλάδα, αφού οι περιορισμένες εισοδηματικές πηγές στο σύνολο της ελληνικής 

επικράτειας, οι πολιτικές συνθήκες και η αμάθεια δημιουργούσαν την πεποίθηση 

στους ανθρώπους ότι χρειάζονται πολύ λιγότερα αγαθά, ακόμα και θεμελιώδη, για να 

ζήσουν με αξιοπρέπεια. 

 Ο Μανόλης και ο Γιώργης επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το χρηματικό δώρο 

που δέχονται, ένα γρόσι ο καθένας, για την αγορά παιγνιδιών. Σε αντίθεση με το 

κεντρικό πρόσωπο του Μενέλαου Λουντέμη στο κείμενο που σχολιάσαμε παραπάνω, 

στο έργο της Διδώς Σωτηρίου, τα αδέλφια επιλέγουν να ξοδέψουν με διαφορετικό 

τρόπο τα χρήματά τους. Προφανώς, το απόσπασμα της Διδώς Σωτηρίου δεν επιχειρεί 

να καταδείξει την αδιαφορία των παιδιών για τη μάθηση αλλά την έντονη επιθυμία 
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τους να αποκτήσουν αγαθά τα οποία, αν και έχουν ως οικογένεια την οικονομική 

δυνατότητα να προμηθευτούν, δεν είναι στις αγοραστικές επιλογές του πατέρα. 

 Ο Σταμάτης, ο άλλος αδελφός, προτιμάει να αγοράσει ζαχαρωτά αντί 

παιγνίδια. Με κριτήριο τη χρονική διάρκεια που ικανοποιούνται οι ανθρώπινες 

ανάγκες, η επιλογή του για απόκτηση καταναλωτικών αγαθών, τα οποία 

χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά για το σκοπό που έχουν παραχθεί, εμφανίζεται 

λιγότερο επιτυχημένη από την απόκτηση των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, την 

τρομπέτα και το κουρδιστό ποντικάκι, που επιλέγουν τα άλλα δύο παιδιά. Εκ του 

αποτελέσματος όμως, δηλαδή την οργή του πατέρα τους, ο οποίος καταστρέφει τα 

παιγνίδια, ο Σταμάτης είναι  το μοναδικό από τα τρία άτομα που εκμεταλλεύεται 

τελικά τη χρησιμότητα των αντικειμένων που απόκτησε, καθώς τα έχει ήδη 

καταναλώσει. 

 Η προτροπή του πατέρα για αγορά τετραδίων και μολυβιών αντί για παιγνίδια 

έρχεται σε αντίθεση με την εν γένει οικονομική συμπεριφορά του. Αν και ο ίδιος δεν 

ενδιαφέρεται να καλύψει πλήρως τις θεμελιώδεις ανάγκες της οικογένειάς του, 

επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ξοδεύουν τα παιδιά του το δώρο τους, το 

οποίο επιπλέον έχουν αποκτήσει από τρίτα πρόσωπα. Η διαπαιδαγώγηση του 

Σταμάτη, του Μανόλη και του Γιώργη φαινομενικά είναι κοινωνικά αποδεκτή, ακόμα 

και για τη σύγχρονη εποχή, αφού προτείνει στα παιδιά του την αγορά υλικού που 

επικουρεί στη μάθηση. Στην πραγματικότητα ωστόσο εκδηλώνει την απαίτηση για 

την κατοχή πλήρους ελέγχου των μελών της οικογένειάς του, όπως ακριβώς 

συμβαίνει με κάθε αντικείμενο που βρίσκεται στην ιδιοκτησία του. 

 Στο απόσπασμα της Διδώς Σωτηρίου από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου, 

υπάρχει μία σκηνή στην οποία ο Μανόλης επιστρέφει στο σπίτι του, έχοντας 

απολέσει τα χρήματα που του δόθηκαν για την αγορά τροφίμων. Παρόμοιο είναι το 

θέμα του διηγήματος «Τα ρέστα», αφού περιγράφεται η αντίδραση της μητέρας του 

αφηγητή, όταν εκείνος ξεχνάει να αγοράσει κάποιο προϊόν, χάνει τα ρέστα, ή 

επιστρέφει αργότερα στο σπίτι του από τον προβλεπόμενο – σύμφωνα με την οπτική 

της μητέρας του – χρόνο. Η υπερβολική αντίδρασή της περιγράφεται με «απατηλή 

απλότητα», όπως γράφει ο ίδιος ο συγγραφέας, σχολιάζοντας το διήγημά του. 
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 Η γονική φροντίδα εκδηλώνεται, και εδώ, με αντίστοιχο τρόπο. Η προσφορά 

των γονέων στα παιδιά τους εξαντλείται στην παροχή υλικών αγαθών, με τη 

μοναδική διαφορά μεταξύ τους ότι ο πατέρας του αφηγητή της Διδώς Σωτηρίου 

καλύπτει ελάχιστες από τις βασικές ανάγκες των παιδιών του, ενώ η μητέρα του 

αφηγητή στα «Ρέστα» ικανοποιεί πλήρως, από ό,τι φαίνεται, τις πρωτεύουσες 

ανάγκες της οικογένειάς της. Κοινό σημείο βέβαια αποτελεί η αδυναμία των γονέων 

να καλύψουν τις συναισθηματικές, δηλαδή τις μη οικονομικές, ανάγκες των παιδιών 

τους. 

 Ο Τζιριτόκωστας, κεντρικό πρόσωπο της νουβέλας του Ανδρέα Καρκαβίτσα, 

εκμεταλλεύεται την αμάθεια και τις δεισιδαιμονίες των γυναικών της υπαίθρου για 

να πουλήσει το εμπόρευμά του το οποίο αποτελείται από βότανα. Οι ευκολόπιστες 

χωρικές είναι διατεθειμένες να ξοδέψουν μεγάλα χρηματικά ποσά, συγκριτικά με τις 

οικονομικές τους δυνατότητες, για να αποκτήσουν τα προϊόντα που τους προμηθεύει 

ο ζητιάνος. Είναι προφανές ότι οι πολιτισμικές ανάγκες διαμορφώνουν το 

καταναλωτικό πρότυπο των μικρών κοινωνιών. 

 Στη νουβέλα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ο Αντρέας ζητάει χίλια τάλιρα ως 

προίκα για να παντρευτεί τη Ρήνη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η χρήση του 

χρήματος βασίζεται σε τοπικά έθιμα, καθώς σε καμία περίπτωση δεν δίνονται για 

καταναλωτικό ή για αποταμιευτικό σκοπό, ενώ θα μπορούσε να θεωρηθεί επένδυση 

μονάχα αν ο γαμπρός πλήρωνε για να παντρευτεί. Η μετατροπή των ανθρώπων σε 

αντικείμενα επαναφέρει στη μνήμη μας την αγοροπωλησία σκλάβων, με τη διαφορά 

ότι όποιος επιθυμεί να αποκτήσει σκλάβο πληρώνει κάποιο τίμημα. Στην περίπτωση 

της προίκας, οι γονείς δίνουν μαζί με την κόρη τους μέρος της περιουσίας τους. 

 Τα χρήματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συγκρούονται με την τιμή των 

ανθρώπων. Αν εξαιρέσουμε τον Τρίνκουλο, του οποίου η συμπεριφορά υποδηλώνει 

την αδιαφορία του για τα χρήματα, και τη Ρήνη, που δεν δέχεται ότι τα 

συναισθήματα μπορούν να εκτιμηθούν σε χρηματικές μονάδες, η Επιστήμη και ο 

Αντρέας – ακόμα και ο θείος του Αντρέα – είναι τα πρόσωπα που έχουν την 

οικονομική διαμάχη. Η μητέρα της Ρήνης προσπαθεί να μειώσει το κόστος του γάμου 
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της κόρης της και ο Αντρέας, ένθερμος υποστηρικτής της προικοδότησης, πιέζει για 

να κερδίσει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί από το γάμο του. 

 Ο Νικόλας Κοζάκογλου, αφηγητής και κεντρικό πρόσωπο στην «Ιστορία ενός 

αιχμαλώτου», χρησιμοποιεί τα χρήματα με δύο τρόπους, στην προσπάθειά του να 

καλύψει βασικές ανάγκες. Αρχικά, όσο είναι αιχμάλωτος των Τούρκων, δωροδοκεί 

τους στρατιώτες για να του δίνουν νερό. Στη συνέχεια, μετά την απόδρασή του, 

πληρώνει για να αποκτήσει τα αγαθά που επιθυμεί. Το πρώτο μέρος των ανταλλαγών 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το χρήμα είναι απαραίτητο για την 

επιβίωση των αιχμαλώτων, αφού τους παρέχει, έστω και περιστασιακά, τη 

δυνατότητα να πίνουν νερό. 

 Σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων η προσφορά των αγαθών μειώνεται, 

κυρίως λόγω της αδυναμίας της οικονομίας να παράγει, καθώς οι παραγωγικές πηγές 

απασχολούνται στη δημιουργία διαφορετικών προϊόντων. Η ζήτηση όμως παραμένει 

σταθερή, αφού τόσο οι πολίτες όσο και οι στρατιώτες πρέπει να καλύψουν τις 

ανάγκες τους. Έτσι, τα αγαθά που έχουν περισσότερο πλασματική παρά ουσιαστική 

αξία, όπως είναι το χρήμα, χάνουν την ισχύ τους. Για το λόγο τούτο παρατηρούμε 

στα λογοτεχνικά έργα που περιγράφουν την κατάσταση των ανθρώπων εν μέσω μιας 

πολεμικής σύρραξης να ανταλλάσσουν πολύτιμα, κάτω από άλλες περιστάσεις, 

αντικείμενα με λίγη τροφή ή νερό. 

 Το διήγημα του Πέτρου Αμπατζόγλου εμφανίζει τη σχέση του αφηγητή με το 

χρήμα σε μία μικρή φράση, η οποία ωστόσο υποδηλώνει τη δυσμενή οικονομική του 

κατάσταση. Ο ήρωας μετράει όλα του τα λεφτά, «μέχρι την τελευταία δραχμή», όπως 

διατυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο, και στη συνέχεια τα διαιρεί με τις ημέρες του 

μήνα για να υπολογίσει το ποσό που αντιστοιχεί για την κάλυψη των καθημερινών 

του αναγκών. Αν και σε αυτή την πράξη το χρήμα δεν χρησιμοποιείται, επιλέξαμε να 

αναφέρουμε το κείμενο επειδή μέσω αυτής της ιδιαίτερης καταμέτρησης, και χωρίς 

άλλη ουσιαστική παρατήρηση, υπογραμμίζονται οι χρηματικές ελλείψεις του 

κεντρικού προσώπου. 

 Επιστρέφοντας στη σχέση προσφοράς και ζήτησης, εστιάζουμε το ενδιαφέρον 

μας στο διήγημα του Έλγουϊν Μπρουκς Χουάιτ. Ο άνθρωπος και το μηχανάκι 
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επιθυμούν να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν, πίνοντας μερικά ποτά σε κάποιο 

νυχτερινό κέντρο, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με τη σχετική απροθυμία του 

υπαλλήλου να τους σερβίρει. Βέβαια, τα κυρίαρχα στοιχεία του κειμένου είναι η 

συμπεριφορά του προσωποποιημένου δίτροχου, που παίζει σκάκι και πίνει όπως οι 

άνθρωποι, και φυσικά η ψύχραιμη αντιμετώπιση από τους θαμώνες του 

καταστήματος της μηχανής που μιλάει. Παρ’ όλα αυτά, το σημείο που θα μας 

απασχολήσει είναι η σχέση του ανθρώπου και της μηχανής με τα χρήματα. 

 Αν και έχουν να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα του σερβιτόρου, τα δύο 

κεντρικά «πρόσωπα» του διηγήματος διατηρούν την ευγένειά τους όλη την ώρα που 

βρίσκονται στο κατάστημα. Φεύγοντας μάλιστα, αν και δηλώνουν ενοχλημένοι από 

τη στάση του υπαλλήλου που προσπαθεί να βρει τρόπο για να αποφύγει το 

σερβίρισμά τους, αφήνουν «ένα μικρό φιλοδώρημα». Αυτή η κίνηση δηλώνει την 

οικονομική τους άνεση, η οποία δεν προέρχεται από την ανθρώπινη προσπάθεια 

αλλά από την πνευματική εργασία που προσφέρει το μηχανάκι. 

 Είναι σύνηθες φαινόμενο στις καταναλωτικές κοινωνίες οι άνθρωποι να 

κρίνονται με βάση το χρήμα και τους τρόπους που το χρησιμοποιούν. Αυτή η 

κατηγοριοποίηση πραγματοποιείται με διάφορα κριτήρια, ανάλογα με το πολιτισμικό 

περιβάλλον και την κουλτούρα που επικρατούν σε κάθε χωρόχρονο. Έτσι, 

παρατηρούμε ότι το αυτοκίνητο, το σπίτι, η ενδυμασία, κ.ά. είναι ικανά να 

«ταξινομήσουν» τους ανθρώπους. Εξάλλου, στον «Άνθρωπο με το μηχανάκι» ο 

θαμώνας του κέντρου που σπεύδει στο παράθυρο για να παρακολουθήσει την 

αποχώρηση των δύο ηρώων αναφέρει εντυπωσιασμένος τη μάρκα του πολυτελούς 

αυτοκινήτου τους, αν και διατυπώνει την έκπληξή του όταν παρατηρεί ότι ο οδηγός 

του οχήματος είναι το μηχανάκι. 

 Στο «Μια τίμια γυναίκα» εμφανίζονται δύο στοιχεία του χρήματος: η ιδιότητά 

του να διαιρείται σε μικρότερες μονάδες και η διατήρηση της αξίας του όταν 

συναλλάσσεται με άλλες μορφές, όπως είναι για παράδειγμα η επιταγή. Το διήγημα 

χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, μετά από ένα σύντομο σχόλιο για την απώλεια 

και την εύρεση αντικειμένων, περιγράφεται κάποιο συμβάν με πρωταγωνιστή τον 

αφηγητή, ενώ στο δεύτερο το κεντρικό πρόσωπο είναι η Άννα Μπούκλοβα, που 
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βρίσκει στο δρόμο ένα δερμάτινο πορτοφόλι. Το κοινό στοιχείο των δύο ιστοριών 

είναι η τυπολατρία των αστυνομικών αρχών που λειτουργεί ως καταλυτικός παράγων 

για την τιμωρία των κεντρικών προσώπων. 

 Η σημασία της διαιρετότητας του χρήματος γίνεται ακόμα περισσότερο 

αντιληπτή για τον αφηγητή, όταν παραδίδει σε αστυνομικό τμήμα της Πράγας ένα 

κέρμα των δέκα χέλερ που βρίσκει στο δρόμο και ζητάει να δημοσιευθεί το όνομά 

του στις εφημερίδες για να αποζημιωθεί με τα νόμιμα εύρετρα. Βέβαια, ο 

αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ότι το νόμισμα της Τσεχίας είναι η κορόνα και 

υποδιαιρείται σε εκατό χέλερ, άρα η ανταμοιβή του «τίμιου ευρετού» στη  

συγκεκριμένη περίπτωση είναι μικρότερη από το κόστος δημοσίευσης του ονόματός 

του σε κάποια εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορίας. 

 Στο δεύτερο περιστατικό που περιγράφεται, η Άννα Μπούκλοβα βρίσκει ένα 

πορτοφόλι με «λογής, λογής χαρτιά, που δεν καταλάβαινε το περιεχόμενό τους». 

Στην αμέσως προηγούμενη πρόταση περιγράφονται οι τραπεζικές επιταγές, των 

οποίων την όψη και φυσικά τη χρήση δεν γνωρίζει η φτωχή γυναίκα. Η επιταγή είναι 

μια μορφή πιστωτικού χρήματος και έχει ίση αξία με το ποσό που αναγράφεται ως 

οφειλή του εκδότη προς τον αποδέκτη. Οι συγκεκριμένες επιταγές μπορούσαν να 

εξαργυρωθούν στην «προεξοφλητική τράπεζα της Βοημίας». 

 Στα δύο επεισόδια είναι αξιοπρόσεκτη η συμπεριφορά των αρχών ασφαλείας, 

η οποία προκαλεί την τιμωρία των πρωταγωνιστών. Ο αφηγητής καταδικάζεται για 

την κατηγορία της εξαπάτησης κατά των αρχών και επιλέγει να φυλακιστεί για 48 

ώρες παρά να πληρώσει το πρόστιμο που αντιστοιχεί σε πέντε κορόνες. Η γυναίκα, 

κεντρικό πρόσωπο στη δεύτερη ιστορία, αφού ταλαιπωρείται από τις αστυνομικές 

αρχές, που εμμένουν στη γραφειοκρατική διαδικασία της λήψης της κατάθεσης και 

της πρωτοκόλλησής της, ξυλοκοπείται από τον άντρα της, όταν αυτός πληροφορείται 

το περιστατικό διαβάζοντας τις βραδινές εφημερίδες. 

Η πρώτη παράγραφος του διηγήματος καταγράφει τη διαφωνία του αφηγητή 

με την παρακράτηση των ξένων πραγμάτων από τους ευρέτες τους. Στη συνέχεια 

ωστόσο ανατρέπει την αρχική του θέση μέσω της περιγραφής των χαμένων 

αντικειμένων των πρωτόγονων ανθρώπων που καταλήγουν στα σύγχρονα μουσεία – 
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προφανώς μία αναφορά στην «ελαστική συνείδηση» του κράτους και στην απόκτηση 

της ιδιοκτησίας των αντικειμένων που περιέρχονται στη διάθεσή του – και μέσω της 

απόληξης των δύο ιστοριών, οι οποίες έχουν αρνητικό αποτέλεσμα γι’ αυτούς που 

επιχείρησαν να επιστρέψουν ξένα αντικείμενα. 

Στο «Πιθάρι» ο ντον Λολό Τζίραφα χρησιμοποιεί το χρήμα για επενδυτικούς 

σκοπούς: αγοράζει το πιθάρι για να αυξήσει τη συλλογή της παραγωγής του, καλεί 

τον τεχνίτη να το επιδιορθώσει και προστρέχει στο δικηγόρο για να εξασφαλίσει το 

μεγαλύτερο δυνατό όφελος – ή να μειώσει το κόστος – από την αναπόφευκτη 

απώλειά του. Τα συνολικά έξοδα που πραγματοποιεί για τις απαιτήσεις της 

αυξημένης παραγωγής είναι εικοσιπέντε λίρες, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το 

κόστος αγοράς και επιδιόρθωσης του πιθαριού. Μάλιστα, τα χρήματα που στοίχισε 

το «εργαλείο του διαβόλου» αποκαλούνται «κουδουνιστά», όπως ακριβώς 

χαρακτηρίζεται και το πιθάρι, που «κουδούνιζε σαν καμπάνα». Αμφότερα τα 

αντικείμενα, τα χρήματα και το πιθάρι, αποκτούν το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό 

λόγω της κενότητάς τους και της αδιαμφισβήτητης ανταλλακτικής και χρηστικής, 

αντίστοιχα, αξίας τους, που θέλει να τους προσδώσει το κείμενο. 

Το χρήμα στον «Πατέρα» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο καθώς συμβάλλει 

στη δημιουργία οικονομικής διάστασης στο διήγημα. Τα τέσσερα από τα πέντε χωρία 

διαδραματίζονται στον κλειστό χώρο του σπιτιού ή του γραφείου του πάστορα και 

στα τρία από αυτά πραγματοποιείται εγχρήματη συναλλαγή. Ο εφημέριος και ο 

Θορντ Οβεράας είναι τα δύο κεντρικά πρόσωπα, ενώ ο Φιν εμφανίζεται μόνο στη 

σκηνή του θανάτου του. Παρ’ όλα αυτά ο μύθος περιστρέφεται γύρω από αυτόν, 

αφού οι σκηνές του έργου σχετίζονται διαδοχικά, η πρώτη με τη γέννηση και τη 

βάφτισή του, η δεύτερη με τη συμμετοχή του στην τελετή της μετάληψης, 

θρησκευτική γιορτή των καθολικών, η επόμενη με το γάμο του, η τέταρτη με το 

θάνατό του και η τελευταία με την αντίδραση του πατέρα στο προηγούμενο συμβάν. 

Στο πρώτο απόσπασμα υπάρχουν οι αναφορές στην οικογένεια Οβεράας και 

στα πρόσωπα που θα βαφτίσουν τον Φιν. Ο πατέρας χαρακτηρίζεται ως το 

πλουσιότερο και ισχυρότερο άτομο της ενορίας, ενώ ο πρώτος χαρακτηρισμός 

προσδίδεται επίσης για τους νονούς του γιου του. Τα εύπορα άτομα επιλέγουν για τις 
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κοινωνικές συναναστροφές τους ανθρώπους αντίστοιχης οικονομικής επιφάνειας, 

εφόσον τα χρήματα είναι ο παράγων που καθορίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Όταν ο Φιν γίνεται δέκα ετών ετοιμάζεται να παραστεί στην τελετουργία που 

ορίζει η παράδοση της θρησκείας του. Ο πατέρας του εμφανίζεται και πάλι στον 

κληρικό για να ενημερωθεί για τη σειρά με την οποία θα «μυρωθούν» τα παιδιά τη 

μέρα που έπεται. Η ικανοποίησή του για τη θέση του γιου του, που θα είναι πρώτος, 

τον ωθεί να δώσει εκατό φιορίνια στον πάστορα. Η συναλλαγή δεν έχει χαρακτήρα 

ανταλλαγής, αλλά πραγματοποιείται χάρη στην ευαρέσκεια του Θορντ. Η δωρεά 

τόσο μεγάλου ποσού επιχειρεί να υπογραμμίσει τη βαρύνουσα σημασία του 

γεγονότος, ακόμα και για έναν άνθρωπο που δεν διατηρεί επαφή με την τοπική 

εκκλησία. 

Οχτώ χρόνια μετά το τελευταίο περιστατικό πραγματοποιείται ακόμα μία 

συναλλαγή μεταξύ του πατέρα και του πάστορα. Ο επικείμενος γάμος του Φιν με το 

«πλουσιότερο κορίτσι της ενορίας», ένα ακόμα στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της 

προαναφερθείσας άποψης περί των κριτηρίων με τα οποία επιλέγει ο Οβεράας τα 

άτομα που συναναστρέφεται, προκαλεί την τρίτη επίσκεψη του πατέρα στο σπίτι ή 

στο γραφείο του εφημέριου. Το κόστος της τελετής είναι δέκα φιορίνια, όμως η 

«μεγαλοπρέπεια» που επιθυμεί ο Θορντ τον ωθεί να προσφέρει επιπλέον είκοσι 

φιορίνια στην αμοιβή του κληρικού. 

Στην τελευταία σκηνή ο πατέρας δωρίζει τα μισά χρήματα που έλαβε ως 

αποζημίωση για την πώληση του κτήματός του προς αρωγή των απόρων, πράξη που 

έρχεται σε αντίθεση με την προηγηθείσα συμπεριφορά του. Εδώ, το χρήμα αποτελεί 

μέσο λύτρωσης, αφού έτσι προσπαθεί να αφανίσει κάθε ίχνος από την αλαζονεία που 

χαρακτήριζε τη ζωή του. Άλλωστε, ο τρόπος χρήσης του χρήματος σηματοδοτεί την 

αλλαγή στη συμπεριφορά του. Επίσης, η σύγκρουση της επιδίωξης του κέρδους με 

την προσφορά, που ολοκληρώνεται μέσα από το θάνατο του Φιν, και η επικράτηση 

της «ταπεινότητας» επί της «αλαζονείας», όπως σημειώνει ο σχολιαστής του 

ανθολογίου, συντελείται με τον καταλυτικό ρόλο του χρήματος. 

Παρατηρήσαμε ότι στα κείμενα τα άτομα καθορίζουν τη συμπεριφορά τους 

απέναντι στους άλλους με κριτήριο το χρήμα. Αν και είναι το ανταλλακτικό μέσο 



 119

των κοινωνιών, η ανθρώπινη απληστία μετέτρεψε τη συσσώρευσή του σε 

αυτοσκοπό. Ενώ δημιουργήθηκε για να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στις 

συναλλαγές, μετατράπηκε σε μέσο επίδειξης και ισχύος. Η εμμονή των ανθρώπων 

στην απόκτηση και στην αύξησή του δημιούργησε δύο αντίθετες απόψεις που 

στηρίζουν τις θέσεις τους σε εξίσου πλασματικές εικόνες: οι υπέρμαχοι της 

συγκέντρωσης του πλούτου το θεωρούν άφθαρτο, παραβλέποντας την ιστορικά 

αποδεδειγμένη παροδικότητα της αξίας του, και οι πολέμιοι του υλισμού το 

αντιμετωπίζουν ως ιδεολογικό υποστήριγμα των εκφραστών της αντιμαχόμενης 

θέσης, ενώ είναι απλά ο μετρητής της αξίας των αγαθών. 
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Εμπόριο 

 

 

 Ο άνθρωπος έχει αμέτρητες ανάγκες και συγχρόνως τη δυνατότητα να 

παράγει περιορισμένη ποικιλία και ποσότητα αγαθών. Η επιθυμία του να αποκτήσει 

προϊόντα που έχουν άλλοι στην κατοχή τους τον οδήγησε στον αντιπραγματισμό. 

Όταν αργότερα εισήχθη το χρήμα στις συναλλαγές, τα άτομα άρχισαν να πωλούν τα 

αγαθά κατ’ επάγγελμα, αποκομίζοντας κέρδη από κάθε οικονομική πράξη. Η ανάγκη 

επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας πέρα από μία τοπική αγορά δημιούργησε 

το διεθνές εμπόριο, όρος που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη διακρατική 

ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Η τάση για οικονομική ολοκλήρωση που 

επικρατεί σήμερα και η έννοια της παγκοσμιοποίησης, η οποία εμφανίζεται στο 

λεξιλόγιο των ανθρώπων όλο και συχνότερα, συνιστούν μία παγκόσμια κοινωνία που 

αναπτύσσεται χάρη στις διεθνείς ανταλλαγές προϊόντων και πολιτισμού. 

 Υπάρχουν ιστορικά τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι το οργανωμένο εμπόριο 

εμφανίστηκε από τα αρχαία χρόνια. Γνωρίζουμε ότι στην αρχαία Αίγυπτο το 

εσωτερικό εμπόριο γινόταν με τη χρήση πλοίων και στη Μεσοποταμία οι άνθρωποι 

δημιουργούσαν καραβάνια για να μεταφέρουν τα προϊόντα τους. Στον πολιτισμό που 

είχαν αναπτύξει οι Φοίνικες, στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., 

χρησιμοποιούνταν οι θαλάσσιοι δρόμοι για να πουληθούν ορειχάλκινα όπλα, 

υφάσματα και γυάλινα σκεύη, καθώς επίσης για να μεταπωληθούν προϊόντα που 

παρήγαγαν τρίτες χώρες. Αντιθέτως, στο Μινωικό και στο Μυκηναϊκό πολιτισμό οι 

εμπορικές συναλλαγές δεν πραγματοποιούνταν υπό τον έλεγχο των πολιτών, αλλά 

ήταν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ανακτόρων. 

 Μετά από τον περιορισμό των συναλλαγών, από τον ενδέκατο μέχρι τον 

όγδοο αιώνα π.Χ., λόγω της αυτάρκειας, η Κόρινθος κυριάρχησε στις εμπορικές 

πράξεις μέχρι τον πέμπτο π.Χ. αιώνα, κατά τον οποίο η Αθήνα κατέλαβε την ηγετική 

θέση στο χώρο. Στη συνέχεια, με την επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τα 

εμπορικά προνόμια μεταφέρθηκαν στους Ρωμαίους και λίγους αιώνες αργότερα, με 
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την άνοδο του Βυζαντίου, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές 

δραστηριότητες. 

Η εκμετάλλευση των προϊόντων στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία γινόταν από 

τις συντεχνίες, οι οποίες ήταν εμπορικές ενώσεις που είχαν τα αποκλειστικά 

δικαιώματα σε ένα αγαθό. Διάφορες συντεχνιακές ομάδες καταγράφονται στο 

διήγημα του Δημήτρη Χατζή «Ο Σιούλας ο ταμπάκος» (3Γ/υ: 181-190). Τα 

βυρσοδεψεία, τα ξυλάδικα και τα βαρελάδικα ήταν ενώσεις που δεν τις αποτελούσαν 

άτομα με διαφορετικές ασχολίες. Οι επαγγελματίες που τις απαρτίζανε διέφεραν στην 

καταγωγή, συχνά και στις αντιλήψεις, αλλά οι ίδιοι πίστευαν ότι τους χώριζαν πολύ 

περισσότερα από αυτά. Οι συντεχνίες του Βυζαντίου μπορούσαν να καταπιαστούν με 

οτιδήποτε εκτός από τα πολύτιμα υλικά, η εμπορία των οποίων ήταν κρατικό 

μονοπώλιο. 

Το δέκατο έκτο αιώνα οι βενετοκρατούμενες περιοχές απέκτησαν τον 

εμπορικό έλεγχο των γύρω περιοχών κυρίως μέσω των θαλάσσιων μεταφορών. Το 

1535 με τις διομολογήσεις δόθηκαν προνόμια, αρχικά στους Γάλλους και στη 

συνέχεια στους Άγγλους και στους Ολλανδούς, για τις εμπορικές συναλλαγές στην 

επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το δέκατο όγδοο αιώνα αναπτύχθηκε το 

θαλάσσιο και χερσαίο ελληνικό εμπόριο εξαγωγών και εισαγωγών. 

Η ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης από τις αρχές του δέκατου έκτου 

αιώνα ξεκίνησε από την επικράτηση των θέσεων των Εμποροκρατών. Η μία πλευρά 

των θεωρητικών τους, οι αποκαλούμενοι Μεταλλόφιλοι, υποστήριζε ότι ο πλούτος 

μιας χώρας εξαρτάται από τα πολύτιμα μέταλλα που υπάρχουν στο υπέδαφός της. Η 

άλλη πλευρά των Εμποροκρατών εισήγαγε τον όρο «ενεργητικό εμπορικό ισοζύγιο» 

και υποστήριξε πως όταν οι εξαγωγές μιας χώρας είναι περισσότερες από τις 

εισαγωγές τότε αυτή έχει οικονομική δύναμη. Η παραπάνω συνθήκη μπορεί να 

επιτευχθεί με διάφορες πολιτικές, μία εξ αυτών, η επιβολή δασμολογικών μέτρων για 

την αποθάρρυνση των εισαγωγών. 

Οι Φυσιοκράτες και οι Κλασικοί που ακολούθησαν υποστήριξαν το ελεύθερο 

εμπόριο, αποκορύφωμα του οποίου υπήρξε η δεκαετία 1860-1870. Ωστόσο, στο 

τέλος του δέκατου ένατου αιώνα οι περιορισμοί που επέβαλαν οι Ηνωμένες 
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Πολιτείες και η Γερμανία στις συναλλαγές περιόρισαν το διεθνές εμπόριο. Η 

οικονομική ύφεση στις αρχές του εικοστού αιώνα και το κραχ του 1929 περιόρισαν 

εκ νέου τις διακρατικές ανταλλαγές. Μετά το τέλος του δεύτερου Παγκοσμίου 

Πολέμου υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου μέχρι την 

πετρελαϊκή κρίση του 1973-1974. Στις ημέρες μας η διεθνοποίηση της οικονομίας 

είναι ιδιαίτερα εμφανής στις εμπορικές συναλλαγές, στις μετακινήσεις εργατικού 

δυναμικού και στις μεταφορές χρηματικών κεφαλαίων. (Μπένος και Σαραντίδης, 

1986: 31-35) 

Δύο θεωρίες που αιτιολόγησαν την αναγκαιότητα του διεθνούς εμπορίου, 

αλλά βοήθησαν επίσης στην πρόοδό του, αναπτύχθηκαν από τον Adam Smith και τον 

David Ricardo. Το απόλυτο πλεονέκτημα του Smith και το συγκριτικό πλεονέκτημα 

του Ricardo, που ακολούθησε λίγα χρόνια αργότερα, ισχυροποίησαν τις 

προσκείμενες στην εξειδίκευση απόψεις, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα της 

απασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών μίας χώρας στην παραγωγή 

περιορισμένου αριθμού αγαθών και την παράλληλη κάλυψη των αναγκών της 

κοινωνίας μέσω των συναλλαγών με τα άλλα κράτη. 

Οι κυριότεροι λόγοι της δημιουργίας του διεθνούς εμπορίου σχετίζονται με 

τις παραγωγικές πηγές και την αγορά των κρατών. Οι φυσικοί πόροι κάθε κράτους 

και η διεθνής εξειδίκευση εργασίας συμβάλλουν στην αύξηση του εμπορίου. Η 

αδυναμία ορισμένων χωρών να καλύψουν τις ανάγκες τους από την εγχώρια 

παραγωγή τις ωθεί στην αναζήτηση επιλογών μέσω των εισαγωγών. Η ύπαρξη 

μονοπωλίων και ολιγοπωλίων υποχρεώνει συχνά τους καταναλωτές να απευθύνονται 

σε άλλες πηγές για τις αγορές τους. Τέλος, οι διαφορές που υπάρχουν στις τιμές των 

ίδιων αγαθών σε διαφορετικές χώρες ενισχύουν τις διεθνείς συναλλαγές. 

Το εμπόριο επηρεάζεται ιδιαίτερα από πολέμους και διεθνείς πολιτικές 

καταστάσεις, άποψη που ισχυροποιείται όλο και περισσότερο μετά από κάθε κρίση 

σε κάποια από τις χώρες που παράγουν πετρέλαιο. Άλλος παράγων που επηρεάζει τις 

διεθνείς εμπορικές συναλλαγές είναι οι μεταβολές στο εύρος και στην κατανομή του 

πληθυσμού. Επίσης, η κατάσταση του διεθνούς εμπορίου μεταβάλλεται από 

οικονομικές συγκυρίες, διεθνείς εμπορευματικές συμφωνίες και μεταβολές στη 
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ζήτηση και στην τεχνολογία. Τελευταία εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου αποτελούν οι 

διαδικτυακές αγορές που πραγματοποιούν οι καταναλωτές μέσω του οικιακού τους 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

 

Πατέρα στο σπίτι (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 3Β/υ: 72-77) 

Η τιμή και το χρήμα [Οι λαθρέμποροι] (Κωνσταντίνος Θεοτόκης, 3Β/υ: 137-140) 

Γιούγκερμαν [Προσπάθειες για ύποπτες επιχειρήσεις] (Μ. Καραγάτσης, 3Β/υ: 395-

396) 

Ο ήρεμος Ντον (Μιχαήλ Σολόχοφ, 3Γ/υ: 444-451) 

 

 

 Δύο από τα κείμενα που επιλέξαμε αναφέρονται σε παράνομες εμπορικές 

πράξεις, αν και δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ισότιμης βαρύτητας. Στο Η τιμή και 

το χρήμα περιγράφεται η σκηνή κατά την οποία ο Αντρέας και ο συνεργός του, 

κυνηγημένοι από την αστυνομία, εγκαταλείπουν τη λαθραία ζάχαρη – προϊόν του 

οποίου το αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης είχε το κράτος – στην πόρτα της 

Επιστήμης. Η αντίδραση της τελευταίας (αγοράζει την ποσότητα που της αφήνουν οι 

λαθρέμποροι) αναδεικνύει την αποδοχή του συγκεκριμένου λαθρεμπορίου από τους 

πολίτες, που προφανώς δεν αποδέχονται το κρατικό μονοπώλιο σε ένα βασικό 

διατροφικό αγαθό ή κοιτούν αποκλειστικά το συμφέρον τους. 

 Στο απόσπασμα του Γιούγκερμαν ο ομώνυμος ήρωας επιχειρεί να εισέλθει 

στο χώρο της εμπορίας ναρκωτικών. Η προσέγγιση που επιχειρεί να κάνει στους δύο 

από τους τρεις μεγαλέμπορους του χώρου δεν είναι επιτυχής και έτσι αποφασίζει να 

ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό. Η διερεύνηση επαγγελματικών κλάδων που 

ενεργοποιούνται στην παραοικονομία  αναδεικνύει το χαρακτήρα του κεντρικού 

προσώπου και υπενθυμίζει στους μαθητές και στους δασκάλους τους τον τρόπο με 

τον οποίο τέτοιου είδους άτομα αποκτούν την περιουσία τους και αναρριχώνται σε 

κυρίαρχη ταξική θέση. 
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 Η διαφορά των τάξεων είναι επίσης εμφανής στο Ο ήρεμος Ντον και η 

σύγκρουσή τους εκδηλώνεται από τη λογομαχία μεταξύ του Βλαδίμηρου και του 

Δαβίδκα. Ο Σέργιος Πλατόνοβιτς αποκτά οικονομική επιφάνεια μέσω των εμπορικών 

ικανοτήτων του αλλά και της θεμιτής και αθέμιτης εκμετάλλευσης των ανθρώπων 

και των ευκαιριών που του παρουσιάζονται. Οι χαρακτήρες στο έργο του Μιχαήλ 

Σολόχοφ προκύπτουν ως αποτέλεσμα της οικονομικής και κοινωνικής τους θέσης, 

εκπροσωπούν την τάξη τους και εκφράζουν τα προβλήματά της. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η χρονική και οικονομική απόσταση που χωρίζει το παρελθόν 

από το παρόν του Πλατόνοβιτς είναι αρκετή για να τον κάνει να ξεχάσει την 

κοινωνική του καταγωγή. 

 Στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη περιγράφεται η οικογενειακή 

κατάσταση της Γιαννούλας, όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης ενός παντοπωλείου. 

Ο αφηγητής παρουσιάζει τον παντοπώλη ως τίμιο, αν και αντιμετωπίζεται με 

καχυποψία από τους πελάτες του. Οι εικόνες που παρουσιάζονται στο κείμενο 

αναδεικνύουν τον κοινωνικό προβληματισμό του συγγραφέα – η φτωχή οικογένεια, 

με τη μητέρα να μοχθεί και τον πατέρα να μην ενδιαφέρεται να εργαστεί (παρόμοια 

εικόνα περιγράφεται και στο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη Η τιμή και το 

χρήμα) και η εκμετάλλευση της οικογένειας από τρίτα πρόσωπα (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση από τον κουμπάρο) – και μέσα από αυτή την περιγραφή επιχειρεί να 

προβάλει την οικονομική κατάσταση των ανθρώπων που ζούσαν στα αστικά κέντρα 

στο τέλος του δέκατου ένατου αιώνα. 

 Μπορεί η χρησιμότητα του εμπορίου να μην αμφισβητείται από τους 

οικονομολόγους, εντούτοις η πλειονότητα των λογοτεχνικών έργων παρουσιάζει με 

αρνητικό τρόπο τους επαγγελματίες του κλάδου. Βεβαίως, οι δυσμενείς 

χαρακτηρισμοί αποδίδονται στα άτομα και όχι στις εμπορικές πράξεις, οι οποίες 

προσφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη. Ίσως όμως αυτό που θέλουν να θίξουν τα 

κείμενα είναι το γεγονός ότι οι ανάγκες του συγκεκριμένου επαγγέλματος 

διαβρώνουν τους ανθρώπινους χαρακτήρες, αφού ο στόχος είναι το κέρδος, και η 

εξαπάτηση των άλλων ανθρώπων αυξάνει τον πλούτο των εμπόρων. 
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Οικονομικοί θεσμοί: η επιχείρηση και το κράτος 

 

 

 Η επιχείρηση είναι μονάδα παραγωγής που μπορεί να δραστηριοποιείται σε 

τρεις διαφορετικούς τομείς. Ο πρωτογενής τομέας σχετίζεται με τη φύση και 

συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων. Ο δευτερογενής περιλαμβάνει την επεξεργασία των πρώτων υλών 

και τη μετατροπή τους σε τελικά αγαθά. Ο τριτογενής τομέας ενσωματώνει την 

παροχή υπηρεσιών. Όπως είναι προφανές, οι τρεις τομείς καλύπτουν ολόκληρη την 

παραγωγική διαδικασία από το στάδιο της εξόρυξης των πρώτων υλών μέχρι και τη 

διάθεση των τελικών προϊόντων στους καταναλωτές. 

 Κάθε παραγωγική μονάδα δραστηριοποιείται σε ορισμένους συγκεκριμένους 

επιχειρηματικούς κλάδους. Ανάλογα με τον κλάδο, οι επιχειρήσεις έχουν να 

αντιμετωπίσουν υψηλά ή χαμηλά εμπόδια εισόδου και εξόδου, δηλαδή τη δυσκολία 

και την ευκολία με την οποία μπορεί μία επιχείρηση να εισέλθει και να εξέλθει από 

τον τομέα. Επίσης, οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό που 

προκαλείται από τη δραστηριοποίηση πολλών εταιρειών στον ίδιο κλάδο και να 

συνυπολογίσουν την τεχνολογική εξέλιξη που επιδρά στην παραγωγική διαδικασία, 

διαφοροποιώντας τη χρήση των παραγωγικών συντελεστών. (Ευθύμογλου, 1990: 23-

25) 

 Η διοίκηση της επιχείρησης οφείλει να συντονίσει τη λειτουργία των υλικών 

συντελεστών παραγωγής με τις προδιαγραφές του ανθρώπινου δυναμικού και να 

οδηγήσει την παραγωγική μονάδα στην επίτευξη των στόχων της, εκτιμώντας τα 

μικροοικονομικά και τα μακροοικονομικά μεγέθη, εξευρίσκοντας πηγές κεφαλαίου 

και συνυπολογίζοντας τις τάσεις της αγοράς και της οικονομίας. Οι ανθρώπινοι 

πόροι, που υποδιαιρούνται σε τμήματα και έχουν καθορισμένες αρμοδιότητες, είναι ο 

σημαντικότερος παράγων για την καλή λειτουργία της επιχείρησης, αφού μετατρέπει 

το κεφάλαιο και τις παραγωγικές ύλες σε προϊόντα έτοιμα προς διάθεση στις αγορές. 

 Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου διδάσκονται ότι «η επιδίωξη του κράτους είναι η 

επίτευξη και διατήρηση οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής ισορροπίας, ώστε να 
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μην υπάρχουν ή να ελαχιστοποιούνται οι δυνάμεις που θα μπορούσαν να ανατρέψουν 

το κοινωνικο-πολιτικό καθεστώς που το ίδιο το κράτος εκφράζει» (Αρχές 

Οικονομικής Θεωρίας, 1999: 14). Ερμηνεύοντας την παραπάνω άποψη υπό το 

πρίσμα της οικονομικής επιστήμης, συμπεραίνουμε ότι το κράτος πρέπει να 

καθορίζει το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, να ενισχύει την παραγωγική 

διαδικασία και να εξασφαλίζει δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος. 

 Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των οικονομικών θεσμών και εξασφαλίζοντας 

την καλή λειτουργία της αγοράς, το κράτος διαθέτει αρμόδιες υπηρεσίες που 

φροντίζουν για την τήρηση και την εφαρμογή των νόμων. Παράλληλα με τους 

διοικητικούς ελέγχους, εξασφαλίζει έσοδα μέσω της φορολογίας εισοδήματος 

(άμεσοι φόροι), δαπανών (έμμεσοι φόροι) και περιουσίας (φόροι κεφαλαίου) καθώς 

και μέσω του δανεισμού και της επιχειρηματικής του δράσης. Αντιστοίχως, 

πραγματοποιεί δαπάνες για επένδυση, κατανάλωση και μεταβιβαστικές πληρωμές. 

 Η πλήρης απασχόληση και η σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιμών 

είναι από τους βασικούς στόχους όλων των κυβερνήσεων. Η επίτευξη των παραπάνω 

στόχων πραγματοποιείται μέσω της εκπόνησης προγραμμάτων για εύρεση 

απασχόλησης του συνόλου του εργατικού δυναμικού, για ορθή λειτουργία των 

παραγωγικών συντελεστών και για τη βέλτιστη κατανομή των παραγωγικών πόρων 

σε διαφορετικές χρήσεις, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τις απαιτήσεις της 

κοινωνίας. 

 Από τις πλέον σημαντικές κρατικές λειτουργίες είναι η κάλυψη των 

κοινωνικών αναγκών. Αυτή επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους: μέσω της διανομής 

επιδοτούμενων αγαθών, δηλαδή της διάθεσης υλικών αγαθών και υπηρεσιών 

μεγάλης κοινωνικής προτεραιότητας, από τη χρήση των οποίων το άτομο 

απολαμβάνει ειδικά οφέλη, με τη βοήθεια των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχουν 

στους πολίτες συγκεκριμένες υπηρεσίες ή αγαθά και επιδοτούν τις ειδικές κοινωνικές 

ομάδες, με τη δημιουργία δημόσιων αγαθών και φυσικά με την αναδιανομή του 

εισοδήματος. 
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Τα όρια δράσης της πολιτείας καθορίζονται ανάλογα με τον τύπο του οικονομικού 

συστήματος που υπάρχει στην κάθε χώρα. Με αυτό το κριτήριο απαντώνται τα κύρια 

οικονομικά ερωτήματα: τι θα παράγουμε, με ποιον τρόπο, για ποιον και πώς θα 

πραγματοποιηθεί η διανομή των προϊόντων; Οι δύο από τους τρεις τύπους 

συστημάτων, το καπιταλιστικό και το σοσιαλιστικό, τείνουν να εξαλειφθούν 

διαχρονικά, καθώς όλο και περισσότερα κράτη προτιμούν ένα μικτό οικονομικό 

σύστημα, σύμφωνα με το οποίο οι συντελεστές παραγωγής ανήκουν σε ιδιώτες αλλά 

το κράτος μπορεί να παρέμβει – μέσω της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της 

δικαστικής εξουσίας – σε κάθε δραστηριότητα. 

 Τα κείμενα των ανθολογίων εστιάζονται στο είδος των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Δεν προσφέρουν δεδομένα για τη μελέτη των επιχειρήσεων σε 

σχέση με τις διάφορες μορφές ανταγωνισμού (μονοπωλιακός, ολιγοπωλιακός, 

μονοψωνιακός και πλήρης ανταγωνισμός), αλλά προσδιορίζουν την κοινωνική θέση 

και τη συμπεριφορά των ιδιοκτητών τους. 

 

 

Η τιμή και το χρήμα [Οι λαθρέμποροι] (Κωνσταντίνος Θεοτόκης, 3Β/υ: 137-140) 

Γιούγκερμαν [Προσπάθειες για ύποπτες επιχειρήσεις] (Μ. Καραγάτσης, 3Β/υ: 395-

396) 

Το κόκκινο και το μαύρο [Πατέρας και γιος] (Σταντάλ, 3Β/υ: 511-515) 

Το καλόμβι (Ντίνο Μπουτζάτι, 3Β/ε: 304-309) 

Ο Σιούλας ο ταμπάκος (Δημήτρης Χατζής, 3Γ/υ: 181-190) 

Στο δρόμο για το Βούπερταλ (Δημήτρης Νόλλας, 3Γ/υ: 363-370) 

 

 

 Στο απόσπασμα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη το κράτος έχει το μονοπώλιο 

ζάχαρης, που είναι σημαντικό είδος διατροφής. Ο έλεγχος της διάθεσης του 

προϊόντος δημιουργεί ομάδες λαθρεμπόρων οι οποίοι εκμεταλλεύονται την αφθονία 

του αγαθού, το προμηθεύονται και το μεταπωλούν. Δείγμα της παράλογης 
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κυβερνητικής επιλογής αποτελεί η ευκολία με την οποία οι πολίτες (Επιστήμη) 

βοηθούν τους λαθρέμπορους αλλά και προμηθεύονται από αυτούς τη ζάχαρη. 

 Παράνομες δραστηριότητες συναντούμε επίσης στο πρώτο απόσπασμα του 

Γιούγκερμαν. Ο ομώνυμος ήρωας προσεγγίζει τους τρεις εμπόρους ναρκωτικών που 

κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, αποσκοπώντας στη συνεργασία τους. 

Ενδιαφέρον προκαλεί η ευκολία με την οποία μπορεί ένα άτομο να προσεγγίσει τα 

ηγετικά στελέχη των καρτέλ ναρκωτικών, σε σύγκριση με τις κρατικές υπηρεσίες των 

οποίων τα καθήκοντα προβλέπουν την τήρηση των νόμων και την ασφάλεια των 

πολιτών. 

 Ο Ζυλιέν, στο Κόκκινο και το μαύρο, εργάζεται στην οικογενειακή 

επιχείρηση. Αν και στα καθήκοντα του ήρωα είναι να επιβλέπει τη λειτουργία των 

μηχανών που υπάρχουν στο πριονιστήριο του πατέρα του, εκείνος αφοσιώνεται στο 

διάβασμα. Δείγμα ρομαντικής γραφής παρά τον έντονο ρεαλισμό του, το κείμενο δεν 

εστιάζεται στις εργασίες της παραγωγικής μονάδας, αλλά στην προσωπικότητα του 

κεντρικού προσώπου, που δεν επιθυμεί να ακολουθήσει χειρονακτικό επάγγελμα. 

 Στο «Καλόμβι» ο Στέφανος εγκαταλείπει την επιθυμία του να ακολουθήσει το 

επάγγελμα του ναυτικού πατέρα του, εξαιτίας του τεράστιου καρχαρία – αρνητικό 

σύμβολο για τους ανθρώπους που εργάζονται στη θάλασσα – τον οποίο βλέπει στο 

πρώτο του ταξίδι. Μετά το θάνατο του πατέρα του – και παρά τον κίνδυνο που 

προέρχεται από το καλόμβι –, ο Στέφανος αποφασίζει να εργαστεί στη θάλασσα. 

Λίγο καιρό αργότερα αγοράζει μαζί με κάποιον συνεταίρο ένα ατμόπλοιο και 

γρήγορα αποκτά ένα εμπορικό πλοίο. Η αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

του Στέφανου θέλει να υποδηλώσει την αγωνιστικότητά του, η οποία μεγεθύνεται 

από την αφοσίωση που επιδεικνύει στο επάγγελμα του ναυτικού και από την αγάπη 

του προς τον κόσμο της θάλασσας. 

 Το διήγημα του Δημήτρη Χατζή αναφέρεται στην ακμή και την παρακμή της 

συντεχνίας των βυρσοδεψών. Οι ταμπάκοι απασχολούνται στο δευτερογενή 

παραγωγικό τομέα, αφού κατεργάζονται τα δέρματα. Στο παρόν κείμενο ωστόσο 

εργάζονται και ως παραγωγοί της πρώτης ύλης, καθώς οι ίδιοι κυνηγούν τα ζώα και 

τα πουλιά από τα οποία προμηθεύονται το δέρμα. Ακολουθώντας τις παραδόσεις των 
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συντεχνιών, ο κλάδος της βυρσοδεψίας έχει υψηλά εμπόδια εισόδου και εξόδου. Το 

επάγγελμα ακολουθείται από γενιά σε γενιά και τα μέλη της συντεχνίας παντρεύουν 

τα παιδιά τους με άλλα μέλη της επαγγελματικής τους ομάδας, διατηρώντας τον 

κύκλο τους κλειστό. 

 Το κείμενο παρουσιάζει τις, τυπικές ή εχθρικές, σχέσεις που διατηρούν με τις 

άλλες επαγγελματικές ομάδες. Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα ότι οποιαδήποτε αλλαγή 

στα επαγγελματικά ήθη και έθιμα ονομαζόταν «προδοσία». Εξαίρεση αποτελεί η 

επαφή που έχουν με τους ιδιοκτήτες των καϊκιών. Αν και υποστηρίζεται ότι αιτία της 

καλύτερης σχέσης είναι «το πάθος του κυνηγιού», στην πραγματικότητα οι 

«καϊκτσήδες» είναι η μοναδική επαγγελματική ομάδα που έχουν ανάγκη οι 

βυρσοδέψες για να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους. 

 Η παρακμή του κλάδου αποδίδεται στην καλύτερη ποιότητα και στη 

μικρότερη τιμή που προσφέρουν οι ανταγωνιστές τους. Έτσι, οι έμποροι δερμάτινων 

ειδών συνάπτουν καλύτερες συμφωνίες επεξεργασίας δερμάτων, κυρίως με 

βιοτεχνίες του εξωτερικού οι οποίοι είτε διαθέτουν καλύτερη τεχνολογία είτε 

εκμεταλλεύονται το χαμηλό εργατικό κόστος. Οι ταμπάκοι, εφόσον δεν αποφασίζουν 

να αναπροσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, έρχονται αντιμέτωποι με την 

οικονομική ύφεση που οδηγεί τις οικογένειές τους στη φτώχεια. 

 Η μικρή ξενοδοχειακή επιχείρηση του Βαγγέλη βρίσκεται στη Γερμανία, 

κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. Το διήγημα «Στο δρόμο για το Βούπερταλ» 

περιγράφει τα γεγονότα που ακολουθούν μετά την είσοδο δύο νεοναζιστών στο 

πανδοχείο και την απαίτησή τους να ετοιμαστεί ο χώρος για τη συνέντευξη ενός 

πρώην στενού συνεργάτη του Χίτλερ, ο οποίος ωστόσο είχε δολοφονηθεί με εντολή 

του τελευταίου το 1934. Αν και αναφέρονται οι εργασίες που έχει ο πανδοχέας, το 

κείμενο εστιάζεται στην εχθρότητα των Γερμανών απέναντι στους αλλοδαπούς 

μετανάστες, που ήρθαν για να εργαστούν στη Γερμανία μετά τη λήξη του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

 Ο φόβος των δύο Ελλήνων και του Τούρκου και η διαφορά των 

προσωπικοτήτων του Μανόλη και του Βαγγέλη είναι στο επίκεντρο της στάσης των 

νεοναζιστών. Έτσι, μειώνεται η προβολή της προσφοράς του Παπαβαγγέλη «στην 
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οικοδόμηση του γερμανικού οικονομικού θαύματος» και η προθυμία του να εργαστεί 

και να εξυπηρετήσει τους Γερμανούς, ακόμα και αν οι απαιτήσεις τους πηγάζουν από 

τις ακραίες τους πεποιθήσεις. 
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Ανταγωνισμός και ελεύθερη αγορά 

 

 

 Την έννοια του ανταγωνισμού τη συναντούμε στις καθημερινές μας 

δραστηριότητες: στα παιγνίδια με τα οποία διασκεδάζαμε σε μικρή ηλικία, στους 

αθλητικούς αγώνες, στις εργασιακές μας σχέσεις. Η εξοικείωση που έχουμε με το 

συγκεκριμένο όρο μάς ωθεί στην καλύτερη κατανόησή του σε οικονομικά θέματα, 

όταν συσχετίζουμε τον ανταγωνισμό με την ελεύθερη αγορά. Μέσα από τα κείμενα 

των ανθολογίων μπορούμε να βοηθήσουμε το μαθητή να συνδέσει τις καθημερινές 

διαμάχες με τον εμπορικό ανταγωνισμό. 

 Ο Adam Smith (1776) υποστήριζε ότι ο ανταγωνισμός δεν θα οδηγούσε στο 

χάος αλλά σε μία αυτόματη και παραγωγική αναδιάταξη της κοινωνίας. Αυτή η 

άποψη ενισχύεται αν αναλογιστούμε ότι οι τιμές, οι αμοιβές και οι μέθοδοι 

παραγωγής διαμορφώνονται και αλλάζουν μέσα από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες. 

Η αγορά άλλωστε είναι το μέρος στο οποίο οι καταναλωτές και οι πωλητές 

συμμετέχουν σε μία σιωπηλή δημοπρασία και καθορίζουν τις τιμές των αγαθών 

ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. 

 Ο ανταγωνισμός είναι η διαδικασία που ωθεί τον εργαζόμενο σε μεγαλύτερη 

καταβολή προσπάθειας, αφού αν κάθεται θα απολυθεί ενώ αν είναι αποδοτικός θα 

επιβραβευθεί. Παρομοίως, εξαιτίας της ύπαρξης του ανταγωνισμού ο εργοδότης 

πρέπει να προσφέρει καλές εργασιακές συνθήκες στον υπάλληλό του, διαφορετικά ο 

τελευταίος θα παραιτηθεί. Πρόθυμα όμως ο εργοδότης θα προσλάμβανε έναν 

εργαζόμενο που θα ικανοποιούταν λαμβάνοντας μικρότερη αμοιβή αλλά θα 

προσέφερε περισσότερη εργασία. 

 Η ύπαρξη της ελεύθερης αγοράς συνίσταται στο γεγονός ότι από τις 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται κερδίζουν και τα δύο άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, 

ο αγοραστής και ο πωλητής. Αυτή η θέση συγκρούεται με την άποψη των 

μερκαντιλιστών, που κυριάρχησαν στην οικονομική σκέψη από το δέκατο έκτο μέχρι 

το δέκατο ένατο αιώνα, ότι η εμπορική συναλλαγή προϋποθέτει ένα «νικητή» και 
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έναν «ηττημένο». Παρομοίασαν δηλαδή την εμπορική πράξη με ένα παίγνιο δύο 

παιχτών, περισσότερο κέρδους παρά μηδενικού αθροίσματος ή μείωσης της ζημίας. 

 Μέσα από την ανταγωνιστική διαδικασία καθορίζονται οι τιμές. Εντούτοις, 

δεν πρέπει να παραβλέπουμε δύο γεγονότα: πρώτον, την επίδραση που ασκείται από 

αστάθμητους παράγοντες στις τιμές των προϊόντων, όπως είναι οι προσδοκίες των 

ατόμων για μελλοντική άνοδο ή πτώση των τιμών, και δεύτερον, τις προσδοκίες που 

έχουν οι καταναλωτές για το προϊόν, αν δηλαδή πιστεύουν ότι το αντίτιμο που 

καλούνται να πληρώσουν για να το αποκτήσουν καλύπτει την ωφέλεια που θεωρούν 

ότι θα κερδίσουν με την αγορά του. 

 

 

Δύο κατσίκες σ’ ένα γεφύρι (Αρ. Π. Κουρτίδη, 1Α: 38-39) 

Ένας νοικοκύρης τυφλοπόντικας (Α. Καρκαβίτσας, 1Γ: 212-218) 

Το καυκασιανό παραμύθι (Ι. Δ. Ιωαννίδης, 1Ε: 99-101) 

Ο Ρασκάγιας (Θράσος Καστανάκης, 2Γ: 239-247) 

Φεγγάρι και GNAC (Ίταλο Καλβίνο, 3Β/ε: 331-336) 

 

 

 Τα πέντε κείμενα που θα μελετήσουμε παρουσιάζουν μία κλιμακούμενη 

σχέση. Δίνεται η εντύπωση ότι οι επιμελητές του ανθολογίου συνεργάστηκαν μεταξύ 

τους, προσπαθώντας να «χτίσουν» κάθε μεταγενέστερο – στις σελίδες του βιβλίου 

και όχι στο χρόνο – κείμενο πάνω στις γνώσεις που είχε αποκτήσει ο μαθητής από τα 

προηγούμενα. Ο σχολιασμός θα γίνει με βάση τρία στοιχεία: τα εμπλεκόμενα 

πρόσωπα, το υποκείμενο της σύγκρουσης και την κατάληξη της διαμάχης. 

 Η αρχική επαφή των παιδιών με τον ανταγωνισμό γίνεται μέσα από τη 

διένεξη που έχουν δύο κατσίκες στο πρώτο κείμενο και ένας τυφλοπόντικας με τα 

άλλα ζώα του κάμπου στο δεύτερο. Οι συγγραφείς της παιδικής λογοτεχνίας 

χρησιμοποιούν συχνά στα έργα τους, και ιδιαίτερα στα παραμύθια και τις 

αλληγορίες, διάφορα ζώα ως πρωταγωνιστές. Προσδίδουν σε αυτά ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να διαχωρίσουν στο μυαλό των παιδιών την «καλή» 
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από την «κακή» συμπεριφορά. Τα ζώα συχνά αποκτούν τις δικές μας καθημερινές 

συνήθειες και τα δικά μας ελαττώματα. Η χρησιμοποίησή τους στα κείμενα μπορεί 

να προσφέρει έναν έμμεσο τρόπο διδασκαλίας κοινωνικών αρχών και αξιών και να 

πραγματοποιήσει την πρώτη επαφή του παιδιού με τους κανόνες που θέτει η 

εκάστοτε κοινωνία και τις συνέπειες της μη τήρησής τους. 

 Στο επόμενο κείμενο («Το καυκασιανό παραμύθι») τα μέρη της προστριβής 

είναι άνθρωποι. Μέσα από την ανάγνωσή του, ο μαθητής θα μπορούσε να 

συνειδητοποιήσει ότι οι διεκδικήσεις είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην κοινωνία. 

Θα αναρωτιόταν ωστόσο γιατί οι άνθρωποι μαλώνουν συνήθως για την 

προτεραιότητα στην ατελείωτη ουρά ενός ασφαλιστικού οργανισμού ή για μία θέση 

στάθμευσης εν ώρα αιχμής στο εμπορικό κέντρο μιας πυκνοκατοικημένης πόλης. Για 

να απαντηθεί το ερώτημα, ο δάσκαλος καλείται να αναπτύξει κοινωνικοοικονομικά 

θέματα, όπως ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι άνθρωποι για τη ζωή τους, τι θέση 

έχει το χρήμα στον πολιτισμό μας, ποιοι παράγοντες έχουν οδηγήσει στην αλλαγή 

των αναγκών μας και σε ποιο βαθμό επιδρούν όλα τα προηγούμενα στοιχεία στην 

προσωπικότητά μας. 

 Ο μαθητής έχει γνωρίσει μία κατάσταση με τη βοήθεια της προσωποποίησης 

των ζώων και την έχει συνδυάσει με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, χάρη στο 

κείμενο του Ι. Δ.  Ιωαννίδη. Στα βιβλία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η έννοια 

αποκτά την οικονομική της σημασία, πρώτα μέσω μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες 

ο προσωπικός παράγων μπορεί να καθορίσει το μέλλον τους, και στη συνέχεια μέσω 

«απρόσωπων» εταιρειών. Εδώ πλέον ο αναγνώστης μπορεί να μελετήσει τον 

ανταγωνισμό στο πλαίσιο της ελεύθερης οικονομικής αγοράς, στην οποία δεν 

κερδίζει απαραιτήτως ο καλύτερος αλλά μάλλον ο πιο «ευέλικτος». 

 Η περίπτωση του «Ρασκάγια» έχει μία ιδιαιτερότητα. Ο αγώνας που θα 

έπρεπε να υπάρχει μεταξύ των δύο καταστημάτων για την κατάκτηση όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς δεν ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες, αφού ο 

ομώνυμος ήρωας προσπαθεί να διαφημίσει το μαγαζί του ανταγωνιστή του. Προς 

έκπληξη όμως των ερευνητών του μάρκετινγκ, οι πελάτες που πήγαιναν στο μαγαζί 

του για «ν’ ακούσουν αυτόν τον παράξενο άνθρωπο, που εξυμνούσε τα καλά του 
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αντιπάλου», αυξάνονταν συνεχώς. Τέλος, στο κείμενο του Ίταλο Καλβίνο, πίσω από 

τον εξοντωτικό πόλεμο των επιχειρήσεων, ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει τον 

αγώνα του «οικονομικού ανθρώπου» εναντίον όλων αυτών που μπορούν να του 

δημιουργήσουν όμορφα συναισθήματα. 

 Το δεύτερο στοιχείο που θα σχολιάσουμε είναι το αντικείμενο της διαμάχης. 

Ακολουθώντας την ίδια σειρά στη μελέτη των κειμένων, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι υπάρχει και εδώ μία κλιμάκωση. Η πρώτη μάχη γίνεται για την – 

προφανώς ασήμαντη – προτεραιότητα σε ένα στενό γεφύρι, ενώ η δεύτερη για λόγο 

πολύ σημαντικό: την απόκτηση των απαραίτητων υλικών αγαθών για την επιβίωση 

των προσώπων του έργου. Στο επόμενο κείμενο ο μαθητής μπορεί να διαπιστώσει ότι 

υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους αξίζει να μαχόμαστε, και μαζί με την 

αναγνώριση της σημασίας που έχει το «παιδί» για τη «μητέρα», να 

συνειδητοποιήσουν αξίες όπως ελευθερία και δικαιοσύνη. Όσον αφορά το διήγημα 

του Θράσου Καστανάκη, αναφερθήκαμε ήδη παραπάνω στο στόχο του Ζιζίνου και 

του Μπαρμπαρούζου, δηλαδή την αύξηση ή τη διατήρηση της πελατείας τους, χωρίς 

όμως κάποιος από τους δύο να αποβλέπει στη χρεοκοπία του αντιπάλου του. 

Αντιθέτως, στο «Φεγγάρι και GNAC» η εμπορική επιτυχία  έχει δύο όψεις: τη 

διείσδυση του «εγώ» στην αγορά-στόχο και την οικονομική καταστροφή του 

«άλλου», ταυτόχρονα, ίσως, με τον εκμηδενισμό της ανθρώπινης επικοινωνίας. 

 Τα παιδιά συχνά επηρεάζονται από την έκβαση μιας σύγκρουσης. Αυτό είναι 

το κριτήριο που μπορεί να τα ωθήσει στην εκδήλωση συγκεκριμένης συμπεριφοράς. 

Ο φόβος, για παράδειγμα,  των αρνητικών συνεπειών μπορεί να τα αποθαρρύνει, και 

η αίσθηση της επικρότησης μιας κοινωνικά αποδεκτής πράξης να ενισχύσει την 

επιθυμία τους για να την πραγματοποιήσουν. Η εξέλιξη των προστριβών είναι 

διαφορετική σε κάθε κείμενο. Την ήττα και των δύο μερών, χωρίς όμως συνέπειες 

(«Δύο κατσίκες σ’ ένα γεφύρι»), ακολουθεί η καθολική αποτυχία του ήρωα («Ένας 

νοικοκύρης τυφλοπόντικας»), για να τη διαδεχθεί η προσωρινή ήττα που 

μετατρέπεται σε επιτυχία («Το καυκασιανό παραμύθι»). Στο επόμενο κείμενο («Ο 

Ρασκάγιας»), ο ήρωας δεν είναι ικανοποιημένος από την αρχική του νίκη και η λύση 

που δίνεται με το συμβιβασμό και τη νίκη των δύο πλευρών ξεπερνάει τις 
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προσωρινές απώλειες προσώπων και χρημάτων. Ωστόσο, την πλέον πολύπλοκη 

εξέλιξη τη συναντούμε στο βιβλίο της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. Η 

προσωρινή επιτυχία της οικογένειας Μαρκοβάλντο, η οποία εκφράζεται από τη 

φράση «Στον ουρανό του Μαρκοβάλντο τ’ ολόγιομο φεγγάρι ανέβαινε μ’ όλη του τη 

λάμψη», καταλήγει στη συθέμελη καταστροφή ενός διαφορετικού κόσμου που 

εναλλασσόταν με τη βιομηχανική πραγματικότητα ανά είκοσι δευτερόλεπτα. 

Ιδιαίτερα για τον Φιορνταλίτζι, η πραγματικότητα δεν ήταν απλώς ότι «Η σοφίτα της 

σεληνιακής κοπέλας είχε εξαφανιστεί πίσω από ένα τεράστιο, αδιαπέραστο W», αλλά 

ότι μαζί χάθηκε και η προσπάθεια του μελαγχολικού ήρωα να δημιουργήσει μία 

ανθρώπινη επικοινωνία. Τα γράμματα «G» και «W» είναι δύο ανεξάρτητα μεταξύ 

τους σημεία. Ο Φιορνταλίτζι δημιουργεί τη σημειακή συνάρτηση των γραμμάτων, 

μετατρέποντάς τα σε συναρτησιακούς όρους. Το «αμείλικτο G» και το «αδιαπέραστο 

W» δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους πέρα από αυτήν που 

αντιλαμβάνεται ο ήρωας (Eco, 1994: 46). 

 Συγκρίνοντας τα κείμενα των Κουρτίδη και Καλβίνο παρατηρούμε το ρόλο 

που έχουν φαινομενικά ουδέτερα πρόσωπα σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Στο ένα 

κείμενο, ο άνθρωπος (ο βοσκός) παρεμβαίνει και σώζει τις κατσίκες του, όπως ο 

Κύριος λυτρώνει το ποίμνιό του, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνεχίσουν τη ζωή 

τους. Στο άλλο κείμενο οι αντιήρωες της οικογένειας Μαρκοβάλντο, στην 

προσπάθειά τους να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, μετατρέπονται σε 

τμήματα ενός αδηφάγου καταναλωτικού μηχανισμού με ακόρεστες επιθυμίες. Ο 

μαθητής μπορεί να αναλογιστεί τις αρνητικές συνέπειες της ελεύθερης οικονομικής 

αγοράς και να θέσει εκείνα τα όρια που τελικά θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής 

του. 
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Το κέρδος και η αμοιβή ως κίνητρα 

 

 
Στα μαθήματα των Οικονομικών Αρχών διδάσκουμε ότι στόχος της 

επιχείρησης είναι να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της. Αντιστοίχως, οι μισθωτοί 

αγωνίζονται για να εξασφαλίσουν το μισθό τους και οι αγρότες για να επιτύχουν 

μεγαλύτερη και καλύτερη παραγωγή που θα αποφέρει αύξηση στα εισοδήματά τους. 

Άλλες φορές βέβαια το κίνητρο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας δεν είναι η 

ανταμοιβή με τη μορφή χρήματος ή άλλων δώρων αλλά η ικανοποίηση για τη 

δημιουργία ή για την προσφορά, λόγοι που, αν και η μελέτη τους εντάσσεται στην 

επιστήμη της ψυχολογίας, ενδιαφέρουν άμεσα την οικονομία, αφού συντελούν στην 

αύξηση της παραγωγής. 

Ο Adam Smith, στο βιβλίο του An Inquiry Into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations (1776), σημειώνει ότι ο εργαζόμενος πρέπει να αμείβεται σε τέτοιο 

βαθμό ώστε να μπορεί να επιβιώσει, αυτός και η οικογένειά του, από την εργασία 

του. Παρ’ όλα αυτά υπήρξαν – και υπάρχουν και σήμερα – κάποια επαγγέλματα που 

δεν απέφεραν αρκετά εισοδήματα για την ικανοποίηση των πρωτογενών αναγκών 

των απασχολουμένων. Αυτό σημαίνει ότι η υπάρχουσα τιμή της εργασίας που 

διαμορφώνεται στην αγορά είναι μικρότερη από τη φυσική της τιμή. 

Στο On the Principles of Political Economy and Taxation (1817), ο David 

Ricardo συμφωνούσε στον ορισμό της φυσικής τιμής της εργασίας με τις απόψεις του 

Adam Smith· η φυσική τιμή της εργασίας, υποστήριξε ο Ricardo, πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί και να αναπαραχθεί η κοινωνική ομάδα των 

εργατών. Αυτή η τιμή προσδιορίζεται τόσο από την προσφορά και τη ζήτηση σε 

ανθρώπινο δυναμικό όσο και από τις τιμές των αγαθών που μπορούν να αποκτήσουν 

οι εργαζόμενοι με την αμοιβή τους. Δηλαδή, η φυσική τιμή της εργασίας έχει άμεση 

σχέση με την ποσότητα υλικών προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν οι εργάτες να 

απολαύσουν. 

Στην παγκόσμια ιστορία υπάρχουν δύο περιπτώσεις που θεωρούνται 

υπόδειγμα παροχής κινήτρων, λόγω της γεωγραφικής εμβέλειας και των επιπτώσεων 
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που είχαν στην οικονομία του γνωστού κόσμου. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε το 1082 

με το χρυσόβουλο που ο Αλέξιος Κομνηνός παραχωρούσε στους εμπόρους της 

Βενετίας, δηλαδή το αφορολόγητο για εμπορικές πράξεις στο Βυζάντιο, οι οποίοι 

απέκτησαν ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο το μονοπώλιο. Η άλλη πράξη είναι 

παρόμοια: οι διομολογήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του 1535, που 

εκχώρησαν προνόμια αρχικά στους Γάλλους και στη συνέχεια, το δέκατο έβδομο 

αιώνα, στους Άγγλους και στους Ολλανδούς για εμπορικές συναλλαγές στην 

επικράτειά της. 

 Στην ανάλυσή μας θα εξετάσουμε τις πτυχές του κέρδους, της ζημίας και της 

σχέσης προσφοράς εργασίας και αμοιβής. Το κέρδος θα μας απασχολήσει ως προς 

την κατανομή του, σε ποιους μοιράζεται και με ποιο τρόπο, η ζημία θα μελετηθεί από 

την πλευρά της ευθύνης και των κινδύνων που συνεπάγεται, ενώ, τέλος, θα 

αναπτύξουμε τη διαφορά μεταξύ της προσπάθειας που καταβλήθηκε για την 

παραγωγή ενός έργου και της αποζημίωσής της. 

 Για την ανάπτυξη των παραπάνω εννοιών χρησιμοποιούμε δέκα κείμενα, έξι 

Ελλήνων και τέσσερα ξένων συγγραφέων, από τα ανθολόγια της δευτέρας και της 

τρίτης λυκείου. Ξεχωρίζουμε το απόσπασμα του Ανδρέα Φραγκιά, το οποίο διαφέρει 

ως προς τις επικρατούσες συνθήκες, αφού τα κίνητρα που βελτιώνουν την απόδοση 

των εργαζομένων είναι οι ποινές που επιβάλλονται σε όποιον δεν καταφέρει να 

ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

 

 

Πατέρα στο σπίτι (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 3Β/υ: 72-77) 

Το σπίτι του δασκάλου (Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, 3Β/υ: 120-125) 

Στου Χατζηφράγκου (Κοσμάς Πολίτης, 3Β/υ: 287-298) 

Γιούγκερμαν (Μ. Καραγάτσης, 3Β/υ: 396-398) 

Έργο τέχνης (Άντον Τσέχοφ, 3Β/ε: 209-214) 

Το πιθάρι (Λουΐτζι Πιραντέλο, 3Β/ε: 215-223) 

Μια τίμια γυναίκα (Γιάροσλαβ Χάσεκ, 3Β/ε: 258-262) 

Ο κλεμμένος φάκελος 139/Υ ΙΙ του ΙΙ Γραφείου (Κάρελ Τσάπεκ, 3Β/ε: 275-281) 
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Λοιμός (Ανδρέας Φραγκιάς, 3Γ/υ: 249-256) 

Το σύννεφο (Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, 3Γ/υ: 257-261) 

 

 

 Στα κείμενα που θα μελετήσουμε, το ατομικό κέρδος εμφανίζεται με δύο 

μορφές: ως χρηματική αμοιβή για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών 

και ως παροχή σε χρήμα ή σε είδος για ενέργειες που δεν αποτελούν παραγωγική 

εργασία και μόνο σε είδος για τις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να 

εισπράξουν χρηματική αποζημίωση. Η πληρωμή σε χρήμα είναι επιθυμητή σε κάθε 

σχεδόν περίπτωση (εξαίρεση αποτελεί το έργο του Χάσεκ «Μια τίμια γυναίκα», όπου 

η πρωταγωνίστρια, για ειδικούς βέβαια λόγους, δεν αποδέχεται τη χρηματική 

επιβράβευση), αφού έχει το πλεονέκτημα της βεβαιότητας της αξίας και της 

χρησιμότητας της αμοιβής. Αντιθέτως, η ανταμοιβή σε είδος, όπως άλλωστε 

διαπιστώνουμε από το έργο του Τσέχοφ, εμπεριέχει δύο κινδύνους. Ο πρώτος 

δημιουργείται από την αμφισβητούμενη ανταλλακτική αξία του αντικειμένου και ο 

δεύτερος από την υποκειμενικότητα της χρηστικής αξίας του, δηλαδή αν και κατά 

πόσο ο αποδέκτης επιθυμεί ή χρειάζεται το δώρο. 

 Την αμοιβή υπό τη μορφή χρήματος τη συναντούμε στα περισσότερα 

κείμενα. Ο αφηγητής του Παπαδιαμάντη πληρώνεται για φιλολογικές εργασίες που 

παρέχει, ενώ στο ίδιο κείμενο ο Μανόλης εργάζεται (έστω και περιστασιακά) ως 

ξυλουργός και η σύζυγός του, η Γιαννούλα, κερδίζει ελάχιστα χρήματα από τη 

ραπτική. Ο Αλιφάντης προσλαμβάνει τον Τζώνη με προσυμφωνηθέν μεροκάματο 

στο απόσπασμα του Πολίτη και ο Γιούγκερμαν αποδέχεται τη βελτιωμένη προσφορά 

του τραπεζικού διευθυντή. Ο μπαρμπα-Ντίμα αμείβεται από τον Τζίραφα στο 

«Πιθάρι», ο επιθεωρητής Πίστορα αποδέχεται το μικρό δώρο του συνταγματάρχη 

Χαμπλ στο διήγημα «Ο κλεμμένος φάκελος 139/Υ ΙΙ του ΙΙ Γραφείου» και ο κουρέας 

στο «Σύννεφο» πληρώνεται για τις υπηρεσίες που προσφέρει. 

 Υπάρχουν επίσης δύο περιπτώσεις στις οποίες η ανταμοιβή είναι εμπράγματη. 

Στο «Έργο τέχνης» το υποκείμενο είναι μία αντίκα· στο «Λοιμό» εμφανίζεται η 

ιδιαιτερότητα ότι η παροχή υπηρεσιών είναι υποχρεωτική, αφού το κείμενο 
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περιγράφει τα καταναγκαστικά έργα μίας ομάδας πολιτικών εξόριστων. Έτσι, δεν 

υπάρχει αμοιβή για όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται, 

αλλά τιμωρία για εκείνο το κομμάτι του πληθυσμού που δείχνει «εγκληματική 

αδιαφορία στους νόμους». Αυτή η παράδοξη περίπτωση ωστόσο θα μελετηθεί 

ξεχωριστά από τις άλλες. 

 Σε τρεις περιπτώσεις παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό των εσόδων που 

καταλήγει υπέρ της επιχείρησης ή του κράτους. Στις δύο, στο μπακάλικο («Πατέρα 

στο σπίτι») και στο κουρείο («Το σύννεφο»), ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να 

διαχωρίσει τα έσοδα των καταστημάτων από τα εισοδήματα των ιδιοκτητών τους, 

αφού η υποχρέωση της εύρυθμης λειτουργίας των μαγαζιών προϋποθέτει έξοδα για 

αγορές εμπορευμάτων και διαθεσίμων υλικών και για τη συντήρηση των παγίων 

στοιχείων. Στην άλλη, στο «Λοιμό», οι κρατούμενοι εργάζονται για το συμφέρον του 

κράτους, όπως κρίνεται βέβαια από τους βασανιστές τους. Άρα το κέρδος, όπως θα 

μπορούσε να υπολογιστεί από τη διαφορά μεταξύ χρησιμότητας των κατασκευών και 

κόστους παραγωγής, ανήκει εξολοκλήρου στην πολιτεία. 

 Η κατανομή των κερδών είναι επίσης σημαντικό ζήτημα, εφόσον 

διαμορφώνει τη σχέση μεταξύ του οικονομικά ισχυρού και του αδυνάτου. Στου 

Χατζηφράγκου, για παράδειγμα, η εικόνα του πλούσιου Αλιφάντη σε αντιδιαστολή με 

τους εργάτες του και η χρήση της λέξης κομπίνα δημιουργούν τη βεβαιότητα ότι ο 

πρώτος έχει χρήματα εξαιτίας της εκμετάλλευσης των δεύτερων και των παράνομων 

πράξεών του. Αντιθέτως, στο κουρείο που περιγράφει ο Αλεξανδρόπουλος, υπάρχει 

διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, αφού στην επιθυμία του 

δεύτερου για αύξηση του μισθού του, ο ιδιοκτήτης δεν διστάζει να του παρουσιάσει 

όλα τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, έσοδα και έξοδα, για να 

επιχειρηματολογήσει υπέρ της απόρριψης της πρότασης του κουρέα. 

 Έτσι, έρχεται στην επιφάνεια το θέμα της υπεραξίας, όπως την έθεσε ο Μαρξ, 

ως διαφορά μεταξύ του κόστους παραγωγής και της τιμής διάθεσης του προϊόντος. 

Αν θεωρήσουμε ότι η απόδοση όλης της υπεραξίας στο κείμενο του Κοσμά Πολίτη 

αποδίδεται στον εργολάβο, χωρίς να μπορεί να αμφισβητηθεί αυτή η κρίση, δεν 

διαθέτουμε τα στοιχεία για να εξαγάγουμε με την ίδια ευκολία συμπεράσματα για 
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άλλα δύο κείμενα. Το «Έργο τέχνης» μπορεί να καταλήγει τελικά στον αρχικό του 

αποδέκτη, έχει όμως αμφισβητούμενη ανταλλακτική αξία, όπως ακριβώς συμβαίνει 

με το πιθάρι, στο ομώνυμο διήγημα. 

 Η αντίκα στον Τσέχοφ αποτελεί προφανώς σημαντικό αντικείμενο για την 

οικογένεια των Σμυρνώφ και της αποδίδουν μεγάλη συναισθηματική αξία, αφού ήταν 

το αγαπημένο αντικείμενο του πατέρα του Σάσα. Εντούτοις, ο γιατρός, ο δικηγόρος 

και ο ηθοποιός δεν την αντιμετωπίζουν με τον ίδιο σεβασμό, αφού επιχειρούν να το 

δωρίσουν μόλις επέρχεται στην κατοχή τους. Η υπεραξία αυτού του αντικειμένου 

παραμένει ανεκμετάλλευτη, καθώς το μοναδικό πρόσωπο στο διήγημα που μπορεί να 

το εκτιμήσει πραγματικά, ο πατέρας Σμυρνώφ, δεν βρίσκεται εν ζωή. 

 Όμως και στο έργο του Πιραντέλο τα πρόσωπα δεν σέβονται τη δύναμη της 

κόλλας του μπαρμπα-Ντίμα, που αποτελεί επιπλέον και προσωπική του εφεύρεση. Ο 

κανατάς μάλιστα θεωρεί ότι το κολλημένο πιθάρι θα ήταν ισότιμης αξίας με ένα 

καινούργιο, ενώ με τα στηρίγματα που τοποθετήθηκαν μετά από την απαίτηση του 

ντον Λόλο, ο έμπειρος τεχνίτης το κοστολογεί πολύ χαμηλότερα. Έτσι, κανείς δεν θα 

επωφεληθεί από την υπεραξία που θα μπορούσε να είχε προσθέσει η κόλλα στο 

πιθάρι. 

 Η κατάληξη του παραπάνω μύθου προβάλλει το θέμα της ζημίας, όπου 

εμφανίζεται κυρίως για την επιχείρηση ή τον ιδιοκτήτη της. Το πρόσωπο που 

υφίσταται τελικώς τη μεγαλύτερη οικονομική απώλεια είναι ο ιδιοκτήτης του 

πιθαριού. Μελετώντας επίσης το κείμενο του Παπαδιαμάντη, παρατηρούμε ότι η 

ζημία μεταβιβάζεται στον μπακάλη, αφού πουλάει τα προϊόντα του καταστήματός 

του επί πιστώσει, δηλαδή χωρίς να λαμβάνει το αντίτιμο σε χρηματικές μονάδες, 

αλλά με την υποχρέωση του αγοραστή να το καταβάλει σε άμεσο μελλοντικό χρόνο. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι η επιχείρηση ή ο ιδιοκτήτης 

της είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο της επένδυσής τους, εκείνοι έχουν 

την ευθύνη για τις ζημίες και, φυσικά, εκμεταλλεύονται το μεγαλύτερο μέρος των 

κερδών. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει ο «Λοιμός», αφού λόγω της ύπαρξης 

καταπιεστικού καθεστώτος η ευθύνη για τη διάσταση μεταξύ των στόχων που έθεσαν 

οι φρουροί και των εργασιών που ολοκλήρωσαν οι κρατούμενοι βαρύνει τους 
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τελευταίους. Σε αυτούς μεταβιβάζεται η υποχρέωση της ολοκλήρωσης των εργασιών 

και αυτοί υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες για οποιαδήποτε απόκλιση από τον 

αρχικό προγραμματισμό. 

 Ένα μέρος των εισοδημάτων του ατόμου μπορεί να προέρχεται από κάποια 

δωρεά. Σε δύο κείμενα, «Μια τίμια γυναίκα» και  «Ο κλεμμένος φάκελος 139/Υ ΙΙ 

του ΙΙ Γραφείου», δίνεται, ή έστω προβλέπεται να δοθεί, ένα χρηματικό ποσό για την 

εκτέλεση κάποιας πράξης ή για τη συνεπή εξάσκηση των καθηκόντων. Στο διήγημα 

του Χάσεκ, η Άννα Μπούκλοβα έχει ταυτοχρόνως τη θέση του ήρωα και του 

αντιήρωα, αφού βρίσκει το χαμένο πορτοφόλι αλλά φοβάται προφανώς τη 

γραφειοκρατική αστυνομία της απολυταρχικής χώρας στην οποία ζει, με αποτέλεσμα 

να καταλήξει στο νοσοκομείο. Φυσικά, ο Αμερικανός ιδιοκτήτης του χαμένου 

αντικειμένου δεν ενδιαφέρεται να ευχαριστήσει, οικονομικά ή λεκτικά, τη φτωχή 

γυναίκα. Ομοίως, στη σάτιρα του Τσάπεκ, ο Χαμπλ είναι έτοιμος να προσφέρει 

σχεδόν όλη την προσωπική του περιουσία ως αντάλλαγμα για την εύρεση του 

απόρρητου φακέλου από τις μυστικές υπηρεσίες. Όταν όμως ο υπαστυνόμος Πίστορα 

του παραδίδει τα χαρτιά, ο συνταγματάρχης «εξαργυρώνει» τη «μεγαλοψυχία» του 

με ένα μικρό φιλοδώρημα. 

 Η πράξη του Χαμπλ, δηλαδή η μείωση του αρχικού χρηματικού ποσού του 

για την εύρεση του φακέλου, μπορεί να προκαλέσει τη συζήτηση για τη σχέση 

μεταξύ προσφοράς και αμοιβής. Αυτό το θέμα άλλωστε πρέπει να είναι οικείο στην 

πλειονότητα των μαθητών, αφού οι περισσότεροι είναι πιθανό ότι έχουν υπάρξει 

παρόντες σε κάποια συζήτηση με θέμα τα κριτήρια κοστολόγησης των υπηρεσιών. 

Προφανώς, επίσης, θα έχουν διαπιστώσει την ποικιλία εκτιμήσεων που κάνουν οι 

άνθρωποι και τη διαφορά που έχουν οι αποτιμήσεις μεταξύ τους, αφού η υπηρεσία 

που θεωρούν ορισμένοι ότι αξίζει να χρεωθεί πολύ τοποθετείται από άλλους σε 

χαμηλό επίπεδο αμοιβής. 

 Ο Τζώνης (Στου Χατζηφράγκου) και ο Βασίλης Γιούγκερμαν (Γιούγκερμαν) 

είναι δύο πρόσωπα που φαίνεται ότι πληρώνονται πολύ σε σχέση με τις υπηρεσίες 

που παρέχουν. Ο πρώτος προσλαμβάνεται εκμεταλλευόμενος την «ελεημοσύνη» του 

Αλιφάντη, καθώς δεν δείχνει ικανός να τα καταφέρει εξίσου καλά με τους άλλους 
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εργάτες. Ο δεύτερος χρησιμοποιεί επιδέξια τον τίτλο του κόμη, τον οποίο έχασε με 

τη ρωσική επανάσταση, για να αυξήσει το μισθό του και για να προκαλέσει την 

ταξική συνείδηση του διευθυντή, που προθυμοποιείται να βοηθήσει ένα θύμα «της 

πιο αποτρόπαιας κοινωνικής ανατροπής». 

Αντιθέτως, ο κουρέας από το διήγημα του Αλεξανδρόπουλου θεωρεί ότι 

αμείβεται λίγο σε σχέση με τις ικανότητές του και, στην οριακή εκδοχή που 

περιγράφει ο «Λοιμός», οι κρατούμενοι εργάζονται απλώς για να επιβιώσουν. Η 

Άννα Μπούκλοβα δεν ανταμείβεται για την πράξη της, απεναντίας ξυλοκοπείται, 

αλλά επίσης και ο μπαρμπα-Ντίμα δεν πιστεύει ότι πληρώνεται όσο πραγματικά 

αξίζει. Είναι όμως εμφανές από το κείμενο του Πιραντέλο ότι δεν απασχολούν τον 

ήρωα τόσο τα χρήματα όσο η εκτίμηση της εφεύρεσης και της εργασίας του. 

 Βέβαια, η πιο ιδιάζουσα περίπτωση είναι του Τσέχοφ, επειδή, αν και το έργο 

τέχνης φαίνεται να έχει ικανοποιητική χρηματική αξία, δεν είναι επιθυμητό από τους 

κατόχους του. Έτσι, όσο σημαντική και αν είναι η παροχή υπηρεσιών, το πρόσωπο 

που την προσέφερε δεν αποδέχεται την αντίκα, ιδιαίτερα αφού παρατηρεί ότι είναι 

ένα τολμηρό – σύμφωνα με την οπτική της αστικής κοινωνίας αλλά και του αφηγητή 

– αντικείμενο, αλλά αρκείται στην ικανοποίηση από τις κολακείες ή τη φιλία των 

άλλων. Ίσως λοιπόν στο μέλλον αυτό το συμβάν να λειτουργήσει αντιστρόφως, ως 

αντικίνητρο, για το γιατρό Κοσέλκωφ. 

 Τα κείμενα που αναλύσαμε προσφέρουν πληροφορίες για τα κίνητρα που 

ωθούν τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες στην πραγματοποίηση 

οικονομικών πράξεων. Διαπιστώσαμε την άνιση κατανομή των εσόδων και 

μπορέσαμε, ιδιαίτερα με τη χρήση του «Λοιμού», να παρατηρήσουμε ότι ο άνθρωπος 

εργάζεται περισσότερο αποδοτικά υπό το καθεστώς απειλής. Είναι προφανές ότι 

αυτή την άποψη υποστήριζε η πλειονότητα των ιδιοκτητών των παραγωγικών πηγών 

κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης, όταν προσλάμβανε τους εργάτες 

με μισθούς που δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Η 

ιστορία ωστόσο μας δίδαξε ότι τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν εργατικές 

επαναστάσεις και αγροτικές κινητοποιήσεις, καμιά φορά περισσότερο αιματηρές και 

από τις εθνικές εξεγέρσεις. Αναφέρεται άλλωστε και στην «Παρέλαση» της Άλκης 
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Ζέη (1Ε: 215-217) ότι ορισμένες φορές η πείνα λειτουργεί ως ισχυρότερο κίνητρο 

από την ιδέα της πατρίδας για να προκαλέσει το αγωνιστικό πνεύμα του ανθρώπου. 
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Αποταμίευση 

 

 

 Είναι γενικώς αποδεκτό ότι τα άτομα χρησιμοποιούν τα εισοδήματά τους για 

καταναλωτικούς, επενδυτικούς και αποταμιευτικούς σκοπούς. Η άμεση κατανάλωση 

των πόρων στοχεύει στην ικανοποίηση των παροντικών αναγκών μας, ενώ η χρήση 

τους για αποταμίευση ή για επένδυση προσβλέπει στη χρησιμοποίησή τους σε 

μεταγενέστερο χρόνο. Για τους οικονομολόγους αποταμίευση σημαίνει ότι το άτομο 

ξοδεύει λιγότερα σήμερα με σκοπό να καταναλώσει περισσότερα στο μέλλον. 

 Για την καλύτερη κατανόηση των τριών λειτουργιών μπορούμε να 

αναφέρουμε το παράδειγμα του καλαμποκιού. Ο παραγωγός μπορεί να καταναλώσει 

την παραγωγή του ή να τη χρησιμοποιήσει εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία. 

Παρατηρούμε ότι στην παραπάνω περίπτωση η αποταμίευση ταυτίζεται με την 

επένδυση, αφού όσο καλαμπόκι δεν καταναλωθεί συμβάλλει στη δημιουργία 

επιπλέον εσοδείας. Η αποταμίευση της παραγόμενης ποσότητας σημαίνει τη 

δυνατότητα του αγρότη να καταναλώσει περισσότερο καλαμπόκι στο μέλλον2. 

 Οι άνθρωποι αποταμιεύουν για διαφορετικούς λόγους. Η κατάθεση των 

χρηματικών διαθεσίμων μπορεί να προέλθει από τη βεβαιότητα των ατόμων ότι θα 

διανύσουν την τελευταία περίοδο της ζωής τους χωρίς να μπορούν να εργαστούν, 

άρα πρέπει να έχουν χρήματα για να διατηρήσουν σταθερό το βιοτικό τους επίπεδο. 

Η ασθένεια και η απόλυση είναι δύο ακόμη παράγοντες που ωθούν τα πρόσωπα στη 

δημιουργία καταθέσεων. Άλλοι λόγοι είναι η πραγματοποίηση συγκεκριμένης 

μελλοντικής δαπάνης, όπως τα ταξίδια και οι διακοπές, η κάθε είδους προφύλαξη, η 

επιθυμία κληροδότησης απογόνων, η φιλαργυρία ή ακόμα και η συνήθεια. 

 Από τη σχέση μεταξύ εισοδήματος και καταναλώσεως που διατύπωσε ο 

Keynes μπορούμε να εξαγάγουμε την αντίστοιχη σύνδεση εισοδήματος και 

αποταμίευσης, αφού το άθροισμα κατανάλωσης και αποταμίευσης ισούται με το 

                                                 
2 Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι παρμένο από το άρθρο «Saving» του Laurence J. Kotlikoff και 
συμπεριλαμβάνεται στη διαδικτυακή οικονομική εγκυκλοπαίδεια Concise Encyclopedia of Economics 
της Library of Economics and Liberty που βρίσκεται στη διεύθυνση www.econlib.org. 
 

http://www.econlib.org/
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διαθέσιμο εισόδημα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η αύξηση του εισοδήματος 

συνεπάγεται και αύξηση στην αποταμίευση, έστω και σε μικρότερο απόλυτο 

μέγεθος. Συνεπώς, αν  το άτομο αποκτήσει πρόσθετο εισόδημα θα το κατανείμει, 

ανάλογα με συγκεκριμένα κριτήρια, μεταξύ αποταμίευσης και κατανάλωσης. 

 Η αναλογία μεταξύ των δύο χρήσεων του χρήματος μπορεί να διαμορφωθεί 

από διάφορους παράγοντες. Ένας συντελεστής είναι τα κίνητρα που δίνονται για τις 

αποταμιεύσεις· υψηλά ή χαμηλά επιτόκια συντελούν στην απόφαση του ατόμου για 

τον τρόπο διαχείρισης των εισοδημάτων του· η μεταβολή των επιτοκίων επηρεάζει τη 

διάθεση των καταναλωτών. Άλλα στοιχεία που επιδρούν στις οικονομικές αποφάσεις 

των ατόμων είναι η κατοχή ρευστών διαθεσίμων, η ικανότητά τους προς δανεισμό 

και οι μελλοντικές τους προσδοκίες για τα εισοδήματά τους. 

 Επιπλέον υπάρχουν και μακροοικονομικά μεγέθη που επιδρούν στο ποσοστό 

αποταμίευσης των καταναλωτών, όπως είναι προσδοκίες της κοινωνίας για το 

μελλοντικό επίπεδο των τιμών, το ποσοστό εργατικού δυναμικού, η οικονομική 

ανάπτυξη και η βεβαιότητα ή η αμφιβολία βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, η 

οικονομική πολιτική και οι ευκαιρίες ή οι κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσει, τα 

δημογραφικά στοιχεία και η τοπική κουλτούρα. 

 Στα δύο αποσπάσματα που θα εξετάσουμε οι ήρωες αποταμιεύουν ένα μέρος 

από τα χρήματα που κερδίζουν όσο εργάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα, 

μαζί με τη συνήθως μικρή σύνταξή τους. Ο σκοπός της συσσώρευσης των 

χρηματικών διαθεσίμων είναι η διατήρηση σταθερού επιπέδου διαβίωσης των 

ατόμων ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή τους. Ο κεντρικός ήρωας του Δημήτρη 

Χατζή είναι ο Σκουρογιάννης, που έφυγε από την Ελλάδα και μετανάστευσε στη 

Γερμανία για να εργαστεί, ενώ οι ήρωες του Περικλή Σφυρίδη είναι μία οικογένεια 

της Θεσσαλονίκης. 

 

 

Το διπλό βιβλίο [Ο γυρισμός] (Δημήτρης Χατζής, 2Γ: 313-317) 

Εμάς άραγε ποιος θα μας κοιτάξει; (Περικλής Σφυρίδης, 3Γ/υ:337-341) 
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 «Ο γυρισμός» περιγράφει την επιστροφή του Δημητρίου Σκουρογιάννη στον 

τόπο από τον οποίο κατάγεται μετά από είκοσι χρόνια εργασίας στο εξωτερικό. Η 

πρώτη πληροφορία που μας παρέχει το κείμενο είναι ότι η σύνταξη του ήρωα είναι 

μειωμένη λόγω των περιορισμένων ετών προϋπηρεσίας. Όσα χρόνια ο 

Σκουρογιάννης αποταμίευε κάποια χρήματα «με την τόση τη στέρηση», όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στις πρώτες σειρές, έστελνε παράλληλα στους γονείς του 

ογδόντα μάρκα το μήνα, προφανώς για να τους υποστηρίζει οικονομικά. 

 Στο δεύτερο κείμενο τα βιβλιάρια καταθέσεων που διαθέτουν οι συνταξιούχοι 

ταυτίζονται με την αξιοπρέπειά τους, αφού οι αποταμιεύσεις τούς προσφέρουν 

οικονομική αυτοτέλεια μετά τη συνταξιοδότησή τους, συμβάλλοντας επιπλέον στα 

έξοδα που θα προκύψουν μετά το θάνατό τους.  Τα χρήματα, όπως και στο 

απόσπασμα του Δημήτρη Χατζή, μαζεύονται με καθημερινές στερήσεις, όπως η 

ελάττωση της κατανάλωσης του πετρελαίου ακόμα και τις πιο κρύες ημέρες του 

χειμώνα. Στο μυθιστόρημα του Περικλή Σφυρίδη η αποταμίευση είναι μέρος των 

οικογενειακών παραδόσεων των πρωταγωνιστών και στο τέλος μας αφήνεται η 

εντύπωση πως αυτή η παράδοση θα συνεχιστεί. 

 Η αποταμίευση είναι το μέσο με το οποίο ο Σκουρογιάννης θα ολοκληρώσει 

το «μακρινό ταξίδι» του. Η συσσώρευση χρημάτων βοηθάει στην πραγματοποίηση 

του στόχου του, την επιστροφή στην ιδιαίτερή του πατρίδα, που είναι η  «ανταμοιβή 

του» για την προσπάθεια των τελευταίων είκοσι ετών. Παρομοίως, ο αφηγητής του 

άλλου κειμένου κάνει πράξη την επιθυμία του να χτίσει ένα εξοχικό σπίτι στη Σκύρο, 

έστω και αν αισθάνεται «ντροπή μεγάλη» που αποσπά τις καταθέσεις της μητέρας 

του. Τα οικονομικά αποθέματα λοιπόν δεν είναι απλά ένα ποσό από το εισόδημα που 

θα χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά η διαδρομή μέσω της οποίας θα 

υλοποιηθούν οι προσδοκίες των ανθρώπων. 
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Ανάπτυξη και τεχνολογία 

 

 
 Η τεχνολογία είναι ομολογουμένως ένας από τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην πρόοδο. Η ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα πολλών συνιστωσών 

δυνάμεων, χρησιμοποιείται γενικά με θετική σημασία και θεωρείται ότι προσφέρει 

οφέλη στο κοινωνικό σύνολο. Κάθε μορφής εξέλιξη όμως έχει και αποφατικές 

επιρροές. Από τις σημαντικότερες αρνητικές επιδράσεις της υλικής προόδου του 

πολιτισμού μας είναι τόσο η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, θέμα το οποίο 

δεν απασχολεί ιδιαίτερα τους συγγραφείς των συγκεκριμένων κειμένων, όσο και η 

πρόκληση, κυρίως διαρθρωτικής, ανεργίας, δηλαδή της κατάστασης κατά την οποία 

υπάρχουν θέσεις εργασίας, αλλά η επαγγελματική κατάρτιση του εργατικού 

δυναμικού δεν ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα προσόντα για να μπορέσει να τις 

καλύψει. 

«Το Πέραμα» και «Ο εναέριος» καταπιάνονται με το φόβο απέναντι σε 

πρωτόγνωρα, για κάποιους ανθρώπους, τεχνολογικά επιτεύγματα, ενώ το «Σώματα 

και χρώματα» δεν κινείται στην ίδια θεματική, αλλά εκφράζει την υπερρεαλιστική 

οπτική του συγγραφέα για την καθημερινή ζωή των κατοίκων ενός αστικού κέντρου. 

Ο τρόπος προσέγγισης που ακολουθούμε διαφέρει στα τρία κείμενα. Επίκεντρο της 

ανάλυσης μας είναι ο κεντρικός χαρακτήρας στο πρώτο, ο εναέριος σιδηρόδρομος 

στο δεύτερο και οι εναλλασσόμενες  εικόνες της βιομηχανικής πόλης στο τρίτο. 

Επίσης, σημαίνουσα βαρύτητα έχει και η δομή των κειμένων, οι διαφορετικές εικόνες 

που μας παρουσιάζονται κατά την εξέλιξη του μύθου. 

 

 

Το Πέραμα (Κώστας Παρορίτης, 2Β: 247-253) 

Ο εναέριος (Πέτρος Γλέζος, 2Β: 254-259) 

Σώματα και χρώματα (Τάκης Κουφόπουλος, 3Γ/υ: 280-286) 
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 Επίκεντρο του διηγήματος του Κώστα Παρορίτη είναι ο γερο-Κουτουζόφ, 

ένας χαμηλόμισθος εργαζόμενος, ο οποίος για εξήντα δραχμές το μήνα «κάνει το 

άλογο». Ο ήρωας αντιπροσωπεύει εκείνο το κομμάτι του πληθυσμού που υφίσταται 

τις αρνητικές συνέπειες της τεχνολογικής ανάπτυξης και αντιμετωπίζει τον 

ηλεκτρισμό «σαν ένα θεριό […] που ’ρχεται να πάρει το ψωμί του φτωχού από το 

στόμα του». 

Καθώς πορεύεται ο μύθος, περιγράφεται η δημιουργία του ηλεκτρικά 

κινούμενου περάματος, όπως την αντιλαμβάνεται το κεντρικό πρόσωπο, και 

αντιπαραβάλλεται με την εναλλαγή των συναισθημάτων του. Ο αυθαίρετος 

διαχωρισμός του διηγήματος σε τρεις σκηνές γίνεται ώστε κάθε σκηνή να περιέχει το 

ζεύγος εξέλιξη της μελέτης και κατασκευής του έργου – ανθρώπινη αντίδραση. 

Στην αρχή, αφού παρουσιάζεται ο ευχάριστος χαρακτήρας του Κουτουζόφ, 

αναφέρονται οι αρχικές του αντιδράσεις για την πιθανότητα να χάσει τη δουλειά του 

από την εισαγωγή μεταφορικών μέσων κινούμενων με ηλεκτρισμό και 

παρουσιάζονται οι σκέψεις του και η προσωπική του οπτική για τα γεγονότα που, 

πιθανώς, θα επακολουθήσουν. Σε αυτό το μέρος, προηγείται η πληροφόρηση της 

είδησης και ακολουθεί η ανθρώπινη αντίδραση, η οποία ωστόσο καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος του κειμένου. 

Στη συνέχεια, το ζεύγος αντιστρέφεται. Προηγείται η συμπεριφορά, με την 

περιγραφή της ημέρας της γιορτής του αγίου Σπυρίδωνα, που οδηγεί στο τάμα του 

Κουτουζόφ, η οποία καταλαμβάνει πάλι το μεγαλύτερο χώρο στο κείμενο, και 

ακολουθεί η είδηση για το θάνατο του διευθυντή της εταιρείας. 

Τέλος, περιγράφεται η πορεία της κατασκευής του έργου και ενδιάμεσα 

δίνονται και τα συναισθήματα του ήρωα. Η υλοποίηση του έργου εκφράζεται μέσω 

των προσωπικών συναισθημάτων του προσώπου με τη λέξη «απελπισιά», θέλοντας 

σαφώς να επιδείξει αντίθετη στάση στην τεχνολογική ανάπτυξη. Άλλωστε, το 

κείμενο προβάλλει κυρίως τα μειονεκτήματα της δημιουργίας του έργου. Παρ’ όλα 

αυτά εμφανίζεται σε κάποια σημεία και ο αντίλογος, ο οποίος εκφράζεται από τους 

πελάτες του περάματος που προτιμούν την ταχύτητα – και ίσως την άνεση και την 

ασφάλεια – που μπορεί να προσφέρει η εφαρμογή του ηλεκτρισμού. 
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Αντιθέτως, το κείμενο του Πέτρου Γλέζου έχει, σχεδόν καθολικά, αρνητική 

θέση απέναντι στην τεχνολογική εξέλιξη. Ιδιαίτερα οι τελευταίες σειρές, όπου 

συσχετίζεται η βελτίωση των μηχανών με την ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας 

και απεικονίζεται η αδιαφορία του ντόπιου που «προτιμάει να βλέπει χάμω στη γη τα 

μερμήγκια», προβάλλουν ως το αποκορύφωμα της εχθρότητας του αφηγητή απέναντι 

στις τεχνολογικές καινοτομίες. 

Με κριτήριο την πρόοδο του έργου χωρίζουμε το κείμενο σε τρεις ενότητες. 

Η πρώτη αναφέρεται στη μελέτη για δημιουργία του σιδηρόδρομου, η δεύτερη στην 

κατασκευή του και η τρίτη στην ακμή και στην παρακμή της λειτουργίας του. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης του έργου 

(της μελέτης, της υλοποίησης και της λειτουργίας του), δηλαδή στο τέλος των 

ενοτήτων που επισημάναμε, το απόσπασμα του κειμένου που ακολουθεί είναι άκρως 

επικριτικό, και μετά την τελευταία ενότητα ειρωνικό, απέναντι στην τεχνολογική 

άνθιση. 

Η μονοδιάστατη οπτική που παρουσιάζεται στα δύο κείμενα δίνει, όπως 

αναφέραμε ήδη, τις επιπτώσεις της ανάπτυξης στους εργαζόμενους που 

απασχολούνται σε παραδοσιακά επαγγέλματα. Οι ωφέλειες της υλικής ανάπτυξης 

εξετάζονται ελάχιστα και περισσότερο στο πρώτο κείμενο, αφού στο δεύτερο η 

μοναδική θετική αναφορά βρίσκεται στα λόγια του Πετρινόλη για τα «μεγάλα και 

θαυμαστά έργα του ανθρώπου». Θα ήταν χρήσιμο εντούτοις αν οι μαθητές είχαν τη 

δυνατότητα να συζητήσουν στην τάξη ορισμένα ακόμη θέματα, όπως, για 

παράδειγμα, για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με κάθε απόφαση για 

υλοποίηση ή ανακατασκευή ενός τεχνικού έργου και καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών (από την αύξηση της ζήτησης για πρώτες ύλες μέχρι τους εργάτες που είναι 

απαραίτητοι για την κατασκευή του) και για την ανάγκη διά βίου κατάρτισης και 

μετεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού μιας χώρας, ώστε να μπορεί να 

προσαρμοστεί ευκολότερα σε οποιεσδήποτε νέες συνθήκες προκύψουν. 

Ο εναέριος σιδηρόδρομος δεν αντιπροσωπεύει απλώς την ταχύτερη μεταφορά 

των πρώτων υλών, αλλά τη νίκη των αντικειμένων επί των έμψυχων όντων. Αυτή η 

διαμάχη εμφανίζεται και στο κείμενο του Τάκη Κουφόπουλου, και ιδιαίτερα στις 
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φράσεις «Ήταν η σειρά των μηχανών. Η σειρά των ανθρώπων είχε περάσει». Δεν 

είναι όμως το μοναδικό απόσπασμα που δηλώνει την κυριαρχία της μηχανής. 

Στις σκηνές που περιγράφουν αυτή την κυριαρχία συμπεριλαμβάνονται ο 

μοχλός που ανάβει τα φώτα και σηματοδοτεί τη λήξη της εργασίας, οι γραμμές από 

ασβέστη που καθορίζουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι πεζοί, οι 

παραταγμένοι αστυνομικοί που δύο φορές δίνουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα 

έναντι των πεζών (στοιχείο που υποδηλώνει επιπλέον ότι ο άνθρωπος είναι 

υποδεέστερος των μηχανών) και οι αποδιδόμενες τιμές από τους ανθρώπους. Όλες οι 

εικόνες που αναφέρονται στη σύγκρουση είναι παρμένες από το πρώτο μέρος του 

κειμένου. 

Αντιθέτως, το δεύτερο μέρος απεικονίζει τον αγώνα του ανθρώπου να ξεφύγει 

από τους κανόνες που ο ίδιος έχει θέσει, την προσπάθειά του να ανατρέψει την 

υπάρχουσα εξουσία και τη διαστρέβλωση της επανάστασής του. Όταν το πλήθος των 

ανθρώπων ολοκληρώνει την πορεία του, με την ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης, 

την άφιξη στον Ανώτατο Άρχοντα και την κατάληψη της ισχύουσας κοινωνικά 

θέσης, όλα επιστρέφουν και πάλι στο «φυσιολογικό» τους ρυθμό. 

Οι εικόνες του αφηγήματος μπορούν να μας προσφέρουν διάλογο στην τάξη 

με αφετηρία τον κριτικό σχολιασμό των διαφόρων τεχνολογικών επαναστάσεων και 

την αλλοίωση που επέφεραν στη ζωή του ανθρώπου και με κατάληξη τη διάρκεια και 

την έκβαση της ταξικής πάλης, όπως φαίνεται μέσα από το δεύτερο σκέλος του 

κειμένου. Τέτοιου είδους συζητήσεις ικανοποιούν μία από τις βασικές προϋποθέσεις 

διδασκαλίας των οικονομικών: η οικονομική ανάλυση των κειμένων προσβλέπει στη 

μόρφωση των μαθητών. Η μόρφωση, όπως υποστήριξε ο Jevons, δεν μπορεί να 

μετρηθεί «από τις λέξεις που ακούγονται ή διαβάζονται, αλλά από τις σκέψεις που 

προκαλούνται» (Peart, 1994: 81). 
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Έδαφος και αγροτική παραγωγή: οι φυσικές παραγωγικές πηγές, οι παραγωγοί και 

η παραγωγικότητα 

 

 

 Ο Thomas Malthus (1826) υποστηρίζει ότι η φτώχεια είναι στενά 

συνδεδεμένη με τις φυσικές παραγωγικές πηγές, ανεξάρτητα αν η γη έχει μεγάλη 

αποδοτικότητα ή όχι. Μία χώρα που διαθέτει γόνιμα εδάφη εξασφαλίζει σταθερή ροή 

στην τροφοδοσία της αγοράς και υψηλούς εργατικούς μισθούς. Εφόσον διατηρηθεί 

αυτή η κατάσταση, δημιουργείται συσσώρευση κεφαλαίου και μεγάλη ζήτηση για 

εργασία, η οποία απορροφάται από την αύξηση του πληθυσμού. Ωστόσο, οι 

περιορισμένες παραγωγικές πηγές που επαρκούσαν για μικρότερο μέγεθος του 

πληθυσμού είναι δύσκολο να καλύψουν τις ανάγκες πολλαπλάσιου αριθμού 

ανθρώπων, άρα ακόμα και οι χώρες που διαθέτουν φυσικό πλούτο αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όπως εκείνες με περιορισμένους φυσικούς πόρους. 

 Οι σκέψεις του Malthus, αν και στηρίζονται σε κοινώς αποδεκτές θέσεις (η 

αυξανόμενη παραγωγή δημιουργεί ανάλογη αύξηση πληθυσμού και κατανάλωσης), 

δεν λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι η διαρκής παραγωγή, εκτός από 

συσσώρευση αποθεμάτων ή πλούτου, δημιουργεί συσσώρευση εμπειρίας. Δηλαδή, η 

εμπειρία που αποκομίζει ο παραγωγός τον ωθεί στη βελτίωση των παραγωγικών 

μέσων, στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και στην πιο προσοδοφόρα εκμετάλλευση 

των συντελεστών παραγωγής: η παραγωγή οδηγεί σε νέα βελτιωμένη παραγωγή. 

Γνωρίζουμε ότι οι φυσικές πηγές είναι πεπερασμένες και εξαντλούνται όσο τις 

καταναλώνουμε. Μπορούμε όμως να αυξήσουμε σταδιακά την παραγωγική 

ικανότητα των φυσικών πηγών μέσω της ανάπτυξης. 

 Η αύξηση στις απαιτήσεις των καταναλωτών και φυσικά στη ζήτηση των 

αγαθών μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσω της καινοτομίας. Η βελτίωση των 

παραγωγικών μέσων αυξάνει την αποδοτικότητα των φυσικών στοιχείων, π.χ. ένα 

σύγχρονο αυτοκίνητο καταναλώνει λιγότερα καύσιμα από ό,τι ένα αντίστοιχο που 

κατασκευάστηκε προ δέκα ή είκοσι ετών. Δεύτερο πλεονέκτημα της ανάπτυξης είναι 
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οι καινούργιες διαδικασίες ανακύκλωσης, οι οποίες μειώνουν τα απόβλητα και 

ξαναδημιουργούν χρήσιμα υλικά. Τέλος, η αυξανόμενη εμπειρία συντελεί στη 

μείωση των απωλειών των πρώτων υλών που υπάρχουν κατά την εξόρυξή τους, 

καθώς κατασκευάζονται συνεχώς αποδοτικότερα μηχανήματα άντλησης των 

υπογείων και υποθαλάσσιων πηγών. 

 Καταλαβαίνουμε ότι η έννοια φυσικές παραγωγικές πηγές συμπεριλαμβάνει 

την εκμετάλλευση του εδάφους, του υπεδάφους, της θάλασσας και των 

υποθαλάσσιων πόρων. Η οικονομική επιστήμη μελετάει αυτές τις πηγές, όχι μόνο 

γιατί συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία αλλά και γιατί βρίσκονται σε 

στενότητα, όπως για παράδειγμα τα αποθέματα πετρελαίου τα οποία αναμένεται να 

εξαντληθούν σε λίγα χρόνια, εφόσον συνεχίσουμε να καταναλώνουμε τα πετρελαϊκά 

προϊόντα με παρόμοιο ρυθμό και δεν ανακαλυφθούν νέες πηγές. Φυσικά, οι 

παραγωγικές πηγές βρίσκονται και σε σχετική στενότητα μεταξύ τους, όταν δηλαδή 

υπάρχει επάρκεια του ενός παραγωγικού συντελεστή αλλά έλλειψη ενός άλλου. 

 Η παραγωγικότητα, η οποία μετράται με την αναλογία των μονάδων εισόδου 

με μία μονάδα εξόδου της παραγωγικής διαδικασίας, θεωρείται κριτήριο ποιότητας 

της οικονομικής ζωής. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέγεθος που μπορεί να κρίνει 

την μακροπρόθεσμη οικονομική κατάσταση μιας χώρας. Άλλοι τρόποι μέτρησης της 

παραγωγικότητας μπορεί να είναι η αναλογία εργατών ανά παραγόμενο προϊόν ή η 

αναλογία φυσικών παραγωγικών πηγών ανά μονάδα προϊόντος. Η μεγάλη ποικιλία 

τρόπων προσδιορισμού της παραγωγικότητας οφείλεται στις απαιτήσεις 

διαφορετικών τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας και αποσκοπεί στον έλεγχο 

των παραμέτρων που τα αφορούν. (Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών, 1973: 

«Παραγωγική ικανότης» και «Παραγωγικότης») 

 Στο σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1999: 

53), αποσαφηνίζεται η έννοια της παραγωγικής διαδικασίας. Οι συγγραφείς 

παραθέτουν τρία στοιχεία που περιλαμβάνονται στα χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης έννοιας. Η παραγωγική διαδικασία, λοιπόν, είναι «η συνειδητή 

προσπάθεια για κάποιο τελικό αποτέλεσμα», «η χρονική διάρκεια από τη στιγμή που 

θα χρησιμοποιηθούν οι παραγωγικοί συντελεστές μέχρι τη δημιουργία του 
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προϊόντος» και «η τεχνολογική σχέση ανάμεσα στις ποσότητες των παραγωγικών 

συντελεστών και στην ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος». Θεωρούμε ότι τα 

στοιχεία αυτά προσδιορίζουν επαρκώς τη διαδικασία της παραγωγής. 

 Σε επίπεδο συνολικής (εγχώριας) παραγωγικότητας, διακρίνουμε τρεις 

τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιτύχουμε αύξηση της παραγωγής και κατά 

συνέπεια ανάπτυξη της οικονομίας. Πρώτον, με την αύξηση των ανθρώπινων πόρων, 

όπως για παράδειγμα με την αποδοχή οικονομικών μεταναστών από τις φτωχότερες 

χώρες. Δεύτερον, με το δανεισμό, εσωτερικό ή εξωτερικό, όταν καταγράφουμε 

αριθμητικά μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον πραγματικό, έστω και σε 

βραχυχρόνια και μέση περίοδο. Τρίτον, με τις επενδύσεις, που αποδίδονται ως 

αύξηση του εθνικού προϊόντος, δηλαδή με την εφαρμογή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας και την παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών. Ωστόσο, στο παρόν υποκεφάλαιο εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην 

αγροτική παραγωγικότητα, αφού εκεί αναφέρονται τα λογοτεχνικά έργα. 

 Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπουμε την ύπαρξη φθίνουσας οριακής 

παραγωγικότητας, δηλαδή το γεγονός της μείωσης της ανά μονάδα παραγωγής μετά 

από ένα επίπεδο χρήσης των παραγωγικών μέσων. Αυτό για τις φυσικές παραγωγικές 

πηγές σημαίνει ότι καθώς, για παράδειγμα, αυξάνουμε τα εκμεταλλεύσιμα 

στρέμματα γης η οριακή παραγωγή (ποσότητα ανά στρέμμα) αρχικά θα αυξάνεται, 

αλλά από ένα σημείο και μετά θα μειώνεται. Συνεπώς, και επειδή η οπτική μας είναι 

η αγροτική παραγωγικότητα, θα πρέπει να εντοπίσουμε από την καμπύλη των 

παραγωγικών δυνατοτήτων τη μέγιστη αποδοτικότητα στρέμματος και να μην 

εντάξουμε στην ίδια παραγωγική διαδικασία επιπλέον εκτάσεις γης. 

 Ένα ακόμα στοιχείο που συσχετίζεται με τη μεγάλη παραγωγή είναι η 

αδυναμία διάθεσης του πλεονάσματος. Παραγωγή που υπερκαλύπτει τη ζήτηση 

συνιστά ζημία με δύο τρόπους: αυξάνοντας την προσφερόμενη ποσότητα από τους 

παραγωγούς στην αγορά, μειώνει τις τιμές των αγαθών, άρα τα περιθώρια κέρδους 

τόσο των μεταπωλητών όσο και των παραγωγών, και ακόμη, χρησιμοποιώντας 

παραγωγικούς συντελεστές σε προϊόντα που δεν πρόκειται να διατεθούν, μειώνει τη 
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συνολική παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας και σπαταλά παραγωγικές πηγές 

σε άσκοπες εργασίες. 

 Οι φυσικές παραγωγικές πηγές εντάσσονται στον πρωτογενή τομέα 

παραγωγής. Μολονότι η ανάγνωση των κειμένων δεν συνιστά μέσο για την 

ενημέρωσή μας σχετικά με σύγχρονους τρόπους παραγωγής, μας προσφέρει χρήσιμες 

πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιούνταν οι σχετικές με τη 

φύση εργασίες, όταν οι άνθρωποι δεν διέθεταν πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό, σε 

σχέση με τις δυνατότητες της εποχής τους, κυρίως λόγω της οικονομικής τους 

αδυναμίας. Επειδή ο μυθιστορηματικός λόγος αναπαριστά τις εμπειρίες του 

συγγραφέα και των ανθρώπων της εποχής του, οι εικόνες που υπάρχουν στα 

ανθολόγια αναφέρονται στις δυσκολίες της αγροτικής ζωής, όπως την έζησαν οι 

περισσότεροι Έλληνες λογοτέχνες. 

 Αναγνωρίζουμε τη σημασία της αγροτικής παραγωγής για την επιβίωση του 

ανθρώπου, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να ερευνήσουμε τους παράγοντες που 

μπορούν να τη βελτιώσουν. Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με την ποιότητα και τη 

διαθέσιμη έκταση του καλλιεργήσιμου εδάφους, με τις κλιματολογικές συνθήκες, με 

το μηχανικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, με το 

δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα, για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση 

(επεξεργασία και διάθεση) της παραγωγής και, όπως ήδη αναφερθήκαμε εκτενώς, με 

την πληθυσμιακή κατανομή. 

Ένα στοιχείο που δεν θα αναπτύξουμε στην ανάλυση των λογοτεχνικών 

έργων αλλά οφείλουμε να το αναφέρουμε είναι οι φυσικές ενεργειακές πηγές, τις 

οποίες θα μπορούσαμε να χωρίσουμε σε πέντε κατηγορίες: στην ηλιακή ενέργεια 

(προέρχεται από τη θερμότητα του ήλιου), στην αιολική (προκαλείται από την 

κίνηση του νερού ή του αέρα), στη γεωθερμική (παράγεται στο εσωτερικό της γης), 

στην πυρηνική (δημιουργείται από τη διάσπαση στοιχείων της φύσης) και στην 

ενέργεια που προέρχεται από την κατανάλωση των φυσικών καυσίμων. 

Τα κείμενα που θα σχολιάσουμε αναφέρονται τόσο στις αγροτικές όσο και 

στις θαλάσσιες ασχολίες. Η πλειονότητα των μύθων εστιάζεται στον αγώνα των 

κεντρικών προσώπων, ανθρώπων και ζώων, να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 
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Ο μόχθος που καταβάλλουν αναδεικνύει τη σωματική δύναμη που απαιτούν οι 

συγκεκριμένες εργασίες, αλλά σχεδόν σε κάθε περίπτωση πλαισιώνεται από 

καλόκαρδες προσωπικότητες που προσφέρουν ευχαρίστως τα ελάχιστα αγαθά τους 

στους ξένους που θα βρεθούν στην πόρτα τους. Συχνά επίσης προβάλλεται η 

αστάθεια αυτών των επαγγελμάτων· ο βαθμός που επηρεάζονται από τις καιρικές 

συνθήκες και η εξάρτησή τους από πολλούς άλλους αστάθμητους παράγοντες. Τα 

ζώα δεν συμμετέχουν απλώς ως κεφαλαιουχικοί παραγωγικοί συντελεστές. Είναι οι 

πολύτιμοι συνεργάτες, με την αρωγή των οποίων οι άνθρωποι μπορούν ευκολότερα 

να ολοκληρώσουν τις εργασίες και να αυξήσουν την παραγωγή τους. 

Επειδή υπάρχει πληθώρα κειμένων και ως εκ τούτου πανομοιότυπων 

καταστάσεων, θεωρήσαμε απαραίτητο να εστιάσουμε τη μελέτη μας στα ιδιαίτερα 

σημεία κάθε ιστορίας. Τα κοινά τους στοιχεία αναφέρονται επιλεκτικά σε ορισμένες 

μόνο περιπτώσεις, για να αποφευχθεί η συνεχής επανάληψη των ίδιων συνιστωσών. 

Τυχόν επανάληψη των κοινών εικόνων γίνεται κυρίως για να τονίσουμε τη συνοχή, 

ως προς τις οικονομικές πληροφορίες, η οποία υπάρχει στα παρακάτω κείμενα. 

 

 

Η γιαγιά άρχισε το παραμύθι (Αλφαβητάρι με τον ήλιο, 1Α: 54-60) 

Ένα τσαμπί σταφύλι (Μαρία Κουβαλιά-Γουμενοπούλου, 1Α: 83-87) 

Η μερμηγκοφωλιά (Μαρία Κουβαλιά-Γουμενοπούλου, 1Α: 139-145) 

Κοντά στους ανθρώπους (Φράνση Σταθάτου, 1Α: 70-79) 

Τα χέρια του παππού (Θέτις Κ. Φραντζή, 1Α: 141-147) 

Ένας νοικοκύρης τυφλοπόντικας (Ανδρέας Καρκαβίτσας, 1Α: 212-218) 

Ο γιος (Νίκος Καζαντζάκης, 1Ε: 155-158) 

Η θλιμμένη αγελάδα (Ευγένιος Τριβιζάς, 1Ε: 273-276) 

Το χωριό Μουριά (Στράτης Μυριβήλης, 2Α: 8-10) 

Ένα πρόσχαρο χωριό (Κοσμάς Πολίτης, 2Α: 18-21) 

Το βλογημένο μαντρί (Φώτης Κόντογλου, 2Α: 39-43) 

Ο μπαρμπα-Γιάννης κι ο γάδαρός του (Αργύρης Εφταλιώτης, 2Α: 100-103) 

Το βάφτισμα (Δημήτρης Χατζής, 2Α: 131-135) 
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Ο γέρος και η θάλάσσα (Έρνεστ Χέμινγουεϊ, 2Α: 161-164) 

Η θάλασσα (Ανδρέας Καρκαβίτσας, 2Β: 9-12) 

Ο σφουγγαράς (Γιάννης Μαγκλής, 2Β: 15-19) 

Νυχτερινές επισκέψεις (Λιλίκα Νάκου, 2Β: 272-276) 

Το συννεφάκι (Γρηγόριος Ξενόπουλος, 2Γ: 190-194) 

Τα τυφλοπόντικα (Ανδρέας Καρκαβίτσας, 3Β/υ: 93-97) 

Αρκούδα (Μιχαήλ Μητσάκης, 3Β/υ: 127-134) 

Το μπουρίνι (Μ. Καραγάτσης, 3Β/υ: 413-420) 

Ιστορία μιας φώκιας (Ζεράρ ντε Νερβάλ, 3Β/ε: 187-188) 

Ο ήρεμος Ντον (Μιχαήλ Σολόχοφ, 3Γ/υ: 444-451) 

Ιστορία ενός αιχμαλώτου (Στρατής Δούκας, 3Γ/ε: 208-224) 

 

 

 Το πρώτο κείμενο που θα σχολιάσουμε βρίσκεται στο Αλφαβητάρι με τον 

ήλιο. Αντικείμενό του είναι το παραμύθι που αφηγείται η γιαγιά στα τρία εγγόνια της 

λίγα λεπτά πριν από την Ανάσταση. Κεντρικό πρόσωπο στην ενδοδιηγητική ιστορία 

είναι  μία φτωχή γριά που βγαίνει καθημερινά να μαζέψει χόρτα για να φάει, αφού 

δεν μπορεί να αγοράσει «ψωμί και φαγί». Η οικονομική συμπεριφορά της ηρωίδας 

εντάσσεται στα όρια της αυτοκατανάλωσης, σύστημα κατά το οποίο οι περισσότερες 

ανάγκες των ανθρώπων καλύπτονται από την παραγωγή που δημιουργούν οι ίδιοι. Η 

αυτάρκεια υπάρχει κυρίως σε κοινωνίες που δεν διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό 

για μαζική παραγωγή. Η ύπαρξή της μειώνει τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά για να 

εφαρμοστεί σε μεγάλο εύρος εργασιών απαιτεί τη συνεργασία των μελών της 

κοινότητας. 

 Η ηλικιωμένη γυναίκα καταφεύγει σε μία σπηλιά για να προστατευθεί από 

την ανοιξιάτικη καταιγίδα και εκεί συναντάει δεκατρία πρόσωπα, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν τους δώδεκα μήνες και το χρόνο. Στη συζήτηση που έχει μαζί τους 

επαινεί τον καθένα χωριστά, αναφέροντας κυρίως τη συμβολή τους στην παραγωγική 

διαδικασία, όπως για παράδειγμα τη θετική επίδραση των βροχών στην αγροτική 

παραγωγή. Η ανταμοιβή της για τα θετικά σχόλια που κάνει είναι ένα σακουλάκι με 
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φλουριά, αν και θα περιμέναμε από μυθικά πρόσωπα να προσφέρουν ένα άυλο αγαθό 

και όχι κάτι που επινοήθηκε από τους ανθρώπους για να εξυπηρετήσει τις 

συναλλαγές τους, όπως είναι το χρήμα, ή ακόμη να δωρίσουν τα πολύτιμα αγαθά στη 

φυσική τους μορφή και όχι επεξεργασμένα από την ανθρώπινη παραγωγική 

διαδικασία. 

 Στο επόμενο παραμύθι που θα μας απασχολήσει αμείβεται επίσης η 

γενναιοδωρία του ήρωα, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση το κεντρικό 

πρόσωπο προσφέρει αγαθά και πληρώνεται με μεγαλύτερες ποσότητες από το ίδιο 

είδος αγαθού. Τα παράγωγα προϊόντα της αμπέλου βρίσκονται σε έλλειψη στο 

Αγαθοχώρι, αφού κανένας από τους κατοίκους του χωριού δεν καλλιεργεί 

κληματαριές. Η μηδενική προσφορά τονίζει την ιδιαίτερη αξία που αποκτά το 

σταφύλι και το κρασί και μεγεθύνει την πράξη του κεντρικού προσώπου. 

 Η αύξηση των παραγόμενων αγαθών που υπάρχει στο μύθο συγκρούεται με 

τους κανόνες της παραγωγικής διαδικασίας και μας παραπέμπει σε περιστατικό της 

Καινής Διαθήκης (γάμος στην Κανά). Αν και η παραγωγή των σταφυλιών αψηφά τα 

όρια που υπάρχουν από την ίδια τη φύση στις παραγωγικές δυνατότητες των 

φυσικών πηγών, οι κάτοικοι του Αγαθοχωρίου δεν επιδιώκουν την κατανάλωση 

τέτοιας ποσότητας η οποία θα συμβάλει στον κορεσμό της επιθυμίας τους, αλλά 

αρκούνται στην ανάλωση που τους αντιστοιχούσε από την αρχή, δηλαδή σε ένα 

τσαμπί. Έτσι, η έλλειψη απληστίας που εμφανίζεται στα μυθικά πρόσωπα αμφισβητεί 

την ακόρεστη καταναλωτική φύση των ανθρώπων της σύγχρονης κοινωνίας. 

 Στη «Μερμηγκοφωλιά» κεντρικά πρόσωπα είναι τα μυρμήγκια. Το παραμύθι 

περιγράφει τις καλοκαιρινές τους εργασίες, δηλαδή τη συλλογή τροφής για να έχουν 

αποθέματα το χειμώνα. Η κύρια πληροφορία που δίνει το κείμενο στους μικρούς 

μαθητές σχετικά με την παραγωγική ικανότητα της φύσης είναι ότι τους ζεστούς 

μήνες του χρόνου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για το ζωικό βασίλειο να 

επιβιώσει, καθώς τότε αυξάνονται οι διατροφικές επιλογές του. Αντιθέτως, στους 

ανθρώπους δεν εμφανίζεται το πρόβλημα της έλλειψης τροφής το χειμώνα, κυρίως 

λόγω της ικανότητάς τους να παράγουν αγαθά με πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους και, συνεπώς, να καλύπτουν τις ανάγκες τους χάρη στην τεχνολογία, η οποία 
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συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθειά τους. Εννοείται ότι ο «χειμώνας» είναι εδώ 

σύμβολο για δύσκολους καιρούς: ανεργία, αρρώστια, γηρατειά. 

 Το απόσπασμα «Κοντά στους ανθρώπους» περιγράφει την προσπάθεια μιας 

φτωχής αγροτικής οικογένειας να επιβιώσει. Η Δανάη, νεράιδα του δάσους, βοηθά 

τον Ιππία όχι μονάχα στην ολοκλήρωση των εργασιών του, αφού δένει σε δέματα τα 

στάχυα, αλλά συντελεί στην ίαση της μικρής του κόρης. Το φυσικό στοιχείο υπάρχει 

σε πολλές μορφές στο κείμενο. Οι εργασίες και ο τρόπος ζωής του ζευγαριού 

συνδέονται άρρηκτα με το περιβάλλον, όπως επίσης τα ονόματά τους – Ιππίας και 

Χλόη – είναι και αυτά στοιχεία της φύσης. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι 

οι άνθρωποι είναι μέλη του οικοσυστήματος, επηρεάζονται και εξαρτώνται από αυτό, 

σκέψη που προσφέρεται για να προκαλέσει το οικολογικό ενδιαφέρον των μαθητών 

και να προβληματίσει για τις οικονομικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών 

καταστροφών. 

 Μάλιστα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζονται συνεχώς 

αυστηρότεροι νόμοι που αφορούν στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη 

νομοθεσία επιδρά καταλυτικά σε κάθε τομέα παραγωγής. Επιβάλλονται κανόνες που 

διέπουν την άντληση των πρώτων υλών από τη γη και τη θάλασσα, περιορίζουν τα 

απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία των φυσικών υλών, η οποία 

πραγματοποιείται όλο και περισσότερο με μηχανές «φιλικές» προς το περιβάλλον, 

ενώ, τέλος, αρκετά προϊόντα προωθούνται στην αγορά τονίζοντας την «αρμονική 

συνύπαρξή τους» με το φυσικό περιβάλλον. 

 Ομοίως, στο παραμύθι «Τα χέρια του παππού» εμφανίζεται μία θαλάσσια 

νεράιδα. Όπως στο προηγούμενο κείμενο έτσι και τώρα, η καλοσύνη των ανθρώπων 

ανταμείβεται από τα θεϊκά πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν το φυσικό πολιτισμό. Η 

ύπαρξη των ανθρώπινων συναισθημάτων (λύπη και χαρά) ως αστέρια που 

βρίσκονται στα θαλασσινά νερά προβάλλει τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης 

και, όπως ακριβώς και στο «Κοντά στους ανθρώπους», υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι 

είναι προεκτάσεις του περιβάλλοντός τους. 

 Στο διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα οι τυφλοπόντικες αναγκάζονται να 

μετακινηθούν σε διπλανό περιβόλι επειδή μειώνεται η διαθέσιμη τροφή. Μέσω αυτής 
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της ιστορίας αναδεικνύεται το γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι 

και ο χρόνος που μπορούν να παράγουν αγαθά εξαρτάται από το ρυθμό με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές. Τα δύο κεντρικά πρόσωπα επιλέγουν την 

πορεία που θα ακολουθούσαν οι ανθρώπινες κοινωνίες: όταν εξαντλούνται οι 

φυσικές πηγές σε μία γεωγραφική έκταση, σπεύδουν να τις αναζητήσουν σε 

διαφορετική περιοχή. Η διαφορά που έχουν οι τυφλοπόντικες από τους ανθρώπους 

είναι ότι οι τελευταίοι αναζητούν και άλλους τρόπους για να αυξήσουν την 

παραγωγή, όπως είναι για παράδειγμα οι τεχνολογικές καινοτομίες. 

 Οι Μεταλλόφιλοι ισχυρίζονται ότι τα πολύτιμα μέταλλα που έχει μία χώρα 

καθορίζουν την ευημερία της. Στην πραγματικότητα ο φυσικός πλούτος επηρεάζει 

αποφασιστικά την οικονομική ευρωστία αυτού που τον ελέγχει. Για να ενισχύσουμε 

αυτή την άποψη μπορούμε να παραθέσουμε στοιχεία από τη Δημοκρατία του Ζαΐρ, 

κράτος με τεράστιο εξωτερικό έλλειμμα, με υψηλό πληθωρισμό και ανεργία και με 

το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να ζει κάτω από τα όρια της απόλυτης 

φτώχειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το υπέδαφος αυτής της χώρας μπορούμε να 

εξορύξουμε διαμάντια και να αντλήσουμε πετρέλαιο. Τα διαμάντια είναι ίσως τα 

πολυτιμότερα φυσικά στοιχεία, καθώς η αξία τους παραμένει σταθερή σε αντίθεση 

με άλλα πολύτιμα μέταλλα, όπως είναι ο χρυσός, των οποίων η αξία βρίσκεται 

χαμηλότερα σε σχέση με αυτή που είχαν στις αρχές του εικοστού αιώνα. Όσο για το 

πετρέλαιο, είναι γνωστό ότι δημιουργεί υλικά που αποτελούν τους ενεργειακούς 

μοχλούς της σύγχρονης βιομηχανίας. 

Το επιπλέον γεγονός που αναδεικνύει την αξία των πετρελαϊκών πηγών είναι 

ότι οι περισσότερες χώρες που το παράγουν κυβερνώνται από ολιγαρχικά 

καθεστώτα, που διατηρούν τον πληθυσμό σε χαμηλό οικονομικό επίπεδο και χωρίς 

τη δυνατότητα εκπαίδευσης, ούτως ώστε να μπορούν να τον ελέγχουν και κατά 

συνέπεια να διαιωνίζουν την εξουσία τους στις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αν 

επιχειρούσαμε λοιπόν να μελετήσουμε την πολιτική και οικονομική κατάσταση που 

επικρατεί στις χώρες που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες αργού πετρελαίου, θα 

επιβεβαιώναμε τα στοιχεία που αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω: στις περισσότερες 

από αυτές υπάρχουν μη εκλεγμένες κυβερνήσεις των οποίων τα μέλη διαθέτουν 
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τεράστια ατομική περιουσία, ενώ ταυτόχρονα οι λαοί τους επιβιώνουν απλώς για να 

τους υπηρετούν. Εντούτοις, οι εκλεγμένες κυβερνήσεις των ισχυρών οικονομικά 

κρατών δεν επιθυμούν να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση, αφού οι 

διακρατικές σχέσεις που έχουν αναπτύξει με αυτά τα καθεστώτα αποφέρει στις χώρες 

τους τεράστια οικονομικά οφέλη, τα οποία θα ήταν μειωμένα αν οι κάτοικοι των 

πετρελαιοπαραγωγών κρατών είχαν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν για δικό τους 

κέρδος τις πηγές των χωρών τους. 

Στο απόσπασμα του Νίκου Καζαντζάκη προβάλλεται η εξάρτηση των 

αγροτικών εργασιών από τα καιρικά φαινόμενα. Καθίσταται εμφανής η αδυναμία 

των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν τις απρόβλεπτες μεταβολές του καιρού και να 

αποφύγουν τις οικονομικές συνέπειες από την καταστροφή της παραγωγής τους. Ένα 

άλλο στοιχείο που υπάρχει στις περιγραφές του αφηγητή είναι η μετατροπή των 

πρώτων υλών σε τελικά αγαθά, η οποία πραγματοποιείται χωρίς την παρέμβαση 

τεχνολογικού εξοπλισμού και εντυπωσιάζει τον ήρωα. Τέλος, το στοιχείο της επαφής 

που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα 

παραγωγής και στο φυσικό περιβάλλον (το παρατηρήσαμε και σε κείμενα με τα 

οποία ασχοληθήκαμε παραπάνω) εμφανίζεται στο παρόν απόσπασμα με τη 

μεταφορική έκφραση «Μη φυτρώνεις εκεί που δε σε σπέρνουν», που τη χρησιμοποιεί 

ο πατέρας για να απαντήσει στις ερωτήσεις του γιου. 

Ο Ευγένιος Τριβιζάς παρουσιάζει όλους τους υπαρκτούς και μη τρόπους με 

τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία αγελάδα και ένας ταύρος. Μέσα από 

τα λόγια της, η Αμαλασούνθα μάς υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος καταναλώνει ευρέως 

όχι μόνο τα προϊόντα που παράγει άμεσα η ίδια, όπως είναι το γάλα, αλλά και τα 

μεταποιημένα αγαθά που προκύπτουν από αυτήν, το σύζυγό της και τα παιδιά της, 

όπως είναι το κρέας. Η εναλλακτική λύση που προτείνει στον ταυρομάχο για να μη 

μονομαχήσει με τον Εβούλσιο ικανοποιεί τον Ελ Πεπόλδο, αλλά μετατρέπει τα ζώα 

σε υπηρέτες του ανθρώπου και σε κωμικούς χαρακτήρες της κοινωνίας του, αφού ο 

ταύρος και η αγελάδα θα ανοίξουν τσίρκο και ο τελευταίος μάλιστα θα μάθει να 

παίζει πίπιζα. Το απόσπασμα «Η θλιμμένη αγελάδα» ακολουθεί τη μετατροπή των 

ζώων από αυτόνομες υπάρξεις σε μέσα ικανοποίησης της αστικής ψυχαγωγίας, όπως 
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ακριβώς συμβαίνει στο διήγημα «Ο κύκνος» του Σλάβομιρ Μρόζεκ (3Β/ε: 347-349). 

Η μετατροπή των ζώων που αντιπροσωπεύουν κάτι ιδιαίτερο – η αγνότητα είναι το 

χαρακτηριστικό του κύκνου και η δύναμη διακρίνει τον ταύρο – σε υποχείρια των 

ανθρώπων απεικονίζει την εξουσιαστική θέση του ανθρώπου σε όλα τα είδη της 

πανίδας και της χλωρίδας που υπάρχουν στον πλανήτη. 

Μέσα από την περιγραφή της Μουριάς, ο Στράτης Μυριβήλης υποδηλώνει 

την αγάπη του για τη φύση, θυμίζοντας στους μαθητές τον τρόπο γραφής που 

γνώρισαν από τον «Αστρολάβο» του Φώτη Κόντογλου (1Ε: 13-15). Στο χωριό 

συνυπάρχουν η ζωή της στεριάς με αυτή της θάλασσας, στοιχείο που αναδεικνύει ότι 

η πορεία των ανθρώπων που επιβιώνουν καλλιεργώντας τα χωράφια τους και αυτών 

που ψαρεύουν για να ταΐσουν τις οικογένειές τους είναι παρόμοια και εξίσου 

δύσκολη. Στο απόσπασμα του Μυριβήλη φαίνεται η σημασία των φυσικών 

παραγωγικών πηγών, η προσφορά τους στον άνθρωπο και η συμβίωσή τους με 

αυτόν. 

Το απόσπασμα «Ένα πρόσχαρο χωριό» περιγράφει έναν παραθαλάσσιο τόπο 

που βρίσκεται κοντά στη Σμύρνη. Ακολουθώντας εξίσου λεπτομερειακό τρόπο 

περιγραφής, όπως παρατηρήσαμε και στο προηγούμενο κείμενο, αποδίδει τις 

συνήθειες των κατοίκων του μικρού χωριού. Στη διαδρομή που ακολουθεί ο 

μπαρμπα-Κωστής συναντά αρχικά δύο ψαράδες και στη συνέχεια, ανηφορίζοντας το 

δημόσιο δρόμο, παρατηρεί την πλούσια βλάστηση του τόπου. Η γονιμότητα του 

εδάφους προβάλλεται ιδιαίτερα σε δύο παραγράφους στις οποίες απεικονίζεται η 

ικανότητά του να παράγει μεγάλους και ποικίλους καρπούς. 

Στο διήγημα «Το βλογημένο μαντρί», ο Φώτης Κόντογλου αφηγείται μία 

πρωτοχρονιάτικη ιστορία με θέμα την επίσκεψη του Αγίου Βασιλείου σε ένα φτωχό 

αγροτικό σπίτι. Το κείμενο προσφέρεται για να μελετήσουμε την άποψη του 

συγγραφέα για τους φτωχούς και αγράμματους ανθρώπους, των οποίων την πίστη 

θεωρεί πηγαία. Η εικόνα που παρουσιάζεται στο «Βλογημένο μαντρί» ακολουθεί τα 

στερεότυπα που συναντούμε συχνά στα κείμενα των Ελλήνων συγγραφέων για την 

αγροτική τάξη, η οποία σύμφωνα με αυτά αποτελείται από φτωχούς, αγωνιστές και 

τίμιους ανθρώπους. Αυτή η σχεδόν αρχετυπική άποψη δημιουργήθηκε από τις 
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προσωπικές εμπειρίες των λογοτεχνών που προέρχονται από τη συγκεκριμένη 

κοινωνικοοικονομική τάξη και έζησαν τις συγκρούσεις της με τους μεγαλοκτηματίες 

και τον καθημερινό της αγώνα με τη γη. 

Η συνεργασία των ανθρώπων με τα ζώα υπάρχει επίσης στο διήγημα του 

Αργύρη Εφταλιώτη. Ο μπαρμπα-Γιάννης και ο Ψαρός ζούνε και εργάζονται μαζί. Η 

πορεία του ενός εξαρτάται από τον άλλο, μάλιστα η πρώτη πρόταση του κειμένου 

δηλώνει τη σημασία που είχε ο δεύτερος στη ζωή του πρώτου: «Αν έχει ιστορία ο 

μπαρμπα-Γιάννης, τη χρωστάει στο γάδαρό του». Η περιγραφή της σχέσης τους 

ανατρέπεται βέβαια με την έκβαση του μύθου, καθώς οι άνθρωποι, τηρώντας τις 

θρησκευτικές και κοινωνικές τους παραδόσεις, θάβουν στο κοιμητήριο τον άνθρωπο 

αλλά πετάνε το γάιδαρο σε χαράδρα, αντί να βρούνε έναν τρόπο τεχνητής 

αποσύνθεσης ή καύσης. Αυτή η πράξη, παρόλο που υπαγορεύεται από τους κανόνες 

της κοινωνίας, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα περισσότερα 

άτομα τα άλλα έμβια όντα: αποκλειστικά ως χρήσιμα μέρη της παραγωγικής 

διαδικασίας ή της ψυχαγωγίας τους. 

Στο διήγημα του Δημήτρη Χατζή εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην ανάγκη 

των αγροτικών οικογενειών να κερδίσουν εισοδήματα από τρίτες πηγές, εφόσον η 

παραγωγή των χωραφιών τους δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες τους. 

Έτσι, ο πατέρας υποχρεώνεται να εργαστεί στην κατασκευή των δρόμων και στη 

συνέχεια να πάρει μαζί του και το άλογο για να αυξήσει τα εισοδήματά του. 

Συνεπώς, για την ολοκλήρωση του θερίσματος παραμένουν στο χωράφι η μητέρα και 

ο ανήλικος γιος, οι οποίοι συνεχίζουν τις εργασίες τους με το πουλάρι. Το κείμενο 

περιγράφει την εποχή κατά την οποία τα χωράφια, όσο γόνιμα και αν ήταν, δεν 

επαρκούσαν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν από την 

αύξηση του πληθυσμού, υποχρεώνοντας έτσι τους κατοίκους των αγροτικών 

περιοχών να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές της χώρας (εσωτερική οικονομική 

μετανάστευση) ή να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για να απασχοληθούν σε άλλες 

δραστηριότητες. 

Στο απόσπασμα της νουβέλας του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, το κεντρικό πρόσωπο 

είναι ένας γέρος ψαράς, που ζει μοναχικά σε λιμάνι της Κούβας και δεν έχει ψαρέψει 
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τίποτα τις τελευταίες ογδόντα τέσσερις ημέρες, μέχρι που πιάνει ένα τεράστιο ψάρι, 

και τότε αρχίζει ο αγώνας του ενάντια στους καρχαρίες που επιτίθενται για να το 

φάνε. Ο αγώνας του γέρου απέναντι στα μεγαλύτερα θαλάσσια κήτη, όπως 

περιγράφεται στο έργο του Αμερικανού νομπελίστα, αναδεικνύει τη σύγκρουση του 

ανθρώπου με τη φύση και την επιμονή με την οποία αντιμετωπίζει όλες τις 

καταστάσεις, επιμονή που τον οδήγησε στην επιβίωση και στην κυριαρχία του στον 

πλανήτη. 

Το διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα περιγράφει τη σχέση του αφηγητή με τη 

θάλασσα και εκφράζει το θαυμασμό του γι’ αυτήν. Μέσα από τη ζωή των νησιωτών 

προβάλλεται η επιθυμία τους να ακολουθούν επαγγέλματα που σχετίζονται με το 

υγρό στοιχείο. Ο συγγραφέας έζησε την εποχή κατά την οποία το εμπόριο 

αναπτυσσόταν ιδιαίτερα στην Ελλάδα μέσω των θαλάσσιων οδών. Η απελευθέρωση 

τμημάτων της κεντρικής χώρας από τους Τούρκους και η ενασχόληση των Ελλήνων 

με τη ναυτιλία έδωσαν ώθηση στην ελληνική οικονομία της εποχής εκείνης. 

Ένα από τα πρόσωπα του Γιούγκερμαν, ο Μιχάλης Καραμάνος, 

επαναλαμβάνει συχνά τη φράση «Η Μοίρα των ανθρώπων είναι ο Θάνατος». 

Διαβάζοντας συνάμα το απόσπασμα του Γιάννη Μαγκλή, η πρόταση του Καραγάτση 

αποκτά διαφορετικό νόημα. Οι σφουγγαράδες πληρώνουν με το αίμα τους το ψωμί 

που κερδίζουν, λέει ο καπετάνιος στον Στάθη, κάνοντας μια δουλειά επικίνδυνη και 

χωρίς να τηρούνται, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, οι ελάχιστοι όροι ασφαλείας. Οι 

εμπειρίες του συγγραφέα από τη γενέτειρά του, την Κάλυμνο, επηρέασαν τα 

περισσότερα έργα του. Από τις τελευταίες φράσεις του κειμένου μπορούμε να 

εξαγάγουμε στοιχεία που αφορούν τις πιθανές πηγές εσόδων των ανθρώπων που ζουν 

στα νησιά του Αιγαίου. Ο Στάθης υποστηρίζει ότι, καθώς στη στεριά δεν υπάρχουν 

καλές προοπτικές (εννοώντας φυσικά το νησί του), η δεύτερη εναλλακτική λύση 

είναι να μεταναστεύσει, γεγονός που συνέβαινε συχνά εκείνα τα χρόνια, και 

τελευταία του επιλογή, την οποία τελικά ακολουθεί, είναι να ακολουθήσει το 

επάγγελμα που έκανε ο πατέρας του και οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού: να 

εργαστεί στα σφουγγαράδικα. 
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«Ο Σφουγγαράς» και «Οι νυχτερινές επισκέψεις» παρουσιάζουν ένα κοινό 

στοιχείο: την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων που εργάζονται στον ίδιο ευρύτερο 

χώρο, στη θάλασσα στην πρώτη περίπτωση και στη γη στη δεύτερη. Η 

αλληλοσυμπαράσταση που υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι εμφανής στο 

μυθιστόρημα της Λιλίκας Νάκου από την πράξη του παππού της Βαρβάρας, ο 

οποίος, κατανοώντας το πρόβλημα του παιδικού του φίλου, προσφέρει το χρυσό του 

δαχτυλίδι για να τον βοηθήσει. Για να δικαιολογήσει τη δυστυχία του αγρότη, η 

Βαρβάρα θυμάται τα λόγια που της έλεγε ο παππούς, ότι «μαζί ο χωριάτης και το 

άλογο […] μοιράζονται τις έννοιες και τις χαρές», προβάλλοντας τη σχέση που 

δημιουργείται μεταξύ των ανθρώπων και των ζώων καθώς καλλιεργούν τη γη. 

«Το συννεφάκι» αναφέρεται σε ένα περιστατικό κατά το οποίο η παραγωγή 

των αγροτών καταστρέφεται από μία βροχόπτωση. Το κείμενο του Ξενόπουλου έχει 

παρόμοια πλοκή με το απόσπασμα «Ο γιος» του Καζαντζάκη, το οποίο μελετήσαμε 

νωρίτερα. Στο συγκεκριμένο κείμενο προσέχουμε τη διαφορετική αντίδραση των 

αγροτών, καθώς ο Πανάγαρης πηγαίνει με τη γυναίκα του και τα παιδιά του στην 

εκκλησία της Αγίας Παρασκευής για να προσευχηθεί για τη σταφίδα, στοιχείο που 

τονίζει την εξάρτηση αυτών των ανθρώπων από τις φυσικές μεταβολές. 

Στα δύο επόμενα κείμενα που θα σχολιάσουμε, αναδεικνύονται ακόμα 

περισσότερο οι δυσκολίες των αγροτών, αφού έχουν την υποχρέωση να δίνουν ένα 

μέρος της παραγωγής τους ως αντίτιμο για την ενοικίαση της γης. «Τα 

τυφλοπόντικα» του Καρκαβίτσα και «Το μπουρίνι» του Καραγάτση περιγράφουν την 

εκμετάλλευση του κάμπου και των γεωργών από τους τσιφλικάδες. Παρόλο που τα 

κείμενα γράφτηκαν με σαράντα περίπου χρόνια διαφορά, απεικονίζεται και στα δύο η 

ίδια κατάσταση για τους κολίγους. Μάλιστα, στις δύο αυτές περιπτώσεις η 

εξαθλίωση γίνεται ακόμα πιο εμφανής μέσα από τα παιδιά των κεντρικών προσώπων, 

καθώς στα «Τυφλοπόντικα» ο καραγκούνης χάνει κατά τη διάρκεια μίας επιδημίας 

ζώα και παιδιά, αλλά στενοχωριέται περισσότερο από την απώλεια των πρώτων, 

όπως επίσης στο «Μπουρίνι», παρόλο που ο Γκουντής ενδιαφέρεται για τα παιδιά 

του, φαίνεται πως τελικά τα «ανταλλάσσει» με ένα μέρος της σοδειάς. 
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Παρόμοιο επίπεδο εκμετάλλευσης περιγράφεται επίσης από τον Μιχαήλ 

Μητσάκη και τον Μιχαήλ Σολόχοφ. Ο πρώτος αναφέρει την κακοποίηση μίας 

αρκούδας με σκοπό την ψυχαγωγία των ανθρώπων, απέχοντας από τη χιουμοριστική 

διάθεση με την οποία αντιμετωπίζει ένα παρόμοιο θέμα – αλλά με λιγότερο οδυνηρές 

συνέπειες για το ζώο – ο Σλάβομιρ Μρόζεκ (3Β/υ: 347-349), και ο δεύτερος την 

εκμετάλλευση των ανθρώπων που εργάζονται στα κτήματα του Πλατόνοβιτς. 

Σε αντίθεση με την περιγραφή του Μητσάκη, στην «Ιστορία μιας φώκιας» ο 

άνθρωπος συνυπάρχει με τα ζώα, παρόλο που αρχικά το κεντρικό πρόσωπο επιχειρεί 

να διώξει τη φώκια, αφού καταναλώνει μεγάλο μέρος της ψαριάς και στερεί την 

τροφή από την οικογένειά του. Στο επιμύθιο («η ψαριά ήταν κάθε φορά και 

καλύτερη») αναγνωρίζεται ότι η συνεργασία μεταξύ των ζώντων οργανισμών (του 

ψαρά και της φώκιας) είναι αναγκαία για την επιβίωση των δύο πλευρών. 

Τέλος, στην Ιστορία ενός αιχμαλώτου, ο Νικόλας Κοζάκογλου, καθώς 

αναζητεί τρόπους διαφυγής από τα μέρη που κατέλαβαν οι Τούρκοι, εργάζεται ως 

βοσκός στην ιδιοκτησία του Χατζημεμέτη, κρύβοντας την αληθινή του ταυτότητα. 

Όλη η προσπάθεια του αφηγητή αναδεικνύει τη θέλησή του για επιβίωση και η 

εργασία στο κτήμα χρησιμοποιείται ως μέσο για την πραγματοποίηση του στόχου 

του. 
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Εργασία και κεφάλαιο: ανθρώπινες και κεφαλαιουχικές παραγωγικές πηγές σε 

μεγάλη γραμμή παραγωγής και σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, 

επένδυση και κόστος παραγωγής 

 

 

 Οι επιχειρήσεις είναι μονάδες παραγωγής εμπορευμάτων ή υπηρεσιών. 

Αμέσως παρακάτω θα εξετάσουμε όσες από αυτές διαθέτουν μεγάλη γραμμή 

παραγωγής. Στα λογοτεχνικά έργα δεν έχει καμία απολύτως σημασία η νομική τους 

μορφή, αλλά το εύρος και το είδος της αγοράς στην οποία απευθύνονται και οι 

εργασιακές σχέσεις και συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό τους. Οι 

οικονομικοί οργανισμοί, λοιπόν, θα μπορούσαν να διαχωριστούν ανάλογα με την 

αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται (σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο) και σε σχέση 

με το ανταγωνιστικό τους περιβάλλον (μονοπωλιακές, ολιγοπωλιακές, ή πλήρους 

ανταγωνισμού). Εντούτοις, τα κείμενα των ανθολογίων εστιάζονται στον τρόπο με 

τον οποίο αντιλαμβάνονται και το ρόλο που διαδραματίζουν τα πρόσωπα στο 

εργασιακό τους περιβάλλον. 

 Οι εργασιακές σχέσεις των μελών της επιχείρησης, των μισθωτών και των 

εργοδοτών, προσδιορίζονται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν 

οι διεθνείς κανόνες. Ο εργοδότης οφείλει να είναι συνεπής στην πληρωμή των 

μισθών των υπαλλήλων του και ο εργαζόμενος δεσμεύεται ότι αποδέχεται το 

διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. «Διευθυντικό δικαίωμα σημαίνει το δικαίωμα 

του εργοδότη να οργανώνει την εργασία με τον τρόπο που επιθυμεί και να απαιτεί 

συγκεκριμένη ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία» (Αρχές Οικονομίας, 

1998: 80-81). Για την κυριαρχία των απόψεών τους τα μέλη των επιχειρήσεων 

δημιούργησαν σωματεία: τα εργατικά συνδικάτα που υπερασπίζονται τους 

εργαζομένους και οι ενώσεις εργοδοτών που υποστηρίζουν τις θέσεις των κατόχων 

των κεφαλαιουχικών πηγών. Οι συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών καθορίζονται 

συνήθως μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων και νομιμοποιούνται μέσω των 

συλλογικών συμβάσεων. 
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 Μελετούμε τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε βραχυχρόνια και σε 

μακροχρόνια περίοδο. Η διαφορά των δύο περιόδων οριοθετείται σε σχέση με τη 

μεταβολή ή όχι των συντελεστών παραγωγής. Για να θεωρήσουμε ότι αναφερόμαστε 

στη βραχυχρόνια περίοδο θα πρέπει τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης να μείνουν 

αμετάβλητα, ενώ απεναντίας όταν ασχολούμαστε με τη συμπεριφορά της σε 

μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ο κεφαλαιουχικός της εξοπλισμός δύναται να έχει 

μεταβληθεί. 

 Ένας ακόμη παράγων που ενδιαφέρει την οικονομική των επιχειρήσεων είναι 

οι οικονομίες και οι αντιοικονομίες κλίμακας. Ο όρος οικονομίες κλίμακας σημαίνει 

ότι μια επιχείρηση έχει αυξήσει τον όγκο παραγωγής της και έχει προσθέσει εμπειρία 

στην παραγωγική της διαδικασία σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχει τη δυνατότητα να 

μειώσει το μέσο κόστος των προϊόντων της. Συνήθως η μείωση του κόστους 

προέρχεται από τη δυνατότητα πλήρους εξειδικεύσεως της εργασίας και από τη 

χρήση τεχνολογικών καινοτομιών. Άλλωστε, τον όρο αντιοικονομίες κλίμακας τον 

χρησιμοποιούμε για να υποδηλώσουμε τη δυσλειτουργία που μπορεί να προκληθεί σε 

μια επιχείρηση μεγάλου μεγέθους που δεν έχει δημιουργήσει ευέλικτα δίκτυα 

αποθήκευσης, παραγωγής και διάθεσης των πρώτων υλών καθώς και των 

ημικατεργασμένων και των τελικών προϊόντων που παράγει. 

 Όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε τη αξία της εργασίας. Ο Μαρξ (1954, 

τόμος Α΄: 165) υποστηρίζει ότι η λειτουργία της εργασίας προσδιορίζει τη σχέση 

μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης. Μέσω αυτής οι άλλοι δύο παραγωγικοί 

συντελεστές, το έδαφος και το κεφάλαιο, μετατρέπονται σε χρήσιμα αγαθά και από 

αυτήν πηγάζει το μεγάλο οικονομικοκοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας. Ο άνθρωπος 

οφείλει να αντιμετωπίσει την εργασία ως έκφραση δημιουργίας υλικών και άυλων 

αγαθών και να θεωρήσει το αποτέλεσμα της καταβολής της προσπάθειάς του ως 

αμοιβή για την προσφορά του, εκτός βέβαια της χρηματικής ανταμοιβής που 

δικαιούται να εισπράττει. 

 Ο υπολογισμός της αξίας της εργασίας ενέχει δυσκολίες που πηγάζουν 

κυρίως από την ανομοιογένειά της. Για τον καθορισμό της αμοιβής της ανθρώπινης 

προσπάθειας συνυπολογίζουμε ποικίλους παράγοντες: την ένταξή της σε πνευματική 
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ή σωματική, τις τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες που απαιτεί, την εκάστοτε 

ζήτηση και προσφορά της. Ανατρέχοντας σε ιστορικές περιόδους, προσέχουμε ότι 

υπήρχαν εποχές κατά τις οποίες η πνευματική εργασία αμειβόταν περισσότερο από 

τη χειρονακτική και χρονικές περίοδοι όπου συνέβαινε το αντίθετο. Κάθε εργασία 

όμως απαιτεί λίγες ή περισσότερες τεχνικές δεξιότητες (η ικανότητα των ανθρώπων 

να χειριστούν διάφορα εξαρτήματα) και κοινωνικές ικανότητες (η δυνατότητα του 

ατόμου για δημιουργία διαπροσωπικής σχέσης και επαφής με το συνάνθρωπό του). 

Τέλος, ο παράγων που ρυθμίζει την τιμή ισορροπίας όλων των οικονομικών αγαθών 

είναι η σχέση προσφοράς και ζήτησης. Η αμοιβή της εργασίας, σύμφωνα με τους 

οικονομολόγους, προσδιορίζεται από την οριακή παραγωγικότητα. Αλλά στις 

πραγματικές συνθήκες της αγοράς, με την ανεργία και τη φτώχεια να κυριαρχούν στο 

μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, η αμοιβή του παραγωγικού συντελεστή «εργασία» 

καθορίζεται ανάλογα με το βαθμό κατά τον οποίο το νομοθετικό πλαίσιο και η 

κοινωνική συνείδηση των ανθρώπων προστατεύουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε την ονομαστική από την 

πραγματική αμοιβή της εργασίας. Η διαφορά τους εξαρτάται από τον πληθωρισμό, 

όπως αυτός αποδίδεται από τις τιμές των αγαθών που τον προσδιορίζουν, ή από την 

πραγματική αύξηση των τιμών, η οποία συχνά είναι σε αγαθά που βρίσκονται εκτός 

της μέτρησης του τιμαρίθμου ή δεν υπολογίζονται στα αποτελέσματα των 

οικονομικών μετρήσεων με την ίδια βαρύτητα που έχουν για το «καλάθι της 

νοικοκυράς». (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, 1999: 71-72) 

 Ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης του παραγωγικού συντελεστή «εργασία» 

είναι η διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπινων πόρων της οικονομικής 

μονάδας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι το 

κόστος που προκαλείται από την εκπαίδευση των εργαζομένων της καλύπτεται από 

τα οφέλη που αποκομίζουν στην παραγωγική διαδικασία λόγω των βελτιωμένων 

ανθρώπινων ικανοτήτων. Μάλιστα, η κατάρτιση του εν δυνάμει εργατικού δυναμικού 

στις σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής συντελεί στη μείωση της διαρθρωτικής 

ανεργίας, αφού αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων που είναι ικανοί να 
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ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που δημιουργούνται από την τεχνολογική ανάπτυξη 

των μέσων παραγωγής. 

 Αντίθετα με την εργασία, ο προσδιορισμός της αξίας του κεφαλαίου γίνεται 

σε χρηματικές μονάδες. Το κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους 

είτε ως παραγωγικός συντελεστής είτε με διαφορετικό τρόπο, όπως για παράδειγμα 

με την αγορά ενός σπιτιού. Θεωρείται τεχνητός παραγωγικός συντελεστής, επειδή 

μπορούμε να δημιουργήσουμε την ποσότητα που επιθυμούμε σε αντίθεση με τους 

άλλους δύο (έδαφος και εργασία), οι οποίοι υπάρχουν σε δεδομένη ποσότητα στη 

φύση. Εντούτοις, η δημιουργία κεφαλαίου απαιτεί θυσία τόσο χρόνου όσο και των 

άλλων επιλογών που έχουμε για να διαθέσουμε τα χρήματά μας, όπως για 

παράδειγμα σε καταναλωτικά αγαθά. Η τελική μας επιλογή για τη χρήση των 

χρηματικών μας διαθεσίμων ως κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί με κριτήρια την 

προσδοκώμενη απόδοση του κεφαλαίου, τη φθίνουσα οριακή παραγωγικότητα για 

κάθε επιπλέον μονάδα κεφαλαίου και το ρυθμό απόσβεσης του επενδυμένου 

κεφαλαίου. Όσον αφορά τα άτομα, η έννοια κεφάλαιο ταυτίζεται συνήθως με 

τραπεζικούς λογαριασμούς, ομόλογα και μετοχές, δηλαδή αγνοούμε ότι κάθε μορφή 

επένδυσης στα άτομα, όπως η εκπαίδευση, την οποία αναφέραμε και παραπάνω ή ο 

ιατρικός έλεγχος είναι, και θα έπρεπε να θεωρούνται, χρηματοδότηση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου. (www.econlib.org) 

 Οι περισσότεροι άνθρωποι ταυτίζουν την επένδυση με την αποταμίευση. 

Αυτό που δημιουργεί τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο στην οικονομική επιστήμη 

είναι το γεγονός ότι η καθαρή επένδυση δημιουργεί «πρόσθετο πραγματικό 

κεφάλαιο» (Samuelson, 1973: 355). Δύο διαφορετικές μορφές επενδύσεως είναι η 

απόκτηση εξοπλισμού για την επιχείρηση και η αγορά ενός σπιτιού για το άτομο. 

Στις δύο αυτές περιπτώσεις το χρηματικό κεφάλαιο μετατρέπεται μεν αρχικά σε 

μηχανήματα ή ακίνητα, αλλά στη συνέχεια ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα 

συντελέσει στη δημιουργία επιπλέον κεφαλαίου και το σπίτι θα συμβάλει στη 

βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του ατόμου. Αναγνωρίζεται επίσης η σημασία δύο 

στοιχείων για την απόφαση της επένδυσης και της  επιλογής του είδους της: η 

τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία συχνά υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να 
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πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, και η αποδοτικότητα που μπορεί να έχει η 

καινούργια επένδυση. 

 Ο όρος παραγωγή χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη διαδικασία 

μετασχηματισμού των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά τα οποία είναι 

απαραίτητα στον άνθρωπο (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, 1999: 53). Μία διαφορετική 

διατύπωση θα προσδιόριζε ως παραγωγή τη μετατροπή της αξίας των συντελεστών 

παραγωγής σε προϊόντα. Αυτή ακριβώς η αξία του κεφαλαίου, των φυσικών πόρων 

και της ανθρώπινης εργασίας, που αναλώθηκε για τη δημιουργία του αγαθού, 

καθορίζει το κόστος παραγωγής του. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε 

ότι ορίζουμε το πραγματικό κόστος ενός αγαθού σύμφωνα με την αξία των άλλων 

αγαθών που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, 1999: 

18). Το κόστος αυτό μετράται είτε ως προς την αξία των συντελεστών παραγωγής, 

όπως αναφέρθηκε ήδη, είτε με την αξία των αγαθών που θα μπορούσε η οικονομία 

να παράγει αν δεν δημιουργούσε το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτή η δαπάνη 

αποκαλείται κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, 

1999: 205). 

 Φυσικά, κάθε οικονομία αντιμετωπίζει το δίλημμα να επιλέγει τι θα παράγει, 

επειδή οι παραγωγικές της δυνατότητες είναι περιορισμένες. Η καμπύλη 

παραγωγικών δυνατοτήτων προσδιορίζει αυτές ακριβώς τις δυνατότητες της 

κοινωνίας. Η τελική επιλογή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με κριτήρια τις ανάγκες 

των ανθρώπων, τόσο ως άτομα όσο και ως μέλη ενός συνόλου. Οι δυνάμεις της 

αγοράς, συντονισμένες από την κρατική εξουσία, προσδιορίζουν δύο από τα βασικά 

οικονομικά ερωτήματα: τι θα παράγουμε και σε ποιες ποσότητες θα το παράγουμε. 

 

 

Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα (Μενέλαος Λουντέμης, 1Ε: 65-66) 

Η θλιμμένη αγελάδα (Ευγένιος Τριβιζάς, 1Ε: 273-275) 

Ο μπαρμπα-Γιάννης κι ο γάδαρός του (Αργύρης Εφταλιώτης, 2Α: 100-103) 

Το βάφτισμα (Δημήτρης Χατζής, 2Α: 131-135) 

Η λαχτάρα του γερο-Ανέστη (Αργύρης Εφταλιώτης, 2Β: 213-215) 
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Ο εναέριος (Πέτρος Γλέζος, 2Β: 254-259) 

Οι νυχτερινές επισκέψεις (Λιλίκα Νάκου, 2Β: 272-276) 

Στου Χατζηφράγκου (Κοσμάς Πολίτης, 3Β/υ: 287-298) 

Εύρηκα (Θράσος Καστανάκης, 3Β/υ: 313-322) 

Γιούγκερμαν [Η επαγγελματική αποκατάσταση] (Μ. Καραγάτσης, 3Β/υ: 396-398) 

Η κεφαλή της Μέδουσας (Παντελής Πρεβελάκης, 3Β/υ: 434-438) 

Το κόκκινο και το μαύρο (Σταντάλ, 3Β/υ: 511-515) 

Ο Αλιόσα το τσουκάλι (Λέων Τολστόι, 3Β/ε: 190-197) 

Το πιθάρι (Λουΐτζι Πιραντέλο, 3Β/ε: 215-223) 

Κάτι θα γίνει (Χάινριχ Μπελ, 3Β/ε: 318-323) 

Ο κύκνος (Σλάβομιρ Μρόζεκ, 3Β/ε: 347-349) 

Αριάγνη (Στρατής Τσίρκας, 3Γ/υ: 163-171) 

Ο Σιούλας ο ταμπάκος (Δημήτρης Χατζής, 3Γ/υ: 181-190) 

Το φράγμα (Σπύρος Πλασκοβίτης, 3Γ/υ: 201-209) 

Άνθρωποι και σπίτια (Ανδρέας Φραγκιάς, 3Γ/υ: 240-248) 

Λοιμός (Ανδρέας Φραγκιάς, 3Γ/υ: 249-256) 

Στο δρόμο για το Βούπερταλ (Δημήτρης Νόλλας, 3Γ/υ: 363-370) 

Λάτρης της ανθρωπότητας (Τζον Ντος Πάσος, 3Γ/υ: 437-439) 

Ο ήρεμος Ντον (Μιχαήλ Σολόχοφ, 3Γ/υ: 444-451) 

Ιστορία ενός αιχμαλώτου (Στρατής Δούκας, 3Γ/ε: 187-239) 

 

 

 Το κεντρικό πρόσωπο στο μυθιστόρημα του Μενέλαου Λουντέμη είναι ένα 

παιδί που εργάζεται ως βοηθός τεχνίτη σε κάποιο χωριό. Η επιθυμία του να αρχίσει 

να διαβάζει βιβλία, αν και αυτή η πράξη δεν έχει άμεση σχέση με την επαγγελματική 

του δραστηριότητα, μπορεί να θεωρηθεί ως επένδυση για το προσωπικό του μέλλον, 

εφόσον θα μπορούσε να του δώσει μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα να εξελιχθεί. Το 

κόστος που έχει η αγορά των βιβλίων είναι μηδενικό, επειδή ο αγρότης που το 

αγοράζει δεν του ζητάει χρήματα. Έτσι, αν δούμε το αίτημα του παιδιού ως 

επενδυτική κίνηση, το προσωπικό του όφελος είναι προφανές, ανεξάρτητα από το 
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γεγονός ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί άμεσα σε χρήμα. Φυσικά, η απόφαση του 

παιδιού δεν αποσκοπεί συνειδητά στη βελτίωση της οικονομικής του θέσης, γιατί 

ενεργοποιήθηκε από την επιθυμία του για μάθηση, κρίνεται όμως με βάση το πιθανό 

της αποτέλεσμα. 

 Στο έργο του Ευγένιου Τριβιζά η αγελάδα και ο ταύρος, εκτός από τις πρώτες 

ύλες για την παρασκευή αγαθών που καταναλώνουν οι άνθρωποι, αποτελούν 

επενδυτικό μέσο για τον ταυρομάχο. Τα δύο ζώα «ανθρωποποιούνται», 

συμπεριφέρονται όπως οι άνθρωποι φορώντας πλερέζες και λειτουργούν όπως οι 

ανθρώπινες παραγωγικές πηγές, καθώς ετοιμάζονται να συμμετάσχουν σε τσίρκο. Το 

κόστος των υπηρεσιών της αγελάδας, η οποία θα κάθεται στο ταμείο, και του ταύρου, 

που θα παίζει πίπιζα, ισοδυναμεί με τα χρήματα που στοιχίζει η αγορά τους και με τα 

έξοδα της διατροφής τους, ενώ στα έσοδα που θα προκύψουν από τα δύο ζώα πρέπει 

να προσθέσουμε επίσης την παραγωγή γάλακτος. 

 Από το ανθολόγιο της πρώτης γυμνασίου θα μας απασχολήσουν δύο 

διηγήματα: «Ο μπαρμπα-Γιάννης κι ο γάδαρός του» και «Το βάφτισμα». Το κοινό 

τους στοιχείο είναι ότι η παραγωγή των αγροτών μόλις που καλύπτει το κόστος της, 

επειδή στην περίπτωση που περιγράφεται από τον Αργύρη Εφταλιώτη ο μπαρμπα-

Γιάννης χάνει λόγω χρεών το περιβόλι του και στην ιστορία του Δημήτρη Χατζή ο 

πατέρας της οικογένειας πηγαίνει να εργαστεί στα δημόσια έργα παίρνοντας μαζί του 

το άλογο, αν και οι αγροτικές εργασίες βρίσκονται στην κορύφωσή τους. Για τα 

πρόσωπα των μύθων, τα ζώα είναι ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός των μικρών 

αγροτικών επιχειρήσεων που καλύπτουν ως επί το πλείστον τα ατομικά τους έξοδα. 

 Στο αφήγημα του Πέτρου Γλέζου, ο εναέριος σιδηρόδρομος είναι μία 

επένδυση που στηρίζεται στην τεχνολογική ανάπτυξη και αποσκοπεί στην ταχύτερη 

εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του νησιού. Ο κύριος στόχος της 

μεταφοράς των πρώτων υλών με μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα, τα οποία 

προορίζονται για να αντικαταστήσουν τα μουλάρια, είναι η αποκόμιση χρονικού 

κέρδους, αφού τα κοιτάσματα είναι περιορισμένα. Το συγκεκριμένο κείμενο, 

επομένως, ενισχύει ένα στοιχείο που ήδη αναφέρθηκε, ότι οι κεφαλαιουχικές πηγές 

είναι οι μοναδικές που βρίσκονται σε ποσότητα την οποία εμείς μπορούμε να 
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καθορίσουμε και δεν περιορίζεται, όπως συμβαίνει με τις φυσικές και τις ανθρώπινες 

παραγωγικές πηγές. 

 Στις «Νυχτερινές επισκέψεις» συναντάμε το κλωστήριο της Λιβαδειάς, μία 

βιοτεχνική μονάδα στην οποία οι πρώτες ύλες (στην προκειμένη περίπτωση, το 

μαλλί) μετατρέπονται με τη χρήση του κεφαλαίου (κλωστικές μηχανές) σε τελικά 

αγαθά. Στην παραγωγική διαδικασία του κλωστηρίου ο τρίτος παραγωγικός 

συντελεστής, το ανθρώπινο δυναμικό, καθορίζει το ρυθμό με τον οποίο λειτουργούν 

οι άλλοι δύο. Η περιγραφή του κτιρίου που στεγάζεται το κλωστήριο («Έμοιαζε σαν 

φυλακή δίχως παράθυρα προς το δρόμο») και των σχέσεων μεταξύ των ανώτερων 

και των κατώτερων εργαζομένων («Η αρχιεργάτρια θα τσακώνεται με τις εργάτριες 

και θα δέρνει τις μικρές») προσδίδουν στη βιοτεχνία παρόμοια εικόνα με ένα 

στρατόπεδο αιχμαλώτων. 

 Στο απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη Στου Χατζηφράγκου, 

μία ομάδα ανθρώπων εργάζεται στην κατασκευή ενός δρόμου. Ο ιδιοκτήτης της 

επιχείρησης που έχει αναλάβει το δημόσιο έργο, ο Αλιφάντης, παρουσιάζεται ως 

οικονομικά εύρωστος, εικόνα που δημιουργεί πλήρη αντίθεση με αυτή των 

εργαζομένων. Αν αναλύσουμε σύμφωνα με τη μαρξιστική θεωρία της υπεραξίας το 

αγαθό που παράγει η κατασκευαστική εταιρεία, θα διαπιστώσουμε ότι οι εργάτες 

αμείβονται, έστω και με χαμηλό ημερομίσθιο, για την εργασία τους, αλλά το έργο 

που τους αντιστοιχεί έχει πολύ μεγαλύτερη χρηματική αξία από το άθροισμα των 

αποδοχών τους και τα έξοδα αγοράς των υλικών. Έτσι, ο εργολάβος αποκομίζει την 

υπεραξία της δημιουργίας των παραγωγικών πηγών, το μέγεθος της οποίας 

προσδιορίζεται μέσα από την πληθωρική εικόνα της γυναίκας του. 

 Ο Γιούγκερμαν, στο ομώνυμο μυθιστόρημα, προσλαμβάνεται στο Τμήμα 

Αλληλογραφίας Εξωτερικού της Τράπεζας Εμπορικών Παροχών. Χρησιμοποιεί τις 

ικανότητές του για να ανέλθει στην ιεραρχία της τράπεζας, με αποτέλεσμα μέσα σε 

μικρό χρονικό διάστημα να γίνει Γενικός Διευθυντής. Η λειτουργία της τράπεζας, 

ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, στηριζόταν κυρίως στα στελέχη της και λιγότερο στην 

υλικοτεχνική υποδομή, αφού η πλοκή του έργου διαδραματίζεται στις αρχές του 

1920, όταν δεν υπήρχε ο κατάλληλος τεχνολογικός εξοπλισμός για να βοηθήσει την 
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ανθρώπινη εργασία. Τα τραπεζικά ιδρύματα παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες, όπως 

είναι εμφανές από την ευκολία με την οποία ο Διευθυντής αυξάνει τον προτεινόμενο 

μισθό του Γιούγκερμαν, έχουν σχετικά χαμηλό κόστος, ώστε να αποδίδουν στους 

μετόχους τους ικανοποιητικά κέρδη. 

 Στο μυθιστόρημα Το κόκκινο και το μαύρο, ο Ζυλιέν εργάζεται στο 

πριονιστήριο του πατέρα του. Τα μηχανήματα του εργοστασίου μετατρέπουν την 

ξυλεία σε ενδιάμεσα αγαθά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες 

βιομηχανικές μονάδες για την παραγωγή τελικών αγαθών. Στο πριονιστήριο υπάρχει 

η εμφανής παρουσία των τριών παραγωγικών πηγών. Τα ξύλα που τεμαχίζονται είναι 

φυσικές πηγές, οι μηχανές αντιπροσωπεύουν τους κεφαλαιουχικούς πόρους της 

επιχείρησης και ο Ζυλιέν, ο οποίος έχει την ευθύνη να επιβλέπει τη λειτουργία των 

μηχανημάτων, θα ήταν, αν ανταποκρινόταν επαρκώς στα καθήκοντά του, το 

ανθρώπινο κεφάλαιο στην παραγωγική διαδικασία. Ο Ζυλιέν Σορέλ ωστόσο είναι 

απορροφημένος στη μελέτη ενός βιβλίου και δεν ασχολείται με την επίβλεψη των 

μηχανών. Το διάβασμα για τον ήρωα του έργου, όπως επίσης τα ιδιαίτερα μαθήματα 

που παρακολουθεί, αποτελούν μέσο για την επίτευξη των στόχων του: την κοινωνική 

άνοδο μέσω του πνευματικού χώρου. Για να επιτευχθεί ο στόχος του πρέπει, όπως 

πιστεύει ο ίδιος, να μεσολαβήσει η συμμετοχή του στην ιερατική κοινότητα (το 

μαύρο). Η εναλλακτική λύση είναι η στρατιωτική σταδιοδρομία (το κόκκινο), αλλά ο 

ίδιος συνειδητοποιεί ότι δεν είναι εξίσου πρόσφορη οδός όσο ήταν την εποχή του 

Ναπολέοντα. 

 Το κεντρικό πρόσωπο του διηγήματος «Ο Αλιόσα το τσουκάλι» αποτελεί 

επένδυση τόσο για τον πατέρα του όσο και για τον έμπορο. Ο πρώτος τον στέλνει να 

εργαστεί στην πόλη και εισπράττει το μισθό του και ο δεύτερος τον χρησιμοποιεί για 

κάθε είδους εργασία, αφού θεωρεί πως διαθέτει ένα σκλάβο για το σπίτι και το 

μαγαζί του. Ο Αλιόσα εργάζεται με ελάχιστο κόστος συντήρησης για τον εργοδότη 

του, καθώς ο μισθός του, ανεξάρτητα αν δεν αποδίδεται στον ίδιο, είναι πολύ μικρός 

σε σχέση με την προσφορά του, ενώ οι ανάγκες του σε διατροφή, σίτιση και στέγαση 

μόλις που θα ικανοποιούσαν ακόμη και έναν πένητα εκείνης της εποχής. 
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 Ορισμένα κείμενα από αυτά που διδάσκονται οι μαθητές εμφανίζουν εργασίες 

που απαιτούν χαμηλό παραγωγικό κόστος όσον αφορά τους συντελεστές έδαφος και 

κεφάλαιο, καθώς στηρίζονται κυρίως στην ανθρώπινη προσπάθεια. Τα κεντρικά 

πρόσωπα σε τέσσερα έργα («Εύρηκα», «Το πιθάρι», Η κεφαλή της Μέδουσας και 

Άνθρωποι και σπίτια) ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών, την οποία 

πραγματοποιούν με τη χρήση εργαλείων. Η προσφορά των ατόμων προσδιορίζει τη 

χρηματική αξία της εργασίας, καθώς αυτή θεωρείται σημαντικότερη για την επιτυχή 

ολοκλήρωση τέτοιου είδους επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Στο διήγημα του 

Θράσου Καστανάκη, ο Χατζής έχει την ικανότητα να προσεγγίζει με ακρίβεια το 

βάθος στο οποίο υπάρχει νερό μέσα στη γη, στο έργο του Λουΐτζι Πιραντέλο ο Ντίμα 

Λικάζι μπορεί να κολλήσει ένα σπασμένο πιθάρι ώστε να φαίνεται, αλλά και να 

λειτουργεί, σαν καινούργιο, στο απόσπασμα του Ανδρέα Φραγκιά, ο Αργύρης 

αναγκάζεται να πουλήσει τα εργαλεία του, τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό που 

επικουρεί τη δουλειά του και στο μυθιστόρημα του Παντελή Πρεβελάκη, ο 

Στέφανος, που είναι γλύπτης, χρησιμοποιεί τις τεχνικές του ικανότητες για να 

δημιουργήσει τα έργα του. 

 Στην Αριάγνη ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητες των 

σερβιτόρων είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστος με κριτήριο το σημερινό τρόπο διαχείρισης 

των επιχειρήσεων. Οι Ευρωπαίοι σερβιτόροι είναι «άμεσοι» υπάλληλοι των 

ιδιοκτητών, εργάζονται στις επιχειρήσεις τους και πληρώνονται από αυτούς. Οι 

Αιγύπτιοι συνάδελφοί τους προσλαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες αλλά είναι υπό τις 

οδηγίες των Ευρωπαίων. Αυτοί έχουν την ευθύνη για την πληρωμή τους και αυτοί 

καρπούνται τα φιλοδωρήματα των ντόπιων σερβιτόρων. Έτσι, οι επιχειρηματίες 

αποκτούν διπλάσιους υπαλλήλους, για κάθε ξένο έχουν ένα ντόπιο, αλλά πληρώνουν 

μονάχα τους πρώτους· οι Ευρωπαίοι είναι προϊστάμενοι των υπολοίπων και οι μόνοι 

ανικανοποίητοι, έστω εν μέρει, παραμένουν οι Αιγύπτιοι. 

 Η εργασία του βυρσοδέψη (Ο Σιούλας ο ταμπάκος) δεν απαιτεί μεγάλα 

κεφάλαια σε χρηματικά διαθέσιμα και εξοπλισμό, καθώς στηρίζεται στην ανθρώπινη 

εργασία περισσότερο από ό,τι στις άλλες παραγωγικές πηγές, όπως συνέβαινε με τα 

προηγούμενα παραδείγματα που σχολιάσαμε. Όμως ορισμένα εξαρτήματα της 
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δουλειάς τους, όπως είναι το όπλο με το οποίο κυνηγούν τα θηράματά τους, είναι 

ιδιαίτερα απαραίτητα για την επιτυχή συνέχιση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. Δηλαδή, η πώληση του όπλου για τον Σιούλα ισοδυναμεί με την 

επιχειρησιακή στρατηγική της αποεπένδυσης. 

 Σε τρία επιπλέον κείμενα από αυτά που επιλέξαμε υπάρχει μεγάλη γραμμή 

παραγωγής. Ο Ντεμπς («Λάτρης της ανθρωπότητας») εργάζεται στη σιδηροδρομική 

εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να λειτουργήσει μία επιχείρηση που διαθέτει 

αμαξοστοιχίες, οι οποίες μεταφέρουν ανθρώπους και εμπορεύματα, απαιτείται 

άριστη λειτουργία των τριών παραγωγικών πηγών. Ιδιαίτερα στις αρχές του εικοστού 

αιώνα όπου η λειτουργία των μηχανών γινόταν αποκλειστικά με καύση πρώτων υλών 

(αφού οι ηλεκτροκινούμενες μηχανές κατασκευάστηκαν αργότερα), οι άνθρωποι δεν 

επέβλεπαν μονάχα τη λειτουργία των αμαξοστοιχιών αλλά συμμετείχαν περισσότερο 

στην παραγωγική διαδικασία, ενώ τα λειτουργικά και ανθεκτικά τρένα αποτελούσαν 

από τότε τον αναγκαίο εξοπλισμό για τις μετακινήσεις ατόμων και αγαθών. 

 Για να δημιουργηθεί ένα φράγμα, το κεντρικό αντικείμενο στο μυθιστόρημα 

του Σπύρου Πλασκοβίτη, απαιτούνται πολλά υλικά και μεγάλη ανθρώπινη 

προσπάθεια. Για να λειτουργήσει χρειάζεται έλεγχος και συντήρηση από τους 

κατασκευαστές του. Ο Βαλέρης, που εργάζεται για λογαριασμό της κρατικής 

υπηρεσίας, αναλαμβάνει να ελέγξει την ανθεκτικότητα του φράγματος, η οποία 

αμφισβητείται κυρίως λόγω των φόβων των συντηρητών και των κατοίκων για τα 

μεγάλα τεχνικά έργα παρά επειδή διαπιστώθηκε κάποιο σημάδι που προοιωνίζει 

ρήγμα στην κατασκευή. 

 Επίσης, ο αφηγητής του διηγήματος «Κάτι θα γίνει» εργάζεται ως ανώτερο 

διοικητικό στέλεχος σε μία βιομηχανία, η οποία – σύμφωνα με τον αφηγητή – 

μάλλον κατασκευάζει σαπούνια. Ο σατιρικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ο 

συγγραφέας τη συμπεριφορά των εργαζομένων στο εργοστάσιο (αρέσκονται στην 

αφήγηση της αυτοβιογραφίας τους, χρησιμοποιούν μονάχα φράσεις που επιβάλλει ο 

κανονισμός – ακόμα και όταν βρίσκονται στα πρόθυρα του θανάτου – και είναι 

παράλογα εργασιομανείς) αντικατοπτρίζει το γρήγορο ρυθμό που απαιτούν οι 
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δραστηριότητες των ανθρώπων στην επαγγελματική τους ζωή και τον συγκρίνει με 

την επιθυμία τους για αργία. 

 Τρία κείμενα μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι οι επενδύσεις βελτιώνουν την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο διήγημα του Δημήτρη Νόλλα «Στο 

δρόμο για το Βούπερταλ», αναφέρεται η επισκευή της πινακίδας του πανδοχείου, η 

οποία μπορεί να συντελέσει στην προσέλκυση περισσότερων (και ίσως 

«ποιοτικότερων») πελατών. Το κεντρικό πρόσωπο του Μιχαήλ Σολόχοφ, ο Σέργιος 

Πλατόνοβιτς, επεκτείνει τις δραστηριότητές του, επενδύοντας σε εκτάσεις γης και σε 

καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά αγαθά, επένδυση που αποδίδει πολύ μεγαλύτερα 

κέρδη από το μικρο-εμπόριο. Επίσης, ο Οργανισμός Δημόσιων Κήπων, στο έργο του 

Σλάβομιρ Μρόζεκ, επιλέγει την αγορά ενός κύκνου για να βελτιώσει τις παροχές που 

προσφέρει στους πολίτες. 

 Το κοινό στοιχείο στο διήγημα «Λοιμός» και στα αποσπάσματα από την 

Ιστορία ενός αιχμαλώτου είναι ότι οι ανθρώπινες παραγωγικές πηγές προσφέρονται 

από κρατούμενους, συνεπώς το μοναδικό κόστος συντήρησής τους πηγάζει από την 

ελάχιστη – και περιοδικής παροχής – τροφή. Οι κάθε είδους στρατιωτικές 

επεμβάσεις, παρόλο που συντελούν σε οικονομική ύφεση και στερούν από τους 

πολίτες την εκμετάλλευση των παραγωγικών πηγών, ωφελούν τους επικρατούντες, οι 

οποίοι αποκομίζουν φθηνό εργατικό δυναμικό που αποτελείται από τους 

αιχμαλώτους. 

 Εξετάζοντας τις πολεμικές συγκρούσεις από την πλευρά της οικονομικής 

επιστήμης, μπορούμε να «κατανοήσουμε» τους λόγους για τους οποίους οι ηγέτες 

επιλέγουν να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν πολέμους. Είδαμε ήδη τα οφέλη 

που υπάρχουν από την εκμετάλλευση αιχμαλώτων, που μας θυμίζει τα μέρη που 

καταλήγουν όσοι πωλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Επίσης, η καταστροφή 

των πόρων ενός κράτους αυξάνει τη ζήτηση των αντίστοιχων πόρων άλλων χωρών. 

Εκτός όμως από τον έλεγχο των ανθρώπινων και των φυσικών παραγωγικών πηγών, 

οι συρράξεις δημιουργούν έσοδα σε όσους εμπορεύονται πολεμικά υλικά. Έτσι, 

υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν οι ισχυροί να αποκομίσουν κέρδη 

μέσα από τις πολεμικές συγκρούσεις με τους ανίσχυρους. 
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 Αν και η χρησιμοποίηση μίας πράξης που αφαιρεί ανθρώπινες ζωές ως 

παράδειγμα για την εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης στις καθημερινές 

ανθρώπινες δραστηριότητες δεν είναι θεμιτή, εντούτοις αναδεικνύει τη σημασία των 

οικονομικών στην ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων. Οι συγκρούσεις  των 

ατόμων – είτε αναφερόμαστε σε έναν επεκτατικό πόλεμο που έχει ως στόχο την 

εξάπλωση ενός είδους απέναντι σε κάποιο άλλο, είτε σχολιάζουμε μία λαϊκή 

επανάσταση της μεγάλης μάζας κατά των καταπιεστών της – καθοδηγούνται από 

οικονομικά κίνητρα. Το ιδεολογικό πλέγμα που καλύπτει έναν πόλεμο, ο οποίος 

γίνεται για την κυριαρχία της «καλύτερης» θρησκείας, για την εξαφάνιση των 

«κατώτερων» φυλών ή για την ανατροπή των «τρομοκρατικών» κυβερνήσεων, είναι 

η διαφορετική μορφή ενός αυταρχικού λόγου (Μπαχτίν, 1980: 212), που επιχειρεί να 

πείσει τους ανθρώπους για την αναγκαιότητα ενός πολέμου, μολονότι αυτός έχει ήδη 

κριθεί απαραίτητος από τα οικονομικά στελέχη ενός φιλοπόλεμου συμβουλίου. 

Ο αυταρχικός λόγος είναι μία απεικόνιση των δραστηριοτήτων της κοινωνίας. 

Η λογοτεχνία δεν μπορεί να τον αναπαραστήσει, αλλά μονάχα να τον μεταβιβάσει 

(Μπαχτίν, 1980: 211). Η κοινωνιολογία τον μελετά, γιατί εμφανίζεται σε κάθε 

παράσταση της κοινωνίας, όπου τα άτομα παράγουν και καταναλώνουν (Foucault, 

1993: 486-487), λειτουργίες που εντάσσονται στην επιστήμη της οικονομίας. Έτσι, η 

Πολιτική Οικονομία, αφού πρώτα ερευνήσει τις κοινωνιολογικές πτυχές των 

φαινομένων  και αναζητήσει στα λογοτεχνικά έργα την επίδρασή τους στα άτομα, 

οφείλει να προτείνει λύσεις που θα ικανοποιούν τη διεπιστημονική ανάλυση. 
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Εργασία και κεφάλαιο: ανθρώπινες και κεφαλαιουχικές πηγές σε μικρή γραμμή 

παραγωγής και σε ατομικές επιχειρήσεις 

 

 

 Τα ακόλουθα κείμενα θα μελετηθούν με τέσσερα κριτήρια: την ανάγκη της 

επιχείρησης για βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, τα μη αμειβόμενα μέλη της, τους 

αυτοαπασχολούμενους και τις εργασιακές (τεχνικές και κοινωνικές) δεξιότητες που 

απαιτούνται από τους εργαζομένους. Όλες οι έννοιες έχουν προσδιοριστεί στην 

προηγούμενη ενότητα. 

 

 

Ο γερο-Βαγγέλης ο τσαγκάρης (Αλφαβητάρι με τον ήλιο, 1Α: 15-16) 

Οι τρεις συμβουλές (Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,1Α: 167-173) 

Το γαϊτανάκι (Ζωρζ Σαρρή, 1Α: 227-237) 

Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα (Μενέλαος Λουντέμης, 1Ε: 65-66) 

Ο γιος (Νίκος Καζαντζάκης, 1Ε: 155-158) 

Η θλιμμένη αγελάδα (Ευγένιος Τριβιζάς, 1Ε: 273-275) 

Ο παράξενος πραματευτής (Ζωή Βαλάση, 1Ε: 277-278) 

Ο γέρος και η θάλασσα (Έρνεστ Χέμινγουεϊ, 2Α: 161-164) 

Οι γλάροι (Ηλίας Βενέζης, 2Β: 116-122) 

Το πέραμα (Κώστας Παρορίτης, 2Β: 247-253) 

Ο ζητιάνος (Ανδρέας Καρκαβίτσας, 2Γ: 183-187) 

Ο κ. τμηματάρχης έρχεται (Ζαχαρίας Παπαντωνίου, 2Γ: 213-219) 

Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια (Στράτης Μυριβήλης, 2Γ: 253-258) 

Ο άνθρωπος με το μηχανάκι (Έλγουιν Μπρουκς Χουάιτ, 2Γ: 395-399) 

Πατέρα στο σπίτι (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 3Β/υ: 72-77) 

Τα χταποδάκια (Μ. Καραγάτσης, 3Β/υ: 421-426) 

Η κεφαλή της Mέδουσας (Παντελής Πρεβελάκης, 3Β/υ: 434-438) 

Το κόκκινο και το μαύρο (Σταντάλ, 3Β/υ: 511-515) 

Ο πατέρας (Μπγιέρνστερ Μπγιέρνσον, 3Β/ε: 198-201) 
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Η διαθήκη (Γκυ ντε Μωπασάν, 3Β/ε: 202-208) 

Το πιθάρι (Λουΐτζι Πιραντέλο, 3Β/ε: 215-223) 

Ο νυχτοφύλακας (Μιχαήλ Σαντοβεάνου, 3Β/ε: 230-237) 

Το καλόμβι (Ντίνο Μπουτζάτι, 3Β/ε: 304-309) 

Το σημειωματάριο (Αζίζ Νεσίν, 3Β/ε: 311-317) 

Το αυγό (Λούντβικ Ασκενάζι, 3Β/ε: 324-326) 

Ο κύκνος (Σλάβομιρ Μρόζεκ, 3Β/ε: 347-349) 

Επεισόδιο στο λιβάδι (Ντράγκο Γιάντσαρ, 3Β/ε: 350-356) 

Στο δρόμο για το Βούπερταλ (Δημήτρης Νόλλας, 3Γ/υ: 363-370) 

 

 

 Υπάρχουν δύο περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζεται η χρησιμότητα των 

βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων. Στην πρώτη («Το πέραμα»), η εταιρεία, σύμφωνα με 

τις μαρτυρίες των επιβατών, διαθέτει τα χρήματα για να δημιουργήσει ηλεκτρικά 

κινούμενα μεταφορικά μέσα, ταχύτερα και ασφαλέστερα. Στην άλλη («Πατέρα στο 

σπίτι»), απαιτούνται διαθέσιμα για να μπορέσει ο μπακάλης να προμηθευτεί 

εμπορεύματα, αλλά εκείνη την εποχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθούν χρήματα, 

καθώς η ανεπάρκεια των πόρων των καταναλωτών – κυρίως λόγω της οικονομικής 

ύφεσης – δεν τους επέτρεπε να αποπληρώνουν τα χρέη τους, ενώ ταυτόχρονα 

συνέχιζαν να αγοράζουν επί πιστώσει, αφού οι έμποροι ήθελαν να διαθέσουν με κάθε 

τρόπο τα αγαθά τους. 

 Στις οικογενειακές επιχειρήσεις συμμετέχουν κάποια επιπλέον άτομα τα 

οποία δεν αμείβονται. Βρίσκονται στα επαγγελματικά τους πόστα είτε για να 

βοηθούν τις οικογένειές τους είτε επειδή τους υποχρεώνουν. Σε αυτή την κατηγορία 

εντάσσονται τόσο ο αφηγητής από το απόσπασμα του Νίκου Καζαντζάκη «Ο γιος», 

που βοηθάει την οικογένειά του στις αγροτικές εργασίες, όσο και ο Ζυλιέν Σορέλ, ο 

οποίος βρίσκεται στο πριονιστήριο  του πατέρα του για να επιβλέπει τα μηχανήματα, 

στο μυθιστόρημα Το κόκκινο και το μαύρο. 

 Παρομοίως με τα δύο άτομα που αναφέραμε παραπάνω, σε πολλές ακόμα 

περιπτώσεις τα κεντρικά πρόσωπα εργάζονται στις δικές τους επιχειρήσεις. Όπως ο 
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Βαγγέλης που δουλεύει στο υποδηματοποιείο του («Ο γερο-Βαγγέλης ο τσαγκάρης») 

και ο παράξενος πραματευτής, στο ομώνυμο παραμύθι, ο οποίος είναι πλανόδιος 

πωλητής που συλλέγει παραμύθια. Ορισμένοι άλλοι εργάζονται στα χωράφια ή στη 

θάλασσα, όπως η οικογένεια του αφηγητή στο απόσπασμα «Ο γιος» από το 

μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη Αναφορά στον Γκρέκο και το κεντρικό 

πρόσωπο της νουβέλας Ο γέρος και η θάλασσα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ. 

 Επίσης, υπάρχουν πρόσωπα που ασχολούνται με το εμπόριο ή παρέχουν 

υπηρεσίες, όπως ο Τζιριτόκωστας (Ο ζητιάνος), ο οποίος πουλάει βότανα, ο 

μπακάλης και ο αφηγητής, που εργάζεται ως φιλόλογος, στο διήγημα «Πατέρα στο 

σπίτι» καθώς και ο ταβερνιάρης στο κείμενο «Τα χταποδάκια». Επιχειρηματίες είναι 

επίσης ο κύριος Πετεινός, ο αποδέκτης της φάρσας στο διήγημα του Λούντβικ 

Ασκενάζι, ο Βαγγέλης και ο Μανόλης, ο πανδοχέας και ο ανιψιός του, που είναι τα 

δύο κεντρικά πρόσωπα του Δημήτρη Νόλλα, και ο πατέρας του Ζυλιέν (Το κόκκινο 

και το μαύρο), ο οποίος έχει ξυλουργείο. Τέλος, οι δύο τελευταίοι 

αυτοαπασχολούμενοι που θα αναφέρουμε είναι ο Στέφανος (Η κεφαλή της Μέδουσας) 

και ο Ντίμα Λικάζι («Το πιθάρι»). 

 Η επιτυχής δραστηριοποίηση σε κάποιον επαγγελματικό κλάδο προϋποθέτει 

την απόκτηση δεξιοτήτων από τον εργαζόμενο. Παραφράζοντας το επιμύθιο της 

ιστορίας του Σλάβομιρ Μρόζεκ, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ακόμη και στην 

κατώτερη θέση, ο κάτοχός της πρέπει να έχει κάποιες τεχνικές και κοινωνικές 

δεξιότητες. Όπως για παράδειγμα ο γιατρός στο παραμύθι της Ζώρζ Σαρρή, ο οποίος 

είναι ικανός επιστήμονας, αφού κατασκεύασε τα χάπια της νεότητας, αλλά διέπεται 

επίσης από ηθικές αρχές, καθώς τα προσφέρει δωρεάν στον ήρωα, επιδοκιμάζοντας 

το όραμα του τελευταίου. Ένα ακόμη πρόσωπο που πρέπει εκτός από επαγγελματικές 

δυνατότητες να διαθέτει την ικανότητα επαφής με τον κόσμο είναι ο ταυρομάχος («Η 

θλιμμένη αγελάδα»), αφού το θέαμα που προσφέρει απαιτεί συνεχή επαφή με το 

κοινό. 

 Περισσότερες τεχνικές από κοινωνικές δεξιότητες απαιτούνται για τα 

κεντρικά πρόσωπα του Μενέλαου Λουντέμη (Ένα παιδί μετράει τ' άστρα), του 

Έρνεστ Χέμινγουεϊ (Ο γέρος και η θάλάσσα) και του Ηλία Βενέζη («Οι γλάροι»). 
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Εντούτοις, οι τρεις πρωταγωνιστές διαθέτουν περισσότερα θετικά προσωπικά 

στοιχεία από αυτά που απαιτεί η εργασία τους, όπως είναι η θέληση για ατομική 

βελτίωση και η ευαισθησία. Στην ίδια κατηγορία, δηλαδή με βαρύτητα στις τεχνικές 

αρετές, ανήκουν οι επαγγελματικές δραστηριότητες του κανατά («Το πιθάρι»), του 

ξυλουργού (Το κόκκινο και το μαύρο) και του γλύπτη (Η κεφαλή της Μέδουσας). 

 Υπάρχουν επαγγέλματα που διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες 

συμπεριφοράς. Ορισμένα από αυτά, που εμφανίζονται στα κείμενα των ανθολογίων, 

είναι ο υπηρέτης («Οι τρεις συμβουλές»), ο ιερωμένος («Ο πατέρας»), ο 

συμβολαιογράφος («Η διαθήκη»), ο υπάλληλος των δυνάμεων τήρησης της τάξης 

(«Ο κύκνος», «Ο νυχτοφύλακας» και «Το σημειωματάριο»), ο πυροσβέστης (Η 

δασκάλα με τα χρυσά μάτια) και ο εκπαιδευτικός («Επεισόδιο στο λιβάδι»). Όλες 

αυτές οι επαγγελματικές δραστηριότητες απαιτούν ευγένεια, σοβαρότητα και πολλά 

ακόμη προσωπικά χαρακτηριστικά. 

Άλλα επαγγέλματα, ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με την πώληση αγαθών, 

απαιτούν από τους εργαζομένους να δημιουργήσουν ιδιαίτερη σχέση με τους πελάτες 

και να μαντεύουν τις επιθυμίες τους. Τέτοιου είδους ικανότητες θα έπρεπε να 

διαθέτουν ο πλανόδιος πωλητής («Ο παράξενος πραματευτής» και Ο ζητιάνος), ο 

σερβιτόρος («Ο άνθρωπος με το μηχανάκι»), ο παντοπώλης («Πατέρα στο σπίτι»), ο 

ταβερνιάρης («Τα χταποδάκια»), ο καταστηματάρχης («Το αυγό») και ο πανδοχέας 

(«Στο δρόμο για το Βούπερταλ»). Από τις ικανότητες των συγκεκριμένων προσώπων 

εξαρτάται η επιτυχής προώθηση των προϊόντων και διάθεση των υπηρεσιών τους.  

Τέλος, ιδιαίτερες δεξιότητες, τόσο κοινωνικές όσο και τεχνικές, απαιτούνται 

για ορισμένες σημαντικές θέσεις. Ως παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε τον 

πλοιοκτήτη («Το καλόμβι») και τα στελέχη των δημόσιων οργανισμών («Ο κ. 

τμηματάρχης έρχεται»). Οι υψηλόβαθμες θέσεις απαιτούν διοικητικές ικανότητες, 

γνώση των διαπραγματευτικών τεχνικών για επιτυχή επικοινωνία με συναδέλφους 

και πελάτες και άριστη γνώση των οικονομικών και νομικών επιστημών που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
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Εξειδίκευση – κατανομή της εργασίας και αλληλεξάρτηση εμπορευμάτων και 

εργασιών 

 

 

 Ο Πλάτων, στο κορυφαίο έργο του Πολιτεία, ισχυρίζεται, μέσω της φωνής 

του Σωκράτη, ότι η κοινωνία δημιουργήθηκε επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να 

εξασφαλίσουν όλες τις ανάγκες τους χωρίς τη συνδρομή των άλλων ατόμων. Ο 

καθένας, σε μία πολιτεία, συνεχίζει ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, θα πρέπει να 

καλύπτει διαφορετικές ανάγκες του συνόλου. Κάποιοι, για παράδειγμα, θα κατέχουν 

το ρόλο του γεωργού και κάποιοι άλλοι του ξυλουργού (369d-371d). Ο κάθε πολίτης, 

βέβαια, θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το είδος της εργασίας που 

ανταποκρίνεται περισσότερο στις ικανότητές του. Ο γνώμονας όμως με τον οποίο θα 

κρίνονται οι ικανότητες των ατόμων δεν διευκρινίζεται στον πλατωνικό διάλογο. 

Είναι ενδιαφέρον άλλωστε ότι η Πολιτεία γράφτηκε την εποχή που οι πιο επίπονες 

εργασίες, αν όχι όλες, ήταν υποχρέωση των δούλων στην αρχαία Αθήνα και των 

ειλώτων στην αρχαία Σπάρτη. 

 Σύμφωνα με τον Adam Smith (1776) ο καταμερισμός της εργασίας 

παρουσιάζει τρία πλεονεκτήματα: α) βελτιώνει την επιδεξιότητα του εργάτη, αφού 

τον υποχρεώνει να απασχολείται συνεχώς με το ίδιο αντικείμενο, β) μειώνει το χρόνο 

παραγωγής, αφού οι εργάτες σε κάθε γραμμή γίνονται όλο και ταχύτεροι 

πραγματοποιώντας συνεχώς την ίδια εργασία και γ) η απασχόληση με ένα 

αντικείμενο παρέχει περισσότερες πιθανότητες για την ανακάλυψη νέων τεχνικών 

και τη βελτίωση των τεχνολογιών παραγωγής. Αντιθέτως, τα δύο σημαντικότερα 

μειονεκτήματα της εξειδίκευσης είναι η πρόκληση διαρθρωτικής ανεργίας και η 

δημιουργία ψυχολογικής πίεσης στους εργαζομένους που προκαλείται από τη 

μονοτονία της δουλειάς τους. 

 Συνήθως, όταν αναφερόμαστε στην κατανομή της εργασίας, προσπαθούμε να 

αποδώσουμε την απασχόληση του εργαζομένου σε μία και μόνο εξειδικευμένη 

ασχολία και να την διακρίνουμε από τις εργασίες των συναδέλφων του στην 

παραγωγική αλυσίδα του ίδιου προϊόντος. Ωστόσο, αυτή η οπτική εμφανίζεται μόνο 
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στο έργο της Φράνσης Σταθάτου «Κοντά στους ανθρώπους» (1Γ: 70-79). Σε αυτό το 

απόσπασμα από το βιβλίο Ήταν κάποτε μια νεράιδα, εμφανίζεται η Δανάη και 

βοηθάει το γεωργό να μετατρέψει τους σωρούς από στάχυα σε πακέτα έτοιμα για 

φόρτωμα. Αντιθέτως στα κείμενα που θα εξετάσουμε η κατανομή της εργασίας 

δημιουργείται από τη σχέση προϊσταμένου-υπαλλήλου. Η υπηρεσία που οφείλει να 

εκτελέσει ο καθένας είναι προϊόν της επαγγελματικής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

της πολιτικής ή κοινωνικής του θέσης. 

 Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η διάρθρωση των τάξεων είναι εμφανής σε 

όλα τα έργα που θα μας απασχολήσουν. Στις «Νυχτερινές επισκέψεις» και στο 

«Λοιμό» διακρίνουμε σε δύο τις τάξεις, μολονότι στη δεύτερη περίπτωση η διαφορά 

μεταξύ βασανιστών και πολιτικών κρατουμένων προκύπτει εξαιτίας του κυρίαρχου 

πολιτικού καθεστώτος. Στα άλλα δύο κείμενα υπάρχουν τρία επίπεδα στα οποία 

χωρίζονται οι εργαζόμενοι. Ανώτεροι, μεσαίοι και κατώτεροι υπάλληλοι στο 

σατιρικό διήγημα του Χάινριχ Μπελ, τμηματάρχης, γραμματείς α΄ και β΄ στο 

διήγημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Αν και στο τελευταίο υπάρχουν αναφορές σε 

δημόσια αξιώματα, ακόμα και οι πολιτευόμενοι βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 

κυρίου τμηματάρχη. 

 

 

Νυχτερινές επισκέψεις (Λιλίκα Νάκου, 2Β: 272-276) 

Ο κ. τμηματάρχης έρχεται (Ζαχαρίας Παπαντωνίου, 2Γ: 213-219) 

Κάτι θα γίνει. Μια ιστορία με πλούσια δράση (Χάινριχ Μπελ, 3Β/ε: 318-323) 

Λοιμός (Ανδρέας Φραγκιάς, 3Γ/υ: 249-256) 

 

 

 Για τη Βαρβάρα, ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στο μυθιστόρημα της Λιλίκας 

Νάκου, ο κόσμος «είχε δύο όψεις. Από τη μια μεριά ήταν οι άνθρωποι που σαν 

κολασμένοι δούλευαν δίχως τίποτε να χαίρονται, και από την άλλη πλευρά ήταν οι 

άλλοι άνθρωποι, που, χωρίς να κάνουνε καμιά δουλειά, τρώγανε και πίναν». Αυτή η 

σκέψη προκαλείται στο μυαλό ενός μικρού παιδιού που βιώνει την οικονομική 
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στέρηση κυρίως από την εικόνα του κλωστηρίου της Λιβαδειάς, εκεί όπου η παιδική 

εργασία συνέβαλε στη μείωση του κόστους παραγωγής. 

 Η σύγκρουση του κλωστηρίου, αν και καταλαμβάνει πολύ μικρό μέρος του 

κειμένου, παρουσιάζει δύο ομάδες της παραγωγικής διαδικασίας: την προϊσταμένη 

και τις εργάτριες. Οι αρμοδιότητες της αρχιεργάτριας είναι να ελέγχει το κατώτερο 

προσωπικό και να εξασφαλίζει τη συνεχή ροή της παραγωγής. Οι εργάτριες 

αντιμετωπίζουν συνήθως την επικεφαλή τους ως εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη· μπορεί 

συχνά να διαφωνήσουν μαζί της ή να αντιδράσουν, αλλά στο τέλος θα υποχωρήσουν, 

αφού η διατήρηση της θέσης τους είναι απαραίτητη για την επιβίωσή τους. 

 Άλλο ένα πλεονέκτημα από την εξειδίκευση της εργασίας είναι η βελτίωση 

του ατόμου στην εξάσκηση της συγκεκριμένης εργασίας, κυρίως λόγω της αύξησης 

της εμπειρίας του. Η πείρα, ισχυρίζεται ο κύριος τμηματάρχης του Ζαχαρία 

Παπαντωνίου, δημιουργείται με τη σκληρή εργασία, αλλά μάλλον δεν είναι το 

μοναδικό στοιχείο που χρειάζεται ένας δημόσιος υπάλληλος για να σταδιοδρομήσει 

στην υπηρεσία του. 

 Ο Κουτσόπετρος και ο Κεβίδης είναι δύο υπάλληλοι του υπουργείου 

Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες τους διαχωρίζονται με σαφήνεια και οι απόψεις τους 

για τη σωστή λειτουργία ενός δημόσιου φορέα είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, αν και 

οι δύο λειτουργούν με επαγγελματική ευσυνειδησία. Ο πρώτος θεωρεί σημαντικό να 

έχει πόσιμο νερό ένας μικρός δήμος της χώρας, ενώ ο δεύτερος προβάλλει την 

εξουσία που έχει σε άλλους ανθρώπους ως το σπουδαιότερο στοιχείο της δουλειάς 

του. 

 Για τη συνύπαρξη των συναδέλφων και για τη σχέση προϊσταμένου / 

υφισταμένου ή ατόμων που εξαρτώνται από τον πρώτο, ο συγγραφέας παραβάλλει 

δύο σκέψεις του Κουτσόπετρου τις οποίες οφείλουμε να σχολιάσουμε. Για την 

πρώτη, η ειδική αναφορά στην υπονόμευση του ενός υπαλλήλου από τον άλλο μας 

υποδηλώνει ότι επικρατούσαν περισσότερο σχέσεις ανταγωνισμού παρά συνεργασίας 

εντός της υπηρεσίας. Ξεχωρίζει μάλιστα ο χαρακτηρισμός ως σπάνιας τέχνης της 

ικανότητας των ανθρώπων να υποσκάπτουν τις προσπάθειες των συνανθρώπων τους. 

Για τη δεύτερη σχέση ο Κουτσόπετρος έχει αρνητική εικόνα για τη μανία των 
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ανθρώπων να κατέχουν εξουσία. Η πρόταση «Συλλογιζόταν τη δύναμη και την 

κατάντια της» δηλώνει την άποψή του για τη στάση του προϊσταμένου του, για τον 

οποίο δεν εκφράζει εχθρότητα, αλλά μάλλον οίκτο, καθώς παρακολουθεί από το 

παράθυρο του γραφείου του την «πένθιμη συνοδεία», όπως αποκαλεί ο αφηγητής το 

αυτοκίνητο που μεταφέρει τον κύριο τμηματάρχη. 

 Από το κείμενο του Χάινριχ Μπελ μπορούμε να συλλέξουμε ελάχιστα 

στοιχεία για τις εργασιακές αρμοδιότητες και σχέσεις των υπαλλήλων του 

εργοστασίου του Βουνσίντελ. Το κείμενο εξελίσσεται στηριγμένο στην κυνικότητα 

των προσώπων του και ιδιαίτερα του αφηγητή, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

πρωτοφανή ωμότητα ακόμη και απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. 

Η σάτιρα του διηγήματος διαφαίνεται από την αναπηρία των συζύγων  δύο εκ 

των εργαζομένων του εργοστασίου και από την επαγγελματική εμφάνιση του 

εργασιομανή Μπρόσεκ, ο οποίος κυκλοφορεί με παντόφλες. Καταληκτικό δείγμα της 

είναι η ενασχόληση του Μπρόσεκ με μία πλεκτομηχανή, καθώς καλύπτει τα 

καθήκοντα του ως εκπρόσωπος του Άλφρεντ Βουνσίντελ στο εργοστάσιο. Ακόμα και 

στην τελευταία παράγραφο, όταν ο αφηγητής διερωτάται για το προϊόν που 

παρασκεύαζε το εργοστάσιο, ανακαλύπτουμε ότι δεν είχε ενδιαφερθεί ποτέ να μάθει 

ποιο ήταν αυτό. 

Ο καταμερισμός της εργασίας δεν είναι εμφανής στο κείμενο. Εντούτοις, όλοι 

όσοι εργάζονται εκεί, από τον ιδιοκτήτη έως τη γραμματέα, διατηρούν το ίδιο 

«γαλήνιο» και «χαρούμενο» πρόσωπο, αρέσκονται να μιλούν για τη ζωή τους και 

ανταλλάσσουν κάθε πιθανή παραλλαγή της φράσης «κάτι θα γίνει», η οποία αποτελεί 

και τον τίτλο του διηγήματος. Αυτή η ομοιότητα στη συμπεριφορά των προσώπων 

μάς υποδηλώνει μία αρνητική συνέπεια της εργασιακής εξειδίκευσης, την 

αλλοτρίωση του ατόμου, η οποία προέρχεται από την πλήξη που προκαλεί η εργασία 

του. Οι εργαζόμενοι του εργοστασίου, ενώ θα έπρεπε να είναι οι χρήστες των 

παραγωγικών μηχανών, μετατρέπουν τα σώματά τους σε αυτόματα και μονόπλευρα 

όργανα των εργασιών τους (Μαρξ, 1954: 354). 

Στο τέλος της ιστορίας, ο αφηγητής βρίσκει τη δουλειά που ταιριάζει 

περισσότερο στη νωχελική του φύση: γίνεται «επαγγελματίας τεθλιμμένος 
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συγγενής», αποδεικνύοντας ότι ακόμα και στο χώρο που συγγενεύει με το θάνατο, 

μπορούμε να διακρίνουμε την ύπαρξη μίας επαγγελματικής σχέσης ανάμεσα στον 

επιχειρηματία του γραφείου κηδειών, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του και 

αποκομίζει το μεγαλύτερο μερίδιο κερδών, και τον υπάλληλο της πρόνοιας, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει το κοινωνικό κράτος και συνδέει τον επιχειρηματία – τον 

προϊστάμενο του αφηγητή – με τον πελάτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιον 

πρόσφυγα. 

Στο «Λοιμό», που περιγράφει την καθημερινή ζωή των κρατουμένων ενός 

απολυταρχικού καθεστώτος, παρατηρούμε δύο είδη «εργασιακών» σχέσεων. Η μία 

πηγάζει από την ιεραρχία στρατιωτικού τύπου που υπάρχει στο ξερονήσι και 

διακρίνει τους ανθρώπους σε φρουρούς και κρατούμενους. Οι βασανιστές υπηρετούν 

το καθεστώς και αποκομίζουν την ικανοποίηση ότι καθορίζουν τη ζωή κάποιων 

ανθρώπων. Οι δεύτεροι εκτελούν υποχρεωτικά κάθε χειρονακτική εργασία που τους 

επιβάλλεται, αποδεχόμενοι την αυθεντία που εκφράζει ο εξωτερικός αυταρχικός 

λόγος, χωρίς απαραίτητα να έχει υπάρξει εσωτερική πειστικότητα (Μπαχτίν, 1980: 

209-210). 

Όπως βέβαια συνηθίζεται σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, πραγματοποιείται 

μία συνεχής προσπάθεια να επιτευχθεί εσωτερική πειστικότητα με τη χρήση 

αναλυτικής επιχειρηματολογίας από ειδικούς ομιλητές, με τη συνεχή υπενθύμιση 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και επιλογή των κατάλληλων λέξεων, που θα 

μετατρέψουν την αναγκαστική εκτέλεση της διαταγής σε ηθική υποχρέωση. Φυσικά 

ο φόβος για την ποινή που θα επιβληθεί από τους βασανιστές είναι πολύ ισχυρότερος 

από κάθε άλλη υποκίνηση και έχει, σε τέτοιου τύπου καθεστώτα, δεσπόζουσα θέση 

στην εδραίωση των πεποιθήσεων της εξουσίας. 

 Στην άλλη σχέση αντιθέτως είναι εμφανής η αλληλεξάρτηση των εργασιών. 

Τα άτομα χωρίζονται σε ομάδες που απασχολούνται σε διαφορετικά έργα. Κάθε 

ομάδα είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της αποικίας και κάθε έργο είναι 

εξίσου σημαντικό. Αν και οι περισσότερες εργασίες είναι βαριές-χειρονακτικές, δεν 

έχουν όλες τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται όταν 

επιβάλλεται η καινούρια διαταγή που απαιτεί από τον κάθε κρατούμενο να εξοντώνει 
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είκοσι μύγες ημερησίως. Τότε, ο αφηγητής διαχωρίζει τις ασχολίες σε τρεις 

κατηγορίες με κριτήριο το βαθμό εκπλήρωσης της νέας διαταγής: οι ευκολότερες 

(των μαγειρείων και των συνεργείων), οι ενδιάμεσες (όπως αυτήν που κάνουν οι 

χτίστες) και οι δυσκολότερες (που δεν έχουν καθόλου διαλείμματα, όπως αυτήν που 

επιτελούν όσοι μεταφέρουν πέτρα, εργασία που απασχολεί τον ήρωα). 

 Τα τέσσερα λογοτεχνικά κείμενα που σχολιάσαμε μπορούν να μας δώσουν 

την αφορμή για να συζητήσουμε κυρίως τα μειονεκτήματα της κατανομής των 

εργασιών, επειδή καταπιάνονται με την εκμετάλλευση του ανθρώπου και μόνο το ένα 

έχει σατιρικό ύφος. Πρέπει όμως να συμπληρώσουμε ότι η εξειδίκευση είναι από 

τους σημαντικότερους παράγοντες αύξησης της παραγωγικότητας αλλά και της 

ανάπτυξης, αφού οδηγεί στη βελτίωση ανθρώπινων και κεφαλαιουχικών 

παραγωγικών πηγών. Άλλωστε, η πλήρης κάλυψη ενός θέματος στην αίθουσα 

διδασκαλίας απαιτεί την εξέταση όλων των διαφορετικών πλευρών του. 
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Ανεργία 

 

 

 Ο Milton Friedman και ο Edmund Phelps δημιούργησαν την έννοια του 

φυσικού ποσοστού ανεργίας, προσπαθώντας να οριοθετήσουν ένα ποσό που δεν ωθεί 

υψηλότερα τον πληθωρισμό. Η οικονομική ιστορία μάλλον μας απέδειξε ότι αυτό το 

ποσό δεν είναι σταθερό αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Τη 

δεκαετία του 1960, για παράδειγμα, οι Η.Π.Α. θεωρούσαν ότι αν το επίπεδο της 

ανεργίας μπορούσε να σταθεροποιηθεί στο 4% δεν θα προκαλούσε προβλήματα στην 

οικονομία. Λίγα χρόνια αργότερα αυξήθηκε στο έξι και στο επτά τοις εκατό. Τελικά, 

το φυσικό ποσοστό ανεργίας αλλάζει ανάλογα με την οικονομική κατάσταση, τις 

πολιτικές συνθήκες και την τεχνολογική ανάπτυξη. Ο τελευταίος παράγων μάλιστα 

θεωρήθηκε καταλυτικός για τον προσδιορισμό της ανεργίας μετά τη δεκαετία του 

ενενήντα. (www.econlib.org) 

 Διακρίνουμε τρία είδη ανεργίας. Η κυκλική ανεργία (ή ανεργία ανεπαρκούς 

ζήτησης) θεωρείται ως η δυσκολότερη σε ότι αφορά την αντιμετώπισή της, καθώς 

προκαλείται από τη μειωμένη ζήτηση προϊόντων από τους καταναλωτές, η οποία 

ωθεί τις επιχειρήσεις σε μείωση της παραγωγής, άρα και του εργατικού δυναμικού. Η 

απώλεια των θέσεων εργασίας οδηγεί σε νέα πτώση της ζητούμενης ποσότητας, 

δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο. Η διαρθρωτική ανεργία εμφανίζεται όταν οι 

τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες του εν δυνάμει εργατικού δυναμικού δεν 

συμπίπτουν με τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. 

Η ανεργία τριβής αναφέρεται στην περίοδο που μεσολαβεί από τη στιγμή κατά την 

οποία οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τη θέση που κατέχουν μέχρι και το χρονικό 

σημείο που προσλαμβάνονται σε κάποια άλλη. Τέλος, ορισμένοι οικονομολόγοι 

διαχωρίζουν από τους τύπους ανεργίας την εποχική, η οποία αφορά εκείνες τις 

επαγγελματικές δραστηριότητες που επηρεάζονται από τις εποχιακές μεταβολές, 

όπως είναι ο τουρισμός και οι γεωργικές ασχολίες. 
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Το παραμύθι που δεν είχε τέλος (Κώστας Βάρναλης, 1Γ: 26-31) 

Δρακοπαραμύθι (Αγγελική Βαρελλά, 1Ε: 57-59) 

Το βάφτισμα (Δημήτρης Χατζής, 2Α: 131-135) 

Γιούγκερμαν [Η επαγγελματική αποκατάσταση] (Μ. Καραγάτσης, 3Β/υ: 396-398) 

Κάτι θα γίνει. Μια ιστορία με πλούσια δράση (Χάινριχ Μπελ, 3Β/ε: 318-323) 

Μυθολογία [Η κάθοδος] (Νίκος Μπακόλας, 3Γ/υ: 287-291) 

 

 Η ανεργία είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα των οργανωμένων 

κοινωνιών. Στα σχετικά στοιχεία που εμπεριέχονται στα κείμενα μπορούμε να 

διακρίνουμε ορισμένες από τις αιτίες και τις συνέπειες του φαινομένου, 

συγκρίνοντας, έτσι, τις αντιδράσεις των ανέργων και των άεργων, δηλαδή όλου του 

ικανού προς εργασία δυναμικού, ανεξάρτητα αν επιθυμεί να εργαστεί. 

 Μόνο από ένα κείμενο μπορούμε να εξαγάγουμε τους λόγους για τους 

οποίους τα άτομα, αν και θέλουν, δεν μπορούν να εργαστούν. Η μειωμένη προσφορά 

εργασίας είναι η κύρια αιτία για την οποία αναγκάζεται ο Νικόλας (Μυθολογία) να 

αναζητήσει απασχόληση σε διαφορετικό γεωγραφικό μέρος. Επιπλέον, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης ιδιόκτητης αγροτικής γης, να συντηρηθεί, 

καταναλώνοντας προϊόντα που ο ίδιος θα μπορούσε να παράγει. 

 Ωστόσο, υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία όσον αφορά τις συνέπειες της ανεργίας 

και της αεργίας. Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο οικονομικών της Γ΄ Λυκείου, η 

ανεργία συνεπάγεται απώλεια παραγωγικών δυνάμεων, απώλεια εισοδήματος για τον 

άνεργο και επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, 

1999: 170). Στα κείμενά μας, οι συνέπειες της αεργίας συσχετίζονται με αυτές που 

προαναφέραμε. 

Στο «Παραμύθι που δεν είχε τέλος» ο βασιλιάς συντηρείται από το κράτος. 

Όχι βέβαια ότι υπάρχουν εργαζόμενοι βασιλείς, αλλά το κείμενο του Κώστα 

Βάρναλη παραθέτει και ορισμένες από τις συνήθειες του μονάρχη, που αρέσκεται να 

ξαπλώνει και να ακούει παραμύθια. Η αδράνειά του τον οδηγεί στην υπερβολή, 

καθώς αναζητεί να ακούσει το ατέλειωτο παραμύθι, και σε μια ανώδυνη για τον ίδιο 

εγκληματικότητα, εφόσον σκοτώνει όποιον αποτυγχάνει να αφηγηθεί το αιώνιο 
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παραμύθι. Στην εγκληματικότητα καταλήγει και ο Δράκος της Αγγελικής Βαρελλά. 

Καθώς παρακολουθεί τηλεόραση αποφασίζει να συστήσει συμμορία, επειδή «όταν 

δεν έχει κανείς δουλειά σκέφτεται κακά πράγματα». Τα μέλη της συμμορίας, αν 

ήθελαν να εργαστούν, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ανεκμετάλλευτες 

παραγωγικές δυνάμεις. Στο διήγημα του Χάινριχ Μπελ, η αεργία στερεί από τον 

αφηγητή τα απαραίτητα εισοδήματα για την επιβίωσή του, και αυτή η έλλειψη τον 

αναγκάζει τελικά να αναζητήσει εργασία. 

Στο τελευταίο κείμενο που ασχολείται με το θέμα, η Μυθολογία, η αντίδραση 

του ανέργου είναι η οικονομική μετανάστευση. Ο ήρωας δεν μπορεί να συντηρηθεί 

στην αγροτική περιοχή που μεγάλωσε και αναγκάζεται να αναζητήσει εργασία σε 

κάποιο αστικό κέντρο. Άλλωστε, στη μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας η 

αστυφιλία ήταν γενικευμένο φαινόμενο και μετά την αύξηση της ανεργίας των 

αστικών κέντρων ένα μέρος του πληθυσμού μετανάστευσε στο εξωτερικό, 

αναζητώντας τη βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου. Η διαδρομή του Νικόλα, ο 

οποίος διανύει μία μεγάλη απόσταση χωρίς μεταφορικό μέσο, αντικατοπτρίζει 

πλήρως την οικονομική του κατάσταση. 

 Η αδυναμία ικανοποίησης βασικών αναγκών υποχρεώνει τα άτομα σε 

αναζήτηση απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Σε δύο κείμενα, στη Μυθολογία και 

στο «Βάφτισμα», οι ήρωες αφήνουν το σπίτι τους για να αναζητήσουν απασχόληση 

σε μέρη που έχουν μεγαλύτερη προσφορά εργασίας. Σχετικά με το πρώτο, 

αναφέραμε ήδη τη μετακίνηση του ήρωα κατά πολλά χιλιόμετρα, ενώ για το δεύτερο 

ο πατέρας της οικογένειας προσλαμβάνεται στην κατασκευή των δρόμων που του 

αποφέρει επιπλέον εισόδημα για να το προσθέσει στα ελάχιστα έσοδα από το 

χωράφι. 

 Στα κείμενα του Χάινριχ Μπελ και του Μ. Καραγάτση προσδιορίζονται 

ορισμένα από τα απαραίτητα συστατικά μίας επιτυχημένης αναζήτησης εργασίας. Ο 

Γιούγκερμαν επιδεικνύει τον τίτλο ευγενείας που έχει και δημιουργεί αίσθηση 

κατωτερότητας στο διευθυντή, προσπαθώντας να αντιστρέψει την κατάσταση και να 

προκαλέσει, από τον τελευταίο, την προσφορά της θέσης με την ταυτόχρονη αύξηση 

των προτεινόμενων αποδοχών. Ο ήρωας του Μπελ εξαπατά τους προϊσταμένους του 
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συμπληρώνοντας αναληθώς ένα ερωτηματολόγιο, που θα μπορούσε εξάλλου να 

χαρακτηριστεί αναμφιβόλου αξίας καθώς αποτελείται μονάχα από τρεις ερωτήσεις, 

για την πρόσληψη του στο εργοστάσιο. Οι απαντήσεις που σημειώνει ο αφηγητής 

κρίνονται υπερβολικές, αλλά γίνεται προφανές, εξαιτίας της πρόσληψής του, ότι είναι 

οι επιθυμητές από τους προϊσταμένους του. Εντούτοις, στο τέλος του διηγήματος 

δέχεται μία επαγγελματική πρόταση που καλύπτει επαρκώς τις επιδιώξεις και τα 

προσόντα του, καθώς του αποδίδει προφανώς ικανοποιητικά εισοδήματα και δεν 

απαιτείται ιδιαίτερος κόπος για να καλυφθούν οι απαιτήσεις που δημιουργούνται από 

τις αρμοδιότητες της θέσης. 

 Τα τέσσερα κείμενα από τα οποία πηγάζουν τα σχόλιά μας για την αγορά 

εργασίας, ομαδοποιημένα ανά ζεύγη όπως παραπάνω, έχουν εκ διαμέτρου αντίθετη 

κατάληξη. Στα δύο κείμενα, στα οποία εμφανίζεται το στοιχείο της υπερβολής, οι 

θέσεις που καταλαμβάνουν οι πρωταγωνιστές τούς ικανοποιούν, έστω προσωρινά. 

Στα άλλα δύο, τα κεντρικά πρόσωπα θα συνεχίσουν να ζουν στα όρια της φτώχειας 

ακόμα και μετά την κατάληψη της καινούργιας θέσης. Ο αγώνας για την επιβίωση θα 

εξακολουθήσει να είναι καθημερινός και θα διαρκέσει καθ’ όλη τη ζωή τους. 
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Απεργία 

 

 

 Από τις αρχές του εικοστού αιώνα η εργατική τάξη χρησιμοποιούσε την 

απεργία ως ισχυρό μέτρο πίεσης προς τους εργοδότες. Με τη δημιουργία των 

εργατικών συνδικάτων, η διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και αυξημένων 

ημερομισθίων πήρε τη μορφή λαϊκών αγώνων και συνέβαλε στη θεμελίωση των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι οποίοι μέχρι τότε αντιμετωπίζονταν περισσότερο 

ως σκλάβοι παρά ως ανθρώπινοι παραγωγικοί πόροι. Τα δύο κείμενα που 

διδάσκονται στην τρίτη τάξη του Ενιαίου Λυκείου αναφέρονται σε σημαντικές, σε 

σχέση με το χώρο ή το χρόνο που πραγματοποιήθηκαν, απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Δύο από τους ήρωες των κειμένων, ο Διονύσης και ο Ντεμπς, έχουν διαφορετικό 

σημείο εκκίνησης και κατάληξη σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα από την απεργία. 

Είναι προφανές ότι το στοιχείο που δημιουργεί αυτή την απόσταση είναι το 

προσωπικό τους ιδεολογικό υπόβαθρο. Η θέση που έχουν για τα γεγονότα οι δύο 

προαναφερθέντες χαρακτήρες και η γνώμη της Αριάγνης χρησιμοποιούνται για την 

ανάλυση της έννοιας. Τα γεγονότα που διαδραματίζονται στον πραγματικό χρόνο 

εξέλιξης του μύθου πλαισιώνουν τις απόψεις τους και μας προσφέρουν ιστορικά 

στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου. 

 

Αριάγνη (Στρατής Τσίρκας, 3Γ/υ: 163-171) 

Λάτρης της ανθρωπότητας (Τζον Ντος Πάσος, 3Γ/υ: 437-439) 

 

 Ο Διονύσης, ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του Στρατή Τσίρκα, ζει στην 

Αίγυπτο και εργάζεται ως σερβιτόρος. Αντιπροσωπεύει τη μεσαία οικονομική και 

κοινωνική τάξη, καθώς οι «Αραπάδες» – όπως αποκαλεί υποτιμητικά ο Σιμωνίδης 

(«ξένος») τους Αιγυπτίους που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους 

αποίκους – δεν θεωρούνται ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Μετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου συγκρούεται με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος όπου 



 196

δουλεύει, διεκδικώντας την απόλυση των ντόπιων και οργανώνει την απεργία των 

Ευρωπαίων, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίζεται από σφαίρα. 

Το κείμενο αποδίδει το χαρακτήρα του ως μονόπλευρο και η θέση του για την 

ανωτερότητα της λευκής φυλής είναι εμφανής σε όλα τα σημεία του λόγου του, 

συμβαδίζοντας με αυτό τον τρόπο με τις επικρατούσες απόψεις της εποχής3. Ο 

ήρωας, στην αρχή της περιγραφής που δίνει για το περιστατικό, εκφράζει την 

ανησυχία του για την οικονομική κατάσταση που επέρχεται, χρησιμοποιώντας τη 

φράση «παίζεται το ψωμί των παιδιών μας», αλλά στη συνέχεια η μεροληπτική του 

στάση τον καθιστά στο μυαλό του αναγνώστη ως μη αποδεκτό χαρακτήρα. Ο 

συμβιβασμός που προτείνει ο Μπράουν δίνει τελικά τη λύση στην απεργία. Έτσι, 

βελτιώνεται η ταξική θέση των Ευρωπαίων σερβιτόρων σε σχέση με τους 

«κατώτερους» ιθαγενείς, αλλά ταυτόχρονα διατηρείται η υπάρχουσα απόσταση 

μεταξύ του ιδιοκτήτη και των εργαζομένων. Ο Διονύσης, ενώ θα μπορούσε να είναι ο 

εκφραστής της εργατικής τάξης, γίνεται ο αντιπρόσωπος μιας μεσαίας και 

μικροαστικής τάξης, που προσπαθεί είτε να αναρριχηθεί στην κοινωνική πυραμίδα 

εκμεταλλευόμενη την πτώση της άρχουσας τάξης, την οποία στο κείμενο του Τσίρκα 

αντιπροσωπεύει ο Ελβετός Ζακέ, είτε να διατηρήσει την κατώτερη τάξη χαμηλά ή να 

την υποβιβάσει ακόμα περισσότερο. Λειτουργεί λοιπόν ως φωνή της ισχύουσας 

καπιταλιστικής τάξης στην κοινωνία και, ικανοποιημένος από τη λύση του 

«σπουδαίου» Μπράουν, γίνεται η προσωποποίηση της αλλοτρίωσης που μπορεί να 

επέλθει στην ταξική πάλη όταν «διαβρωθεί το ιδεολογικό υπόβαθρο που τη 

στηρίζει». 

Στον εσωτερικό μονόλογο της Αριάγνης εκφράζονται διαφορετικές απόψεις 

από αυτές που διατύπωσε ο Διονύσης. Η ηρωίδα δεν εκφέρει απλώς τις προσωπικές 

                                                 
3 Μετά το τέλος του πολέμου, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., άρχισαν σιγά-σιγά να πραγματοποιούνται 
διαδηλώσεις για τα δικαιώματα των μαύρων. Με την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους από τις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ξεκίνησε η σταδιακή εγκατάλειψη των αποικιών τους. Οι αυτόνομες 
κυβερνήσεις των αφρικανικών χωρών εκδίωξαν, έμμεσα ή άμεσα, το μεγαλύτερο πληθυσμό των 
εποίκων. Η ακραία ιδεολογική θέση υπέρ της κατωτερότητας των μαύρων υπήρχε ως αναπόσπαστο 
κομμάτι των πεποιθήσεων πολλών λευκών ακόμα και τη δεκαετία του 1980. Η οικονομική άνθιση και 
η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, δυνάμεις αλληλοεξαρτώμενες και σημαντικοί παράγοντες 
ανάπτυξης, οδήγησαν στην αλλαγή της νοοτροπίας και στη σταδιακή αποδοχή του «διαφορετικού» ως 
ισότιμου. 
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της πεποιθήσεις αλλά εκφράζει το «λόγο για τον κόσμο» (Μπαχτίν, 2000: 123). Στο 

πρώτο μέρος του μονολόγου της είναι η φωνή της λογικής που προβλέπει τα 

γεγονότα που θα ακολουθήσουν και θέτει την ιδεολογική της τοποθέτηση για την 

ισότητα μεταξύ των διαφορετικών φυλών. Στη συνέχεια, με την αναφορά στο 

περιστατικό της νύχτας του Οκτώβρη, αποκτά συναισθηματικά φορτισμένο λόγο. 

Δύο κατηγορίες αντικειμένων, η λεκάνη και τα εικονίσματα, εκτός από τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο που έχουν στο στιγμιότυπο που περιγράφεται, συμβολίζουν τις 

στερήσεις που υπέμεινε για να στήσει το νοικοκυριό της (λεκάνη) και την 

ευγνωμοσύνη της για τον «ξιπόλητο» (εικονίσματα), όπως χαρακτήριζε ο άντρας της 

τον Γιούνες, ο οποίος εμφανίζεται αμέσως μετά την επίκληση της Αριάγνης στο 

Θείο. 

Παρόμοιες θέσεις με της Αριάγνης εκφράζει και ο Ντεμπς. Ο συγγραφέας 

ωστόσο περιγράφει συγκεκριμένα γεγονότα που σχετίζονται με το ιστορικό πρόσωπο 

του ήρωά του, παραβάλλοντας ταυτόχρονα κάποιες φράσεις του. Ο πρωταγωνιστής 

του κειμένου του Τζον Ντος Πάσος είναι ο εκπρόσωπος της εργατικής τάξης, 

γεννημένος από φτωχή οικογένεια και αναγκασμένος να εργάζεται από μικρή ηλικία. 

Η εμπλοκή του με την πολιτική στα τέλη του 19ου αιώνα δεν είναι τυχαία, καθώς 

τότε υπήρξε και η αλματώδης ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης. Έμεινε 

σταθερός στις θέσεις του, στηρίζοντας πάντα την κατώτερη οικονομική τάξη, παρότι 

δεν υποστηρίχθηκε αρκετά από αυτήν. 

Τα δύο κείμενα έχουν τελείως διαφορετική κατάληξη για τους απεργούς. Στο 

πρώτο, με τη σειρά που τα σχολιάσαμε, η πάλη των τάξεων διακόπτεται (έστω 

προσωρινά, αν κρίνουμε στηριζόμενοι στα πραγματικά ιστορικά γεγονότα που 

επακολούθησαν), όταν οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι γίνονται προνομιούχοι. Στο 

δεύτερο, ο αγώνας του Ντεμπς είναι διαρκής. Και στις δύο περιπτώσεις όμως η 

διαμάχη της «εξουσίας», που λαμβάνει τη μορφή του εργοδότη ή του προϊστάμενου 

σερβιτόρου και της χαμηλότερης και καταπιεσμένης τάξης, συνεχίζεται. Αν και η 

ιστορία μάς διηγείται την εκδίωξη των Ευρωπαίων από την Αίγυπτο επί της 

προεδρίας Νάσερ, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρά τις προσδοκίες του 
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Τζην Ντεμπς, η εργατική τάξη μάλλον εντάχθηκε  στα μεσαία οικονομικά στρώματα 

και τελικά αφομοιώθηκε, χάρη στην αστική κουλτούρα του καταναλωτισμού. 
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Παιδική εργασία 

 

 
 Η χρησιμοποίηση εργατικού δυναμικού με χαμηλό κόστος υπήρξε ένας από 

τους κυριότερους τρόπους  των επιχειρήσεων για τη μείωση των εξόδων τους. Στις 

μέρες μας οι πολυεθνικές εταιρείες κατασκευάζουν εργοστάσια παραγωγής στις 

υποανάπτυκτες και στις αναπτυσσόμενες χώρες για να χρησιμοποιούν φθηνότερα 

εργατικά χέρια στην παραγωγική διαδικασία, και οι εγχώριες οικονομικές μονάδες 

προτιμούν να προσλαμβάνουν χαμηλόμισθους μετανάστες για τις πιο επίπονες 

εργασίες. Άλλωστε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συχνά αναφέρουν στοιχεία για τα 

εργαζόμενα παιδιά στις ταπητουργίες του Πακιστάν και της Ινδίας, στις φυτείες του 

Σαλβαδόρ και της Κολομβίας και στα βυρσοδεψεία της Αιγύπτου. 

 Μελετώντας τα εγχειρίδια της ιστορίας μπορούμε να εξετάσουμε τα 

κοινωνικά γεγονότα που συνέβαλαν στην αύξηση της εκμετάλλευσης των παιδιών, 

ιδιαίτερα τους δύο τελευταίους αιώνες. Ο πλέον προφανής λόγος είναι η κατάργηση 

της δουλείας, που ώθησε τους εργοδότες στην αναζήτηση εναλλακτικού – νόμιμου 

αν προτιμούμε – τρόπου απομύζησης των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Με τη θέσπιση 

της πρώτης διεθνούς σύμβασης για την παιδική εργασία το 1919, δημιουργήθηκαν οι 

προϋποθέσεις για την εξάλειψή της, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμα ευοδωθεί 

πλήρως. Το 1996, έρευνα της Unisef  υποστήριξε ότι περίπου 250 εκατομμύρια 

παιδιά εργάζονταν σε ολόκληρο τον κόσμο. Την ίδια χρονιά, στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας κατέγραφαν πέντε χιλιάδες περίπου παιδιά που 

απασχολούνται στην Ελλάδα, αριθμός στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

αυτοαπασχολούμενοι. (www.unisef.org) 

 Η εργασία των ανηλίκων είναι σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και έχει 

αποτελέσει θέμα λογοτεχνικών έργων επιφανών συγγραφέων, του Τσέχοφ, του 

Τολστόι, του Άντερσεν και άλλων. Οι χαρακτήρες που απεικονίζουν τα αντικείμενα 

εκμετάλλευσης και τα πρόσωπα που επωφελούνται από αυτούς αποτελούν τους 

εκφραστές των διαφορετικών κοινωνικών και ιστορικών φωνών. Το παρόν 

υποκεφάλαιο θα αναπτύξει τις αιτίες και τις συνέπειες της φτώχειας, εστιάζοντας στα 
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πρόσωπα και έχοντας ως βάση τη θέση ότι η φτώχεια κληρονομείται από γενιά σε 

γενιά (Αρχές Οικονομίας, 1998: 127). 

 Το οκτώ κείμενα, εκ των οποίων δύο διδάσκονται στο Δημοτικό, προβάλλουν 

κυρίως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τον τρόπο που αντιδρούν σε 

αυτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του κειμένου. 

Εξαίρεση αποτελεί «Το βάφτισμα», που περιλαμβάνει μία σύντομη αναφορά στο 

κλωστήριο της Λιβαδειάς, καθώς το κεντρικό του θέμα δεν είναι η παιδική εργασία. 

 

 

Από μικρός στα βάσανα της ζωής (Βάσος Δασκαλάκης, 1Γ: 240-242) 

Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα (Μενέλαος Λουντέμης, 1Ε: 65-66) 

Το βάφτισμα (Δημήτρης Χατζής, 2Α: 131-135) 

Ο Βάνκας (Άντον Τσέχοφ, 2Α: 136-140) 

Το κορίτσι με τα σπίρτα (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, 2Α: 143-145) 

Το παιδί με τα κεράκια (Άγγελος Τερζάκης, 2Β: 264-267) 

Οι νυχτερινές επισκέψεις (Λιλίκα Νάκου, 2Β: 272-276) 

Ο Αλιόσα το τσουκάλι (Λέων Τολστόι, 3Β/ε: 190-197) 

 

 

Το κεντρικό πρόσωπο στο κείμενο του Τολστόι είναι ο Αλιόσα, που 

κατάγεται από φτωχή οικογένεια και εγκαταλείπει το σχολείο για να εργαστεί. Όταν 

γίνεται δεκαεννέα ετών αντικαθιστά τον αδελφό του, καταλαμβάνοντας θέση 

υπαλλήλου σε εμπορικό κατάστημα. Η συμπεριφορά του Αλιόσα είναι αντίστοιχη με 

αυτήν που θα είχε ένα υπάκουο κατοικίδιο· εκτελεί κάθε εντολή που του δίνεται, δεν 

αντιδράει αρνητικά στις αποφάσεις των άλλων – ακόμα και αν αυτές αφορούν στη 

ζωή του – και ικανοποιείται με ελάχιστα αγαθά. Η μοναδική περίπτωση που φαίνεται 

ανικανοποίητος πηγάζει από την εντολή του πατέρα του να μην παντρευτεί την 

Ουστίνια, τη μαγείρισσα στο σπίτι του εμπόρου. Ακόμα όμως και σε αυτή την 

περίπτωση όχι μόνον υπαναχωρεί, αλλά με τη φράση «Να λοιπόν που ήταν καλύτερα 

που δε μας άφησαν να παντρευτούμε τελικά, γιατί δε θα οδηγούσε πουθενά» δηλώνει 
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την αποδοχή του αυταρχικού πατρικού λόγου ως ορθού. Μάλιστα, με τη 

συμπληρωματική φράση «Τώρα όλα πήγαν καλά», λίγες μόνο στιγμές πριν πεθάνει 

εξακολουθεί να προσωποποιεί την απόλυτη υπακοή. 

 Ο Αλιόσα, για τον πατέρα του, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με δύο τουλάχιστον τρόπους: σαν πάγιο κεφαλαιουχικό στοιχείο 

στην οικογενειακή επιχείρηση, το οποίο συμβαίνει από τη στιγμή που γίνεται έξι 

ετών και συμμετέχει στις αγροτικές εργασίες της πατρικής ιδιοκτησίας, και σαν 

επενδυτικό κεφάλαιο, όταν μισθώνεται από τον έμπορο. Ο πατέρας εμφανίζεται σε 

αρκετά σημεία του κειμένου, σε κάθε περίπτωση όμως είτε αναθέτει εργασίες στο γιο 

του – τη βοσκή των προβάτων και τη φύλαξη των αλόγων – είτε εισπράττει την 

αποζημίωση για τις υπηρεσίες του· μάλιστα και στις δύο σκηνές που 

προαναφέρθηκαν συμπεριλαμβάνεται και η επίπληξή του προς αυτόν. Επιπλέον, η 

μητέρα του εμφανίζεται μόνο στην πρώτη παράγραφο, όπου αναφέρεται ότι τον 

κακοποιεί. Η έλλειψη οικογένειας ικανής να προστατέψει τα παιδιά της και να τους 

παράσχει τα απαραίτητα εφόδια για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους 

προβάλλει από το κείμενο ως σημαντικός παράγων για την ώθηση των παιδιών στην 

αγορά εργασίας. 

 Αντίστοιχη με των γονέων του είναι και η συμπεριφορά τρίτων προσώπων 

στον Αλιόσα, με εξαίρεση την Ουστίνια που τον αντιμετωπίζει με συμπάθεια και 

οίκτο. Όλοι οι κάτοικοι του σπιτιού τον μεταχειρίζονται σαν υπηρέτη τους, ακόμα 

και ο επιστάτης ή η νοικοκυρά, που θα περίμενε ο αναγνώστης να κατανοούν την 

κούρασή του. Τον θεωρούν κατώτερο και εκμεταλλεύονται την προθυμία του, η 

οποία μάλλον πηγάζει από τη θέση που διατυπώνεται στο τέλος του μύθου, ότι από 

τη στιγμή που «υπακούς και δεν πληγώνεις κανέναν» όλα κυλούν καλά. Φαίνεται 

λοιπόν ότι η μονόπλευρη τήρηση αυτού του κανόνα δημιούργησε τη σχέση 

εκμετάλλευσης του Αλιόσα από τα άτομα που κινούνται στο περιβάλλον του. 

 Αυτή η καταπίεση εκδηλώνεται επίσης στη συμπεριφορά του εμπόρου, 

ιδιαίτερα όταν ο τελευταίος τον υποχρεώνει να αγοράσει καινούργιες μπότες, αφού οι 

παλιότερες είχαν καταστραφεί, κρατώντας το αντίτιμο από το μισθό του, τον οποίο 

βέβαια, ούτως ή άλλως, παραλαμβάνει ο πατέρας του Αλιόσα. Η στάση του εμπόρου 
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ταυτίζεται με αυτήν του πατέρα. Οι δύο άντρες καθορίζουν τη ζωή του παιδιού, 

τοποθετώντας υψηλότερα στην ιεραρχία το δικό τους συμφέρον, το οποίο εκφράζεται 

μέσω της αριστοποίησης της παραγωγικής του ικανότητας. Τον χρησιμοποιούν όπως 

μία φυσική αλλά αστείρευτη παραγωγική πηγή, σαν να έχει και αυτός την ικανότητα 

να παράγει ασταμάτητα, ενώ η απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεται για την 

παραγωγική διαδικασία να ανανεώνεται συνεχώς και αυτομάτως. 

 Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στα δύο αντικείμενα που συνεργούν στη 

συνέχιση του τρόπου ζωής του Αλιόσα: οι μπότες και η ζακέτα. Οι μπότες είναι γι’ 

αυτόν το αποτέλεσμα της αποδοτικότητάς του. Η ταχύτητα με την οποία τις 

καταστρέφει αποδεικνύει το μόχθο που καταβάλλει. Η κόκκινη πλεχτή ζακέτα είναι 

το μοναδικό αγαθό που αγοράζει για να εκπληρώσει μία προσωπική του επιθυμία. Οι 

ελάχιστες απαιτήσεις του σε υλικά αγαθά δημιουργούν έναν ολιγαρκή χαρακτήρα 

που καταρρίπτει με ειρωνεία την αρχή ότι οι ανθρώπινες ανάγκες είναι απεριόριστες. 

 Η μετακίνηση του Αλιόσα προς το αστικό κέντρο της περιοχής του 

αναδεικνύει την αδυναμία αυτοσυντήρησης που είχαν εκείνη την εποχή οι αγροτικές 

οικογένειες. Ωστόσο, η επιλογή του συγγραφέα να προσδώσει στον εργοδότη την 

εμπορική ιδιότητα δεν είναι τυχαία. Με την επικράτηση των απόψεων των 

φυσιοκρατών και των κλασικών οικονομολόγων για ελεύθερο εμπόριο, υπήρξε η 

άνθισή του λίγο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Η πλοκή τοποθετείται χρονικά πριν 

από την εφαρμογή των περιοριστικών κανόνων που έθεσαν η Γερμανία και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι οδήγησαν σε ύφεση τις διεθνείς εμπορικές 

δραστηριότητες. Η συμπεριφορά του εμπόρου απεικονίζει την άνοδο αυτής της 

τάξης, που έφτασε να ισχυροποιείται οικονομικά στην Ευρώπη σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε να έχει την ικανότητα απόκτησης των περιουσιών, αλλά και των τίτλων, των 

ευγενών. 

 Παρόμοιες εικόνες, όσον αφορά την ανθρώπινη καταπίεση, προβάλλει επίσης 

το διήγημα του Άντον Τσέχοφ. Ο ήρωας, που εργάζεται ως μαθητευόμενος στο 

τσαγκαράδικο του Αλιάχιν, εκφράζει τις αντιδράσεις του μέσω του εσωτερικού 

μονολόγου και των σκέψεών του. Η διαφορά του Βάνκα με τον Αλιόσα είναι ότι ο 

πρώτος προσπαθεί να βρει τρόπο για να ξεφύγει από την κατάσταση στην οποία 
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βρίσκεται, μέσω του γράμματος που επιχειρεί να στείλει στον παππού του, ενώ ο 

δεύτερος δεν επιχειρεί να αλλάξει τις προσωπικές του συνθήκες διαβίωσης. Επίσης, ο 

Βάνκας ονειρεύεται τη ζωή που επιθυμεί, όπως κάνει και η μικρή ηρωίδα του 

Άντερσεν, στοιχείο που υποδηλώνει τη διατήρηση της ελπίδας των προσώπων για 

ευτυχή κατάληξη. 

 Μπορούμε να διακρίνουμε τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν στα κείμενα του 

Τσέχοφ και του Τολστόι. Το πρώτο είναι ο τόπος εργασίας, η πόλη, αφού ισχύουν οι 

ίδιοι λόγοι που υποχρέωναν τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών να 

εγκαταλείψουν τους τόπους διαμονής τους αναζητώντας αλλού εργασία. Το άλλο 

είναι η συμπεριφορά των περισσότερων χαρακτήρων απέναντι στο παιδί, η 

κακοποίηση που αυτό υφίσταται ως αποτέλεσμα του απεριόριστου ελέγχου που 

έχουν τα περιβάλλοντα πρόσωπα. 

 Το τέλος της ιστορίας του «Βάνκα» καθορίζεται από δύο αντικείμενα: το 

γράμμα και το ταχυδρομικό κουτί. Το γράμμα, που εκφράζει τα συναισθήματα του 

παιδιού και αποτελεί την ελπίδα του να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του, δεν θα 

μπορέσει να καταλήξει στον προορισμό του εξαιτίας των κανόνων που υπάρχουν στις 

ταχυδρομικές επιστολές, το γραμματόσημο και τη σωστά διατυπωμένη διεύθυνση, 

κανόνες τους οποίους γνωρίζουν οι μαθητές από τις δικές τους εμπειρίες. Το 

ταχυδρομικό κουτί συμβολίζει τις ελπίδες του Βάνκα να ξεφύγει από την παρούσα 

κατάσταση και να εργαστεί κοντά στον παππού του. 

 Απόσταση μεταξύ της οπτικής του κειμένου και του αναγνώστη για τη θετική 

ή αρνητική έκβαση του μύθου υπάρχει στο παραμύθι του Άντερσεν, στο οποίο η 

ηρωίδα, σύμφωνα με το κείμενο, είναι ευτυχισμένη αφού δεν στερείται πλέον τα 

απαραίτητα αγαθά για την επιβίωσή της: την τροφή, την ένδυση και τη στέγαση. Ο 

θάνατός της όμως δεν μπορεί παρά να θεωρείται από εμάς αρνητική εξέλιξη, καθώς 

το αγωνιστικό πνεύμα του ανθρώπου τον ωθεί στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης 

των συνθηκών διαβίωσής του. 

 Η ηρωίδα του παραμυθιού γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον πατριό 

της και υποχρεώνεται να πουλάει σπίρτα και να αποδίδει σε αυτόν τα έσοδα. 

Αντίστοιχη εκμετάλλευση υπάρχει και στο «Παιδί με τα κεράκια», με τη διαφορά ότι 
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στο κείμενο του Τερζάκη οι γονείς πουλάνε επίσης κεράκια στο δρόμο, ενώ τα 

στοιχεία που μας δίνει ο Άντερσεν δεν διευκρινίζουν τις επαγγελματικές ασχολίες 

του πατριού και της μητέρας, εάν υπάρχει, του κοριτσιού. Τα δύο παιδιά πάντως 

εργάζονται για την οικογένειά τους, όχι στο σπίτι ή στην επιχείρηση κάποιου 

πλουσιότερου ατόμου, και ζουν σε αστικό περιβάλλον. 

 Τα σπίρτα στο κείμενο του Άντερσεν συμβολίζουν το σύνολο των αγαθών 

που θα επιθυμούσε ένα παιδί στο πλαίσιο ενός περιορισμένου καταναλωτικού 

προτύπου, και αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχει ένα άτομο που ζει 

στην απόλυτη φτώχεια. Αντίστοιχη ερμηνεία θα μπορούσαμε να δώσουμε στην 

κουταλιά με τη ζάχαρη στο απόσπασμα από το έργο του Βάσου Δασκαλάκη, η οποία 

ξεκλειδώνεται κάθε βράδυ από τη ντουλάπα σαν να ήταν πολύτιμο αγαθό. 

 Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν έζησε την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. 

Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι ο μύθος εκτυλίσσεται σε άλλη εποχή, δεν μπορούμε 

να αρνηθούμε την επίδραση που ασκούσε στα κείμενά του η εικόνα της εξαθλίωσης 

και της εκμετάλλευσης των ανθρώπων που εργάζονταν στις βιομηχανίες. Αντιθέτως, 

την ίδια εποχή στην Ελλάδα, η επανάσταση και η σύσταση του κράτους 

δημιουργούσαν διαφορετικό περιβάλλον και δεν επέτρεπαν την άνθιση της 

βιομηχανίας, με τις θετικές και τις αρνητικές της συνέπειες. 

 Βέβαια, όμοιες εργασιακές συνθήκες μπορούμε να συναντήσουμε στην 

πλειονότητα των κειμένων που συντάχθηκαν από Έλληνες συγγραφείς. Πέρα από τις 

αναφορές σε επίπονες αγροτικές δουλειές και σε μικρές χειρονακτικές επιχειρήσεις, 

υπάρχει το χαρακτηριστικό απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Λιλίκας Νάκου, 

αφού εκεί περιγράφεται η εργασία ανηλίκων στην κλωστοϋφαντουργία της 

Λιβαδειάς. Ωστόσο, στο «Βάφτισμα», όσο και αν είναι επίπονη η εργασία του 

παιδιού, η προθυμία του να την εκτελέσει και ο μόχθος που καταβάλλει η υπόλοιπη 

οικογένεια δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για να αποδεχθεί ο αναγνώστης 

την υποχρέωση ακόμα και των ανήλικων μελών της οικογένειας να εργαστούν. 

 Παρόλο που τα μυθοποιημένα κείμενα δεν συνιστούν αξιόπιστη πηγή για τη 

στατιστική έρευνα της παιδικής απασχόλησης, φαίνεται ότι λειτουργούν 

αντιπροσωπευτικά και προβάλλουν την πραγματικότητα. Στη θεματική των 
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ανθολογίων τα παιδιά εργάζονται κυρίως ως βοηθοί σε τεχνίτες, στη βιομηχανική και 

στη βιοτεχνική παραγωγή, στην επιχείρηση που ανήκει στους γονείς τους αλλά και 

στην εκμετάλλευση των αγροτεμαχίων της οικογένειας. Με εξαίρεση την τελευταία 

περίπτωση, ο χώρος εργασίας είναι το μεγάλο αστικό κέντρο. Άλλωστε, οι διαδοχικοί 

πόλεμοι, η μείωση της αποδοτικότητας του εδάφους και η άνθιση του εμπορίου 

συνέβαλαν στην αύξηση του πληθυσμού των πόλεων τον δέκατο ένατο και τον 

εικοστό αιώνα. Θα μπορούσαμε να σημειώσουμε επίσης ότι η έννοια της 

αυτοαπασχόλησης δεν εμφανίζεται ευρέως στα λογοτεχνικά έργα των ανθολογίων. 

Στην πραγματικότητα, μονάχα ο πρωταγωνιστής του Δημήτρη Χατζή εργάζεται στην 

οικογενειακή ιδιοκτησία, εφόσον οι άλλες δύο περιπτώσεις που θα μπορούσαν να 

ενταχθούν στην ίδια κατηγορία, «Το κορίτσι με τα σπίρτα» και «Το παιδί με τα 

κεράκια», μόνο καταχρηστικά μπορούν να θεωρηθούν ως αποδοτικές εργασίες που 

πληρούν τις απαιτήσεις της αυτοσυντήρησης. 

 Τέλος, σε σχέση με τον κοινωνικό περίγυρο, σε ποιο βαθμό αποδέχεται ή όχι 

την παιδική εργασία, το συμπέρασμα που μπορούμε να εξαγάγουμε είναι ότι 

ανεξάρτητα από τη φαινομενική «κοινωνική ευαισθησία» δεν υπήρξε κατά τη 

διάρκεια της παγκόσμιας ιστορίας κάποια εποχή που να επιχειρήθηκε να 

καταπολεμηθεί το φαινόμενο. Τα οικονομικά συμφέροντα και η αδιαφορία της 

πλειονότητας των ανθρώπων για τα κοινωνικά ζητήματα της συνέβαλαν ώστε να μην 

πιεστούν ποτέ οι κυβερνήσεις να λάβουν και να εφαρμόσουν κατασταλτικά μέτρα. 

 Η κύρια αιτία χρησιμοποίησης ανηλίκων στην παραγωγική διαδικασία είναι η 

μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της πτώσης των εργατικών μισθών. Ωστόσο, η 

παιδική εργασία μειώνει το επίπεδο εκπαίδευσης της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα δεν 

προσφέρει σημαντική αύξηση στα εισοδήματα των φτωχών οικογενειών. Συνεπώς, 

τα παιδιά διατηρούνται στο όριο της φτώχειας και δεν έχουν τη δυνατότητα, μέσω 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να εξελιχθούν και να βελτιώσουν 

μακροπρόθεσμα το επίπεδο διαβίωσής τους. Η διαιώνιση αυτής της κατάστασης, 

μολονότι εκ πρώτης όψεως συμφέρει τους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, 

μακροπρόθεσμα οδηγεί σε οικονομική ύφεση, αφού η αγοραστική δυνατότητα των 

εργαζομένων-καταναλωτών είναι χαμηλή ή μειώνεται. Αυτές άλλωστε οι συνθήκες 
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που περιγράφονται στα περισσότερα κείμενα υπήρχαν στην Αμερική όταν 

δημιουργήθηκε το μεγάλο οικονομικό κραχ του 1929. 
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Δάνειο και χρέος 

 

 

 Ο δανεισμός είναι χωρίς αμφιβολία από τις παλαιότερες οικονομικές πράξεις. 

Αν και η πραγματοποίηση πιστοληπτικών πράξεων από ιδιώτες εμφανίζεται από τα 

κείμενα του Πλάτωνα (Νόμοι Ε΄ 742c) και του Αριστοφάνη (Νεφέλες, στίχοι 754-

759), είναι βέβαιο ότι η τοκογλυφία εμφανίστηκε ταυτόχρονα με την ανάγκη του 

ατόμου για πλουτισμό και αναπτύχθηκε από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να 

ασχολείται με το εμπόριο4. 

 Για την ανάπτυξη της έννοιας χρησιμοποιούμε το κείμενο του Κωνσταντίνου 

Θεοτόκη «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους». Σε δύο ακόμη κείμενα, «Το μπουρίνι» του 

Μ. Καραγάτση (3Β/υ: 413-420) και «Ο ήρεμος Ντον» του Μιχαήλ Σολόχωφ (3Γ/υ: 

444-451), υπάρχουν συνοπτικές αναφορές στο δανεισμό από τις οποίες ο αναγνώστης 

μπορεί να καταγράψει ορισμένες από τις αιτίες που οδηγούσαν τους ανθρώπους να 

ζητούν δάνειο. Ενδεικτικά μπορούμε να σημειώσουμε τις απαιτήσεις σε χρήματα που 

δημιουργούνται από κάποια ασθένεια στο πρώτο κείμενο, όταν ο Γκουντής 

χρειάζεται λεφτά για να γιατρευτεί η κόρη του, και την ανάγκη προικοδότησης 

κοριτσιών στο δεύτερο. 

 

 

Οι σκλάβοι στα δεσμά τους (Κωνσταντίνος Θεοτόκης, 2Γ: 206-213) 

 

 

 Το απόσπασμα περιγράφει την οικονομική παρακμή της οικογένειας ευγενών 

του κόντε Αλέξανδρου Οφιομάχου. Η κατάστασή του επιδεινώνεται καθώς συνεχίζει 

να διατηρεί τον ίδιο τρόπο ζωής που είχε όταν ήταν πλούσιος, οι γιοι του δεν 

                                                 
4 Στη Μεσοποταμία από την 3η χιλιετία π.Χ. οι έμποροι μετέφεραν σε καραβάνια τα προϊόντα τους, οι 
Φοίνικες από το τέλος της 2ης χιλιετίας π.Χ. πραγματοποιούσαν εξαγωγές μέσω της θάλασσας, στην 
αρχαία Αίγυπτο υπήρξε άνθιση του εμπορίου ιδιαίτερα κατά την περίοδο του νέου βασιλείου, περίπου 
από το 16ο μέχρι και τον 12ο π.Χ. αιώνα και στην αρχαία Ελλάδα παρατηρήθηκε εμπορική ανάπτυξη, 
με χαρακτηριστική τη δραστηριότητα των Μυκηναίων τον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. 
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εργάζονται και δεν αποφασίζει να πουλήσει κάποια στοιχεία της περιουσίας του για 

να ξεχρεώσει. Έτσι, αναγκάζεται να δανείζεται όλο και περισσότερα χρήματα, μέχρι 

που φτάνει στο σημείο, όπως διαβάζουμε στο τέλος του κειμένου, να υπογράψει σε 

γραμμάτιο τους τόκους. 

 Αυτή η πράξη χρησιμοποιείται από τοκογλύφους για να εξασφαλίσουν 

καταχρηστικό τοκισμό του δανεισμένου κεφαλαίου χωρίς να διαπράξουν ποινικό 

αδίκημα. Υποχρεώνουν το δανειολήπτη να υπογράψει ότι δανείστηκε όχι μόνο το 

κεφάλαιο που έλαβε αλλά και τους συμφωνηθέντες τόκους. Με αυτό τον τρόπο 

εμφανίζεται στα γραμμάτια η ύπαρξη ενός και μόνο, άτοκου, ποσού. 

 Η περιγραφή του κεντρικού προσώπου είναι ένας από τους τρόπους που έχει 

ο συγγραφέας για να προβάλει την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Από τους 

χαρακτηρισμούς που δίνονται ξεχωρίσαμε τη λέξη «μικρότερος», η οποία 

απεικονίζει, εκτός από το προφανές που είναι το μαζεμένο και γερασμένο σώμα, την 

εσωτερική κατάσταση του ήρωα, κυρίως την ντροπή που αισθάνεται για τον 

ξεπεσμό. Άλλωστε, το πανωφόρι με το οποίο είναι ντυμένος λειτουργεί ως ασπίδα 

για να προστατευτεί από τις χρηματικές απαιτήσεις του Χαντρινού, από τις πιθανές 

μελλοντικές καταστάσεις ή τα επερχόμενα γεγονότα, αλλά και από τις αντιδράσεις 

που θα έχει ο κόσμος και η οικογένειά του όταν γνωστοποιηθούν τα χρέη του. Το 

πανωφόρι είναι η απόδειξη της εσωστρέφειάς του και της άρνησής του να αποδεχθεί 

την υπάρχουσα κατάσταση. 

 Ένας εναλλακτικός τρόπος που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της 

δυσμενούς θέσης στην οποία βρίσκεται ο Οφιομάχος προκύπτει από την εκτεταμένη 

περιγραφή του γραφείου. Από όλους τους χαρακτηρισμούς ξεχωρίσαμε δύο: το 

επίθετο «σκοτεινό» και τη φράση «ανάδινε ως κι εκείνο τη μυρωδιά του ξεπεσμού». 

Το δωμάτιο που χρησιμοποιεί ο ήρωας για γραφείο είναι αποκλειστικά ο προσωπικός 

του χώρος, γι’ αυτό είναι πολύ πιο πιθανό να αναπαριστά την ψυχολογική κατάστασή 

του από ό,τι οι άλλοι χώροι του σπιτιού. Έτσι, τα σημάδια της παρακμής υπάρχουν 

στους τοίχους, στις κουρτίνες και σε κάθε αντικείμενο του δωματίου. 

 Βέβαια, για την πραγματοποίηση ενός δανεισμού χρειάζονται τουλάχιστον 

δύο άτομα, στη συγκεκριμένη περίπτωση συμμετέχει και ένας ενδιάμεσος που έχει το 
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ρόλο του εισπράκτορα. Ο δανειολήπτης, ο Αλέξανδρος Οφιομάχος, περιγράφηκε 

παραπάνω και ο δανειοδότης – ή έστω το πρόσωπο που εξαγόρασε τα γραμμάτια του 

κόντε – είναι ο Αριστείδης Στεριώτης, ο οποίος δεν αναφέρεται στο απόσπασμα του 

ανθολογίου. Το τρίτο πρόσωπο, ο εισπράκτορας του Στεριώτη, είναι ο Μίμης 

Χαντρινός.  

 Ο Χαντρινός είναι άνθρωπος δουλοπρεπής. Αποκαλεί τον Οφιομάχο 

«αφέντη», αν και στην πραγματικότητα αυτός κατέχει την εξουσία στην οικονομική 

τους σχέση. Δεν δείχνει να ενοχλείται από τις λεκτικές προσβολές του κόμη, επειδή 

προφανώς ενδιαφέρεται μόνο για την αύξηση της περιουσίας του και δεν τον νοιάζει 

η κοινωνική άνοδος. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η περιγραφή της όψης του, 

όταν «κοιτάει με μάτια που δεν έχουν βλέμμα», είναι το πλέον χαρακτηριστικό 

στιγμιότυπο της περιγραφής του και υποδηλώνει το πάθος του για το χρήμα και την 

κενότητα της προσωπικότητάς του. 

 Εστιάζοντας στα πρόσωπα του κειμένου, δεν επικεντρώνουμε την ανάλυσή 

μας σε πιθανό ορισμό των εννοιών δάνειο και χρέος, αλλά προσπαθούμε να 

μελετήσουμε τις συνέπειες που έχουν αυτές οι πράξεις στα πρόσωπα που 

εμπλέκονται. Ο δανειολήπτης, εφόσον δεν προσπαθεί να βελτιώσει την κατάστασή 

του και παραμένει εγκλωβισμένος στα χρέη του, γίνεται έρμαιο των γραμματίων που 

έχει υπογράψει. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η εμμονή του στην αξία 

της κοινωνικής του θέσης προκαλεί πολλαπλασιασμό των εξόδων του. 

 Στην προσπάθειά του άλλωστε να διατηρήσει το κοινωνικό του προφίλ 

βρίσκεται η αιτία του δανεισμού του. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι η 

οικογένειά του είναι ένα φτωχό ομοίωμα του παρελθόντος της, προσκολλάται στο 

κύρος που είχε το όνομά του και προσπαθεί να κρατηθεί στην κοινωνική του θέση 

όσο το δυνατόν περισσότερο. Τέτοιες περιπτώσεις εκμεταλλεύονταν άλλωστε οι 

νεόπλουτοι της εποχής για να «αγοράσουν», συνήθως μέσα από ένα γάμο, τον 

τιμητικό τίτλο που τους έλειπε. 

Συνήθως, στις περιπτώσεις όπου τσιφλικάδες χρεοκοπούσαν, υπήρχε αρκετά 

ισχυρός αντίκτυπος στην κοινωνία, αφού οι γαιοκτήμονες εκείνης της εποχής ήταν 

κράτος εν κράτει. Η διαρκής καταδυνάστευση των χωρικών από αυτούς που κατείχαν 
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τη γη οδήγησε στην επανάσταση των αγροτών και στην απαλλοτρίωση των 

τσιφλικιών. Αυτό όμως είναι ένα διαφορετικό θέμα το οποίο θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί στην ανάλυση της αρνητικής χρήσης τής εγγείου προσόδου. 
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Η φτώχεια, το βασικό οικονομικό πρόβλημα και οι δυνατότητες για επιλογή 

 

 

 

 Η οικονομική ευημερία προσδιορίζεται από το κατά κεφαλήν εθνικό προϊόν, 

που είναι δείκτης της ανάπτυξης και της οικονομικής προόδου μιας χώρας. Όσο και 

αν αυτός ο δείκτης αποτελεί τον πλέον έγκυρο τρόπο μέτρησης για την οικονομική 

επιστήμη, χαρακτηρίζεται από ορισμένες ατέλειες. Η μέτρηση του μέσου προϊόντος 

δεν συνιστά παράλληλα γνώση της κατανομής του εισοδήματος και δεν 

συμπεριλαμβάνει επίσης αξίες προϊόντων που παράγονται για αυτοκατανάλωση και 

την παραγωγή του συντελεστή εργασία στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης. Ο 

συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζει σε χρηματικές μονάδες την αξία αγαθών και 

υπηρεσιών, αγνοώντας τις διαφορές στις τιμές που έχουν τα ίδια αγαθά σε 

διαφορετικές χώρες. Τέλος, οφείλουμε να προσδιορίσουμε ότι το κατά κεφαλήν 

εθνικό προϊόν είναι δείκτης ποσοτικός και όχι ποιοτικός. 

 Αναγνωρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη επειδή χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριμένα στοιχεία. Όσο διαρκεί, η παραγωγική ικανότητα της χώρας αυξάνεται, 

οι παραγωγικοί συντελεστές μπορούν να παράγουν περισσότερα προϊόντα και η 

τεχνογνωσία των ανθρώπων συμβάλλει στη δημιουργία ποιοτικότερων αγαθών. 

Παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στη διάρθρωση των παραγόμενων εμπορευμάτων, 

οι οποίες πηγάζουν αλλά και προκαλούν μεταβολή στο καταναλωτικό πρότυπο της 

κοινωνίας, δηλαδή στο σύνολο των προτιμήσεων των ατόμων. Επιπλέον, κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης παρατηρούμε δημογραφικές αλλαγές, καθώς και μεταβολές 

στους κοινωνικούς θεσμούς, τα ήθη και τα έθιμα της κοινωνίας. Η γραφική 

αναπαράσταση της ανάπτυξης απεικονίζεται με τη μετατόπιση της καμπύλης 

παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά, σε σχέση με την προηγούμενη θέση της. 

Αυτή η μεταβολή στην παραγωγική ικανότητα της οικονομίας προσδιορίζεται από 

αλλαγές στο εργατικό δυναμικό (αύξηση και βελτίωση των ανθρώπινων 
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ικανοτήτων), από συσσώρευση του κεφαλαίου και από επίδραση της τεχνολογικής 

ανάπτυξης στην παραγωγική διαδικασία. 

 Τα τελευταία χρόνια, στις έννοιες ανάπτυξη και υπανάπτυξη έχει προστεθεί η 

περιφερειακή ανάπτυξη. Η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης αυτού του όρου 

δημιουργήθηκε από τη συνεχώς αυξανόμενη αναπτυξιακή διαφορά μεταξύ αστικών 

και αγροτικών περιοχών στις βιομηχανικές χώρες. Η συσσώρευση του πληθυσμού 

και των παραγωγικών συντελεστών στις πόλεις και η μείωση των καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων συνέβαλε στην εστίαση του κρατικού ενδιαφέροντος, συνεπώς και των 

δημόσιων έργων, στα αστικά κέντρα και στον παραμερισμό της περιφέρειας. 

Ιδιαίτερα οι περιφέρειες των χωρών στις οποίες οι τοπικές κοινότητες δεν διαθέτουν 

χρηματικούς πόρους για να επιχορηγήσουν την υποδομή τους αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα οικονομικής ύφεσης. 

 Η ύφεση είναι μία εκ των φάσεων του οικονομικού κύκλου και 

χαρακτηρίζεται από ανεργία, έλλειψη επενδύσεων και ανεπαρκή ζήτηση για τα 

καταναλωτικά αγαθά. Τη φάση της ύφεσης την ακολουθεί αυτή της ανόδου (ή 

άνθισης) κατά την οποία παρατηρείται αύξηση στην παραγωγή, στο εισόδημα των 

ατόμων και στην κατανάλωση. Την επόμενη οικονομική διακύμανση την 

αποκαλούμε φάση της κρίσης, κατά την οποία η προηγούμενη αύξηση στο εισόδημα 

και στην κατανάλωση δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και οδηγεί τελικά την αγορά 

στην αύξηση των τιμών. Τέλος, κατά τη φάση της καθόδου η οικονομία εμφανίζει 

μείωση στην κατανάλωση, στις επενδύσεις και στο εισόδημα.  (Αρχές Οικονομικής 

Θεωρίας, 1999: 163-165). Μελετώντας τους οικονομικούς κύκλους, διαπιστώνουμε 

ότι η ύπαρξή τους οφείλεται σε ποικίλους λόγους, όπως η προσφορά και η ζήτηση 

των διαρκών καταναλωτικών και των κεφαλαιουχικών αγαθών, η αποταμίευση και η 

επένδυση. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η διασάφηση της καθαρής επένδυσης, η οποία 

είναι η πραγματική αύξηση στην παραγωγική ικανότητα της οικονομίας και όχι απλά 

η μετακίνηση των συντελεστών παραγωγής στη δημιουργία διαφορετικών αγαθών 

που προκύπτουν ή δημιουργούνται εξαιτίας του νόμου της στενότητας, του βασικού 

οικονομικού προβλήματος. Αν οι παραγωγικές πηγές δεν ήταν περιορισμένες και 

επαρκούσαν για να καλύψουν ολόκληρο το πλήθος των αναγκών μας, δεν θα μας 



 213

απασχολούσε τι θα παράγουμε, με ποιον τρόπο και για ποιον. Ο περιορισμός όμως 

των δύο εκ των τριών συντελεστών παραγωγής, του εδάφους και της εργασίας, μας 

υποχρεώνει να επιλέγουμε αυτό που θα παράγουμε, αφαιρώντας από την οικονομία 

μας τη δυνατότητα να παράγει κάποιο άλλο προϊόν. Τα κριτήρια της επιλογής μας 

διαφέρουν ανάλογα με τη χρονική στιγμή που λαμβάνουμε την απόφαση, τη 

γεωγραφική θέση της κοινωνίας και το σχετικό κόστος που προκαλείται από την 

απόφασή μας. Η θυσία της κοινωνίας να στερηθεί ένα αγαθό προκειμένου να 

παραγάγει κάποιο άλλον ονομάζεται εναλλακτικό κόστος. 

 Για να προσεγγίσουμε λεπτομερώς την έννοια της φτώχειας τη διαχωρίσαμε 

σε σχετική και απόλυτη. Αυτές οι δύο κατηγορίες χωρίζονται από το ελάχιστο όριο 

συντηρήσεως, το μικρότερο δυνατό εισόδημα που χρειάζεται ένα άτομο ή μία 

οικογένεια για να καλύψει τις βασικές της ανάγκες. Σύμφωνα με τον Samuelson 

(1975: 159), στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργήθηκαν δύο τρόποι για τον 

προσδιορισμό αυτού του ορίου. Ορισμένοι το υπολόγισαν με κριτήριο τα στοιχεία 

των κρατικών υπηρεσιών για την κατανομή του οικογενειακού προϋπολογισμού. 

Κάποιοι άλλοι, αφού θεώρησαν ότι οι φτωχότερες οικογένειες δαπανούν το ένα τρίτο 

των εισοδημάτων τους για φαγητό, πολλαπλασίασαν με το τρία τα έξοδα διατροφής 

από τα στοιχεία των κρατικών υπηρεσιών, για να καταλήξουν στο χρηματικό ποσό 

που αποτελεί το ελάχιστο όριο συντηρήσεως. Βέβαια, οι παραπάνω μαθηματικοί 

τρόποι υπολογισμού αγνοούν διάφορα υποκειμενικά στοιχεία που μεταβάλλονται στο 

χρόνο και διαφέρουν σε κάθε τόπο, όπως είναι για παράδειγμα το καταναλωτικό 

πρότυπο της εκάστοτε κοινωνίας. 

 Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η οικονομική απόσταση μεταξύ των 

χωρών υπάρχει εξαιτίας της διαφορετικής εκμετάλλευσης των παραγωγικών πηγών 

τους, έστω και αν με αυτό τον τρόπο αγνοήσουμε τους πολιτικούς παράγοντες που 

συμβάλλουν καταλυτικά στην ύπαρξη της διεθνούς οικονομικής ανισότητας. Επίσης, 

η οικονομική ανισότητα εντός μίας χώρας υποστηρίζουμε ότι οφείλεται στις 

εισοδηματικές διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών απασχολήσεων, στην 

ανομοιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταξύ των μελών της κοινωνίας και στις 

προσωπικές ικανότητες των εργαζομένων. Η υφιστάμενη ανισότητα ωστόσο 
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συντηρείται λόγω της ανισότητας που έχουν στις ευκαιρίες άτομα που προέρχονται 

από διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά στρώματα, όπως για παράδειγμα 

συμβαίνει με τις μειονότητες. 

 Οι συνέπειες της φτώχειας εμφανίζονται σε κάθε δραστηριότητα των 

ανθρώπων. Ανύπαρκτο εισόδημα σημαίνει έλλειψη των βασικών υλικών αγαθών, 

στα οποία συμπεριλαμβάνεται η διατροφή, η ένδυση και η στέγαση. Επίσης, οι 

φτωχές κοινότητες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης επιδημιών καθώς δεν έχουν 

τη δυνατότητα να τηρούν τις ελάχιστες συνθήκες υγιεινής και δεν παρέχεται στα 

μέλη τους ιατρική περίθαλψη. Οι φτωχοί δεν έχουν τη ίδια δυνατότητα εκπαίδευσης, 

στοιχείο που συντελεί, όπως και τα προηγούμενα, στην αύξηση της 

εγκληματικότητας και στον κοινωνικό αποκλεισμό από τα μέλη των υψηλότερων 

οικονομικών τάξεων. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συντελούν στην αποκαλούμενη 

«παγίδα της φτώχειας» (Αρχές Οικονομίας, 1998: 127), δηλαδή τη διαιώνιση του 

χαμηλού οικονομικού επιπέδου στις επόμενες γενεές λόγω της αδυναμίας τους να 

αντιμετωπίσουν τις δυσχέρειες και να εισέλθουν στα άλλα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα. 

 Η λήψη διάφορων πολιτικών και οικονομικών μέτρων είναι ο συνηθέστερος 

τρόπος με τον οποίο η πολιτεία αντιμετωπίζει τη φτώχεια. Η αναδιανομή του 

πλούτου, η παροχή επιπλέον δημόσιων αγαθών στις φτωχές περιοχές, η οικονομική 

ενίσχυση των απόρων και η παροχή κινήτρων στους επενδυτές είναι ορισμένα από τα 

μέσα που διαθέτει το κράτος για να μειώσει την οικονομική ανισότητα. Ο τρόπος με 

τον οποίο τα ίδια τα άτομα αντιμετωπίζουν το οικονομικό τους πρόβλημα είναι η 

μετακίνηση σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές, πράξη που αποκαλείται 

οικονομική μετανάστευση. 

 Ο Πλάτων (Νόμοι, 936 b-c) έγραψε ότι η επαιτεία είναι απαράδεκτη ενέργεια 

ακόμα και για κάποιον που βρίσκεται στην απόλυτη φτώχεια. Ο Samuelson (1975: 

137) υποστήριξε ότι η φτώχεια είναι περισσότερο εμφανής στις βιομηχανικές πόλεις 

παρά στην ύπαιθρο. Οι λογοτέχνες, μέσα από τα έργα τους, εκφράζοντας τον 

κοινωνικό λόγο της εποχής τους, αποδεικνύουν ότι οι φτωχοί άνθρωποι δεν 

συμμερίζονται την άποψη ότι η επαιτεία είναι αναξιοπρεπής, αφού καταφεύγουν σε 
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αυτήν για να αντιμετωπίσουν, έστω πρόσκαιρα, τα προβλήματά τους. Βέβαια, όσοι 

ζουν στην ύπαιθρο και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα δεν βρίσκονται σε 

τόσο δύσκολη κατάσταση όσο οι κάτοικοι των αστικών κέντρων, κυρίως λόγω της 

δυνατότητάς τους να παράγουν προϊόντα τα οποία αυτοκαταναλώνουν. Είναι όμως 

αμφίβολο αν και κατά πόσο έχουν όλοι οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών την 

ευκαιρία να εκμεταλλεύονται τη γη τους. 

 

 

Η γιαγιά άρχισε το παραμύθι (Αλφαβητάρι με τον ήλιο, 1Α: 54-60) 

Οι τρεις συμβουλές (Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,1Α: 167-173) 

Κοντά στους ανθρώπους (Φράνση Σταθάτου, 1Γ: 70-79) 

Το πιο πολύτιμο δώρο (Δημήτρης Ψαθάς, 1Γ: 111-114) 

Μποϋκοτάζ στα πολεμικά παιγνίδια (Παντελής Καλιότσος, 1Γ: 220-227) 

Από μικρός στα βάσανα της ζωής (Βάσος Δασκαλάκης, 1Γ: 240-242) 

Συσσίτιο (Άλκη Ζέη, 1Γ: 253-257) 

Οι έλεγχοι (Ζαν Ζακ Σεμπέ και Ρενέ Γκοσινύ, 1Ε: 108-111) 

Οι πρόσφυγες (Διδώ Σωτηρίου, 1Ε: 206-209) 

Η παρέλαση (Άλκη Ζέη, 1Ε: 215-217) 

Τα κουλουράκια (Ζωρζ Σαρή, 1Ε: 218-221) 

Το βλογημένο μαντρί (Φώτης Κόντογλου, 2Α: 39-43) 

Της φτώχειας τα στερνά (Γιάννης Βλαχογιάννης, 2Α: 95-99) 

Ο μπαρμπα-Γιάννης κι ο γάδαρός του (Αργύρης Εφταλιώτης, 2Α: 100-103) 

Το βάφτισμα (Δημήτρης Χατζής, 2Α: 131-135) 

Ο Βάνκας (Άντον Τσέχοφ, 2Α: 136-140) 

Το κορίτσι με τα σπίρτα (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, 2Α: 143-145) 

Μακριά από τον κόσμο (Δημοσθένης Βουτυράς, 2Α: 146-149) 

Ο γέρος και η θάλάσσα (Έρνεστ Χέμινγουεϊ, 2Α: 161-164) 

Το σπίτι μου (Διδώ Σωτηρίου, 2Α: 247-251) 

Ο σφουγγαράς (Γιάννης Μαγκλής, 2Β: 15-19) 

Από τη Χίο στην Αλεξάνδρεια (Στρατής Τσίρκας, 2Β: 239-242) 
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Το παιδί με τα κεράκια (Άγγελος Τερζάκης, 2Β: 264-267) 

Οι νυχτερινές επισκέψεις (Λιλίκα Νάκου, 2Β: 272-276) 

Οι σκλάβοι στα δεσμά τους (Κωνσταντίνος Θεοτόκης, 2Γ: 206-213) 

Έργα γυναικών (Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου, 2Γ: 344-346) 

Πατέρα στο σπίτι (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 3Β/υ: 72-77) 

Τα τυφλοπόντικα (Ανδρέας Καρκαβίτσας, 3Β/υ: 93-97) 

Το σπίτι του δασκάλου (Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, 3Β/υ: 120-125) 

Το μπουρίνι (Μ. Καραγάτσης, 3Β/υ: 413-420) 

Ιστορία μιας φώκιας (Ζεράρ ντε Νερβάλ, 3Β/ε: 187-188) 

Ο Αλιόσα το τσουκάλι (Λέων Τολστόι, 3Β/ε: 190-197) 

Η Έβελιν (Τζέημς Τζόυς, 3Β/ε: 248-254) 

Μια τίμια γυναίκα (Γιάροσλαβ Χάσεκ, 3Β/ε: 258-262) 

Άνθρωποι και σπίτια (Ανδρέας Φραγκιάς, 3Γ/υ: 240-248) 

Λοιμός (Ανδρέας Φραγκιάς, 3Γ/υ: 249-256) 

Πολιορκία (Αλέξανδρος Κοτζιάς, 3Γ/υ: 263-266) 

Μυθολογία (Νίκος Μπακόλας, 3Γ/υ: 287-291) 

Τα ρέστα (Κώστας Ταχτσής, 3Γ/υ: 293-298) 

Οι φωτογραφίες (Πέτρος Αμπατζόγλου, 3Γ/υ: 315-316) 

Το λυπημένο μου πρόσωπο (Χάινριχ Μπελ, 3Γ/υ: 427-432) 

Το γάλα (Γιώργος Ιωάννου, 3Γ/ε: 252-257) 

 

 

 Μέσα από το Ανθολόγιο των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού, οι μαθητές 

έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ορισμένα χαρακτηριστικά της φτώχειας. Το 

παραμύθι που αφηγείται η γιαγιά στα εγγονάκια της αναφέρεται σε μία «πολύ 

φτωχή» ηλικιωμένη, η οποία δεν έχει κανένα συγγενή και τη μοναδική βοήθεια τη 

δέχεται από το κοριτσάκι που μένει απέναντί της. Η γιαγιά του παραμυθιού ζει σε ένα 

«παλιό καλυβάκι» και δεν έχει χρήματα για να προμηθευθεί τροφή. Έτσι 

αναγκάζεται να τρέφεται με χόρτα, τα οποία μαζεύει από το διπλανό βουνό. Η 

εικόνα, λοιπόν, που μας παρουσιάζεται για να προβάλει το φτωχό είναι σχετική με τις 
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ελλείψεις της διατροφής και της στέγασης, καθώς και με τον τρόπο που μπορεί αυτός 

να τις αντιμετωπίσει. Το παραμύθι ενισχύει τη θέση του Samuelson περί της 

διαφοράς στη φτώχεια των κατοίκων των βιομηχανικών και των αγροτικών 

περιοχών, αφού το κεντρικό πρόσωπο του μύθου έχει τη δυνατότητα να βρει τροφή, 

έστω και αν το είδος της δεν συμβαδίζει με τη σωστή διατροφή και κυρίως με τα 

καταναλωτικά πρότυπα της κοινωνίας. 

 Στο απόσπασμα «Κοντά στους ανθρώπους», ο Ιππίας και η Χλόη δεν 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παραγωγή του χωραφιού τους για 

αυτοκατανάλωση, αφού παράγουν στάχυα, αλλά πωλούν τα προϊόντα τους και 

αποκτούν εισοδήματα. Τα έσοδά τους είναι ελάχιστα, στοιχείο που αντανακλάται στα 

περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά δεν μεταβάλλει την ευγένειά τους και την 

ευγνωμοσύνη που δείχνουν προς τη Δανάη. Η περιγραφή του προσώπου του Ιππία, 

που φαίνεται γερασμένο παρόλο που ο ίδιος δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλος, 

αν κρίνουμε από τη σύζυγο και τα παιδιά του, μας παραπέμπει στο διάλογο του 

Θορντ Οβεράας με τον πάστορα («Ο πατέρας» του Μπγιέρνστερ Μπγιέρνσον, 3Β/ε: 

198-201), όταν ο κτηματίας αναφέρει ότι η υγιής εμφάνισή του στηρίζεται στο 

γεγονός ότι δεν έχει στενοχώριες. Το ζευγάρι από το απόσπασμα της Φράνσης 

Σταθάτου δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα κάλυψης των θεμελιωδών αναγκών, αλλά δεν 

έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του, αφού τα χρήματα που 

κερδίζει μόλις επαρκούν για σίτιση και ένδυση. 

 Η εικόνα του φτωχού αλλά φιλόξενου ανθρώπου υπάρχει στο κείμενο του 

Φώτη Κόντογλου «Το βλογημένο μαντρί». Ο Γιάννης και η γυναίκα του 

ικανοποιούνται με τα ελάχιστα αγαθά που έχουν, στοιχείο που τους τοποθετεί ως εκ 

διαμέτρου αντίθετους χαρακτήρες με αυτούς που θα δημιουργούσε το σύγχρονο 

καταναλωτικό πρότυπο. Η επιλογή μίας πολύ φτωχής οικογένειας από τον Άγιο 

Βασίλη και το γεγονός ότι ο τελευταίος προσφέρει την πνευματική του ευλογία στην 

οικογένεια και στα υπάρχοντά της, αλλά ταυτόχρονα δεν κάνει καμία αναφορά σε 

υλικές παροχές, μπορεί να τονίζει το θρησκευτικό αξίωμα ότι η ευτυχία δεν πηγάζει 

από την ύλη, ωστόσο παραπέμπει τον κοινωνικοοικονομικό αναλυτή στην άποψη 

περί διαιώνισης της φτώχειας. Στο τέλος, η φράση «η φτώχεια μας κάνει να 
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κολαζόμαστε» εκφράζει για πρώτη φορά την επιθυμία του Γιάννη να αποκτήσει 

περισσότερα υλικά αγαθά από αυτά που έχει και την ελπίδα του να μπορέσει να 

δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την οικονομική ανόρθωση της 

οικογένειάς του. 

 Επίσης, στο διήγημα του Αργύρη Εφταλιώτη «Ο μπαρμπα-Γιάννης κι ο 

γάδαρός του» περιγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας φτωχός αγρότης. 

Η οικονομική του κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο μετά την απώλεια 

του περιβολιού του. Έτσι απομένει μονάχα με τον Ψαρό, ένα γάιδαρο που βρίσκεται 

ήδη σε μεγάλη ηλικία. Οι δύο ήρωες προσπαθούν με σκληρή εργασία να 

αντιμετωπίσουν το οικονομικό τους πρόβλημα, αν και δεν φαίνεται να τα 

καταφέρνουν. Ως αιτία για την αδυναμία τους να καλύψουν τις περισσότερες ανάγκες 

τους προβάλλεται η δυσκολία που υπάρχει στην καλλιέργεια της γης: μολονότι 

απαιτείται πολύ σκληρή δουλειά, αυτή αποδίδει μικρή παραγωγή. Αυτή η διαφορά 

μεταξύ της καταβαλλόμενης εργασίας και του αποτελέσματος τοποθετεί την 

αγροτική εργασία στις δυσκολότερες και λιγότερο αποδοτικές (ως προς τη σχέση 

εισερχόμενης εργασίας και εξερχόμενου προϊόντος). Άλλωστε, όλα τα κείμενα που 

καταπιάνονται με τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα αναδεικνύουν την παραπάνω 

παράμετρο. 

 Παρόμοιες δυσκολίες αντιμετωπίζει επίσης η οικογένεια στο διήγημα «Το 

βάφτισμα». Η μικρή παραγωγή εκείνης της χρονιάς δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει 

τις επιθυμίες των τριών κεντρικών προσώπων. Η κατάσταση της παραγωγής 

αποδίδεται στην αρχή του έργου με τη φράση «Η χρονιά ήταν κακή, το γέννημα 

λιγοστό και πλαγιασμένο. Και χρεωμένο». Εμφανίζονται, λοιπόν, τέσσερις 

παράγοντες οι οποίοι υποχρεώνουν τον πατέρα να αναζητήσει (και πάλι) παράλληλη 

εργασία, αφήνοντας τη γυναίκα και το γιο του στο χωράφι. Η «κακή χρονιά» 

δημιουργείται από τις άσχημες καιρικές συνθήκες, που μπορούν να καταστρέψουν 

ακόμα και ολόκληρη την παραγωγή. Το «λιγοστό γέννημα» σημαίνει μικρή 

αποδοτικότητα των φυσικών παραγωγικών πηγών, η οποία θα μπορούσε να προέλθει 

από την κακή ποιότητα των σπόρων ή, όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη 

περίπτωση, από τις καιρικές συνθήκες. Ο χαρακτηρισμός «πλαγιασμένο» 
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χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τη χαμηλή ποιότητα των παραγόμενων 

προϊόντων και η λέξη «χρεωμένο» διευκρινίζει ότι τα χαμηλά εισοδήματα της 

οικογένειας την υποχρέωσαν να προσφύγει στο δανεισμό, ο οποίος γινόταν συνήθως 

από τοκογλύφους, για να προμηθευτεί τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό που θα 

χρησιμοποιούσε την τρέχουσα χρονιά. 

 Η εικόνα του χρεωμένου εργάτη υπάρχει επίσης στο απόσπασμα «Οι 

νυχτερινές επισκέψεις». Εδώ, διακρίνουμε την αλληλοσυμπαράσταση μεταξύ των 

φτωχών οικογενειών, αφού ο παππούς δεν διστάζει να δώσει το μοναδικό 

αντικείμενο μεγάλης χρηματικής αξίας που διαθέτει – το οποίο σκόπευε να δωρίσει 

κάποια στιγμή στην εγγονή του – για να ξεπληρώσει τα χρέη του Νάσου. Οι 

ιδιαίτερες αναφορές του Πέτρου για τη σχέση του αγρότη με τα ζώα του προβάλλουν 

δύο στοιχεία. Οι χωρικοί χρησιμοποιούν τα ζώα ως κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, άρα 

είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των γεωργικών εργασιών. Επιπλέον, τα ζώα 

δεν είναι άψυχα αντικείμενα, χαρακτηριστικό που συμβάλλει στην ανάπτυξη μίας 

ιδιαίτερης σχέσης των ανθρώπων με τα ζωντανά τους. Ο παππούς της ηρωίδας, 

συναισθανόμενος το οικονομικό αδιέξοδο του φίλου του, επιλέγει να ματαιώσει την 

κατάσχεση ενός εργαλείου από το οποίο εξαρτάται η επιβίωση της αγροτικής 

οικογένειας παρά να διατηρήσει το οικογενειακό κειμήλιο στην κατοχή του. 

 Τα αποτελέσματα της χρεοκοπίας των αγροτών μπορούν να αναπτυχθούν 

μέσω δύο διηγημάτων: «Τα τυφλοπόντικα» και «Το μπουρίνι». Ο Ανδρέας 

Καρκαβίτσας παρουσιάζει τις δυσκολίες αυτής της επαγγελματικής και κοινωνικής 

ομάδας, η οποία, εκτός από την καταπίεση που υφίσταται από τους γαιοκτήμονες,  

έχει να αντιμετωπίσει και τις επιδρομές στην παραγωγή της από άλλους ζωντανούς 

οργανισμούς, όπως είναι τα διάφορα είδη πουλιών, οι ακρίδες και τα ποντίκια. Η 

οικονομική εξαθλίωση των αγροτών είναι ακόμα περισσότερο εμφανής στο 

απόσπασμα του διηγήματος του Καραγάτση. Οι υπερβολικές απαιτήσεις του 

γαιοκτήμονα, ο οποίος «δικαιούται» τη μισή παραγωγή, δεν επιτρέπει στον Γκουντή 

να καλύψει τις βασικές ανάγκες της οικογένειάς του. 

 Στα κείμενα που σχολιάσαμε έως εδώ, προβάλλονται ορισμένοι από τους πιο 

συνηθισμένους παράγοντες που επέδρασαν στη μείωση του αριθμού των 
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καλλιεργητών και στη σταδιακή μετακίνησή τους για αναζήτηση εργασίας στα 

μεγάλα αστικά κέντρα. Μπορούμε να προσέξουμε την αδυναμία των παραγωγικών 

πηγών της περιφέρειας να συντηρήσουν τον πληθυσμό των επαρχιών, με αποτέλεσμα 

να υποχρεώνονται οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών να μετακινηθούν σε αστικά – 

και σπανιότερα σε ημιαστικά – κέντρα. Οι λογοτεχνικές πηγές, δηλαδή, 

καταγράφουν αυτά τα δύο γεγονότα, της μείωσης της παραγωγής ανά άτομο και της 

αστυφιλίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την 

πορεία των ανθρώπων που εγκατέλειψαν τις εστίες τους, επειδή πίστευαν πως εκεί 

που θα πάνε θα έχουν καλύτερες προοπτικές. 

 Στο αφήγημα που είναι παρμένο από το βιβλίο Μυθολογία, περιγράφονται οι 

εμπειρίες του Νικόλα, ο οποίος ξεκίνησε από ένα χωριό κοντά στην Κορυτσά και 

πεζοπορώντας έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ελπίζοντας ότι εκεί θα μπορέσει να 

εργαστεί και να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση. Ο μύθος του 

αποσπάσματος τοποθετείται στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, εποχή κατά την 

οποία μεγάλο μέρος του πληθυσμού μετακινήθηκε προς τις αναπτυσσόμενες 

βιομηχανικές πόλεις. Η κατάληξη του κεντρικού προσώπου δεν συμπίπτει με τις 

προσδοκίες του, αφού δεν καταφέρνει να επιτύχει στην προσωπική και στην 

επαγγελματική του ζωή. Με κριτήριο όμως τα χωρία που περιγράφουν την εποχή που 

έμενε στη Δάρδα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η επιλογή του, αν και δεν τον 

ωφέλησε ιδιαίτερα, πιθανώς τελικά να βελτίωσε τις συνθήκες διαβίωσής του. 

 Ο Αλιόσα είναι ένα ακόμη από τα κεντρικά πρόσωπα των έργων που 

εγκαταλείπουν τα χωριά τους για να εργαστούν στην πόλη. Ο (αντι)ήρωας του 

Τολστόι ακολουθεί πιστά τη διαδρομή που του καθορίζουν ο πατέρας του και ο 

εργοδότης του. Αν θεωρήσουμε ότι ο ήρωας θα μπορούσε να έχει κάποια στιγμή το 

δίλημμα  να επιλέξει μεταξύ δύο οδών, να παραμείνει στο χωριό του ή να πάει στην 

πόλη, πιθανόν στο τέλος να είχε ακριβώς την ίδια εξέλιξη όποια πορεία και αν 

ακολουθούσε. Καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα κρίνοντας με βάση τα στοιχεία 

του χαρακτήρα του, όπως αυτά εκδηλώνονται μέσα από τις διάφορες καταστάσεις 

που αντιμετωπίζει. Οι αποφάσεις του πατέρα (του βρίσκει δουλειά στον έμπορο της 

πόλης, εισπράττει τα ημερομίσθιά του και του απαγορεύει να παντρευτεί) καθορίζουν 
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το «μικρόκοσμο» του Αλιόσα, δεν του επιτρέπουν να αποκομίσει κανένα προσωπικό 

όφελος και, τελικά, του στερούν τη δυνατότητα να συνεχίσει τη ζωή του. 

 Ένα ακόμη άτομο που αναγκάζεται να εργαστεί μακριά από την οικογένειά 

του είναι ο αφηγητής του Βάσου Δασκαλάκη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που 

προβάλλουν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση του ήρωα, όπως είναι το ξύπνημα 

στις πέντε το πρωί και η ζάχαρη που βρίσκεται στο κλειδωμένο ντουλάπι. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, από τη μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων, ότι τα άτομα που 

εγκατέλειψαν τις εστίες τους και μετακινήθηκαν σε μεγαλύτερα κέντρα κατέληξαν, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, να εργάζονται στις βιοτεχνίες, στις βιομηχανίες ή 

στους μεγαλέμπορους. Οι πιο πολλοί δεν κατόρθωσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες 

διαβίωσής τους, καθώς όσες ώρες και αν δουλεύανε οι αποδοχές τους ήταν 

υπερβολικά χαμηλές και επαρκούσαν μονάχα για να καλύψουν τις θεμελιώδεις τους 

ανάγκες, μολονότι ορισμένες φορές δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν ούτε αυτές. 

 Στην προσπάθειά τους οι συγγραφείς του μαθητικού εγχειριδίου Αρχές 

Οικονομίας, που διδάσκεται στην πρώτη τάξη του Ενιαίου Λυκείου, να 

παρουσιάσουν την εικόνα της φτώχειας, παραθέτουν ένα απόσπασμα από τον Όλιβερ 

Τουίστ του Καρόλου Ντίκενς (Αρχές Οικονομίας, 1998: 128), αναγνωρίζοντας 

παράλληλα με αυτό τον τρόπο τη σημασία της λογοτεχνίας στη διδασκαλία των 

οικονομικών. Από αυτό το έργο, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει 

τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι των βιομηχανικών πόλεων τις πρώτες 

ημέρες της εφαρμογής νέων τεχνολογιών παραγωγής και να αναγνωρίσει ότι αυτή η 

κατάσταση, όπως ακριβώς ήταν υπαρκτή σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο από το 

δέκατο όγδοο μέχρι και τα μέσα του εικοστού αιώνα, συναντάται σήμερα σε πολλές 

ασιατικές και αφρικανικές χώρες αλλά και στις δυτικές περιοχές που βρίσκονται στην 

οικονομική παρακμή ή κατοικούνται από οικονομικούς μετανάστες. 

 Σε αντίθεση με τα πρόσωπα που περιγράψαμε παραπάνω, ο Μιχάλης («Οι 

τρεις συμβουλές») καταφέρνει να ολοκληρώσει επιτυχώς την επαγγελματική του 

πορεία στην πόλη και επιστρέφει στο σπίτι του ικανοποιημένος από τα επιτεύγματά 

του. Αναλύοντας όμως με κριτικό πνεύμα τη διαφορά μεταξύ αυτής της ιστορίας και 

όλων των προηγούμενων, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η αντίθετη (και θετική) 
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κατάληξη δεν πηγάζει από το μόχθο που κατέβαλε το κεντρικό πρόσωπο και από τη 

θέλησή του να συντηρήσει την οικογένειά του, αλλά στηρίζεται κυρίως στο γεγονός 

ότι η Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου απευθύνεται σε μικρά παιδιά. Οι μύθοι της 

παιδικής λογοτεχνίας, άλλωστε, ακόμη και όταν δεν έχουν ευτυχή κατάληξη, 

αποδίδουν ευχάριστες εικόνες από τις οποίες συνηθίζεται να απουσιάζουν σχόλια 

που χρίζουν διεπιστημονικής ανάλυσης5. 

  Γνωρίζουμε, κυρίως μέσα από τις ιστορικές και λογοτεχνικές περιγραφές της 

αστικής κοινωνίας από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, ότι η συνήθης 

πορεία των εσωτερικών οικονομικών μεταναστών ήταν με εκκίνηση τις αγροτικές 

περιοχές και προορισμό τα αστικά κέντρα. Στα χωριά τους καλλιεργούσαν συνήθως 

ένα μικρό κομμάτι γης, το οποίο τους ανήκε μέχρι τη στιγμή που το 

ιδιωτικοποιήθηκε ο τοπικός φεουδάρχης. Η υποχρεωτική καταβολή της εγγείου 

προσόδου, που ήταν ένα μεγάλο μέρος από την παραγωγή και οι καιρικές συνθήκες 

οδήγησαν τους περισσότερους στην οικονομική καταστροφή, υποχρεώνοντάς τους 

να μετακινηθούν προς τις αναπτυσσόμενες, χάρη στη βιομηχανία, πόλεις. Εκεί, 

παρότι ελπίζανε να βρούνε καλύτερες συνθήκες εργασίας, αντιμετώπισαν εξίσου 

άσχημες συγκυρίες, αφού τα ποσοστά ανεργίας ήταν υψηλά, παρόλο που η άνθιση 

της βιομηχανίας δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, και οι αμοιβές υπερβολικά 

χαμηλές. Οι πιο πολλοί κατέληξαν να εργάζονται με άθλιους όρους και με ελάχιστες 

                                                 
5 Το χαρακτηριστικότερο απόσπασμα που προκάλεσε τη συγκεκριμένη αναφορά προέρχεται από  το 
διήγημα του Τολστόι «Ο Αλιόσα το τσουκάλι» (3Β/ε: 190-197) και συγκεκριμένα από τη φράση «Να 
λοιπόν που ήταν καλύτερα που δε μας άφησαν να παντρευτούμε τελικά, γιατί δε θα οδηγούσε 
πουθενά», η οποία εκφωνείται από τον Αλιόσα και απευθύνεται στην Ουστίνια. Από αυτή την 
πρόταση μπορούμε να εξαγάγουμε διαφορετικά συμπεράσματα ανάλογα με την επιστημονική μέθοδο 
με την οποία την προσεγγίζουμε. Μπορούμε, για παράδειγμα, να ισχυριστούμε με κριτήριο τις θεωρίες 
της ψυχολογίας ότι ο Αλιόσα, επειδή έχει ζήσει στην καταπίεση και αισθάνεται φοβισμένος ακόμα και 
την ώρα που πεθαίνει, δεν τολμά να αποτινάξει την «πατρική σκιά» από τη ζωή του. Εναλλακτικά, θα 
μπορούσε να διατυπωθεί μία άποψη που ανήκει στη μαρξιστική θεώρηση, δηλαδή ότι συναισθάνεται 
τη δυστυχία της Ουστίνια επειδή εντάσσονται στην ίδια κοινωνικοοικονομική τάξη και γι’ αυτό την 
καλεί πριν πεθάνει και προσπαθεί να της παρουσιάσει τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Επίσης, με 
μία περισσότερο κοινωνιολογική προσέγγιση θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι έστω και την 
ύστατη στιγμή ο Αλιόσα εκφράζει εκείνη τη φωνή της κοινωνίας που θεωρεί τη γυναίκα ως 
εξαρτώμενο άτομο από τον άντρα και θα απαιτούσε από το σύζυγο να τη φροντίζει σε όλη του τη ζωή, 
άρα με την αναβολή των γαμήλιων σχεδίων των δύο προσώπων απέρχεται και η ευθύνη που θα 
δημιουργούταν για τον Αλιόσα. 
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αποδοχές στα βιομηχανικά ή βιοτεχνικά εργοστάσια και στις εμπορικές επιχειρήσεις, 

αδυνατώντας να  διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 

 Στο βιβλίο του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου6 υπάρχει ένα 

μεταφρασμένο απόσπασμα από το βιβλίο The Age of Revolution 1789-1848 του Eric 

J. Hobsbawm το οποίο αναφέρεται στις αμοιβές των εργατών που ζούσαν στις πόλεις 

της Δύσης την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Το κείμενο αναφέρει την 

τακτική που ακολούθησαν οι Βρετανοί εργοδότες προκειμένου να υποχρεώσουν τους 

εργάτες να δουλεύουν περισσότερο7. Εντούτοις, η αποδοχή της συγκεκριμένης 

θεωρίας από τον αναγνώστη προϋποθέτει την ύπαρξη τέτοιου βαθμού «φυσικής 

αφέλειας», έτσι ώστε να μπορεί να ενταχθεί σε εκείνη την ομάδα ανθρώπων για τους 

οποίους ο  Gadamer (1998: 37) θα διαπίστωνε απουσία ιστορικής συνείδησης. 

 Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ζωή ανθρώπων που μετακινήθηκαν από τα χωριά 

τους σε μεγαλύτερα κέντρα, όπως παρουσιάζεται στα λογοτεχνικά έργα, κυριαρχείται 

από άθλιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Το διήγημα «Ο Βάνκας» θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ως το αντιπροσωπευτικότερο λογοτεχνικό έργο από εκείνα που 

περιγράφουν τις δύσκολες καταστάσεις, όχι μονάχα γιατί το κεντρικό πρόσωπο είναι 

παιδί, αλλά και επειδή η γραφή του Άντον Τσέχοφ ενεργοποιεί τη φαντασία του 

αναγνώστη, αφού με το λόγο του, ο Ρώσος συγγραφέας έχει την ικανότητα να 

δημιουργεί ζωντανές αναπαραστάσεις όσων περιγράφει. 

 Προσέξαμε σε προηγούμενες αναφορές την αλληλοσυμπαράσταση που 

υπήρχε μεταξύ των μελών της ίδιας κοινωνικοοικονομικής τάξης («Οι νυχτερινές 

επισκέψεις» και «Ο Αλιόσα το τσουκάλι»), αλλά δεν μας απασχόλησε η αντίδραση 

της κοινής γνώμης απέναντι στην εικόνα των άπορων παιδιών. Για να αναπτύξουμε 

τις απόψεις του κοινωνικού περίγυρου θα χρησιμοποιήσουμε τρία λογοτεχνικά έργα: 

«Το κορίτσι με τα σπίρτα», «Το παιδί με τα κεράκια» και «Πατέρα στο σπίτι». Στο 

παραμύθι του Άντερσεν, μετά την αρχική αδιαφορία των ανθρώπων να ενισχύσουν 

                                                 
6 Ιστορία νεότερη και σύγχρονη (2001) Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β.: 211. 
7 Σύμφωνα με το συγγραφέα οι ιδιοκτήτες των παραγωγικών μέσων επιλύσανε το πρόβλημά τους είτε 
τιμωρώντας τους μη αποδοτικούς εργάτες είτε δίνοντάς τόσο χαμηλούς μισθούς ώστε να υποχρεώνουν 
τους υπαλλήλους τους να εργάζονται ολόκληρη την εβδομάδα για να επιβιώσουν. 
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οικονομικά το κοριτσάκι, οι περισσότεροι «έχυσαν δάκρυα πάνω στο φτωχό 

παιδάκι», ενώ εμφανίζεται στη σκηνή μονάχα «ένας άκαρδος». Σε αντίθεση με το 

κοριτσάκι του παραμυθιού, το παιδάκι που πρωταγωνιστεί στο διήγημα του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη δεν διστάζει να ζητήσει την ελεημοσύνη των ανθρώπων. 

Η αντίδραση του αφηγητή είναι θετική ως προς το αίτημα του παιδιού, αφού του 

δίνει μία πεντάρα, ενώ οι υπόλοιποι θαμώνες του παντοπωλείου δεν δείχνουν 

παρόμοια ευαισθησία. Επίσης, στο περιστατικό που περιγράφει ο Άγγελος Τερζάκης, 

παρουσιάζονται οι άνθρωποι με ρεαλιστικό τρόπο, όπως ακριβώς τους συναντάμε 

στις ελληνικές πόλεις. Είναι χαρακτηριστική η ποικιλία των αντιδράσεων των 

ατόμων και η επιθυμία τους να προσφέρουν την άποψή τους σε ένα περιστατικό, το 

οποίο ξεχνούν λίγες στιγμές αργότερα. 

 Διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα γενικό κανόνα για 

να χαρακτηρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα πλουσιότερα άτομα αντιμετωπίζουν 

τα φτωχότερα. Αν κρίνουμε με βάση το γεγονός ότι μεγάλος όγκος χρημάτων, 

φαρμάκων, ρουχισμού και τροφίμων συλλέγεται κάθε χρόνο από τις ανθρωπιστικές 

οργανώσεις με σκοπό να δοθεί στις χώρες του «τρίτου κόσμου», τότε κάποιοι θα 

μπορούσαν να ισχυριστούν ότι οι σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες ενδιαφέρονται 

να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των φτωχών κρατών. Τελικά η οικονομική 

κατάσταση των υπανάπτυκτων χωρών και των κατοίκων τους δεν βελτιώνεται, 

στοιχείο που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει το ενεργό ενδιαφέρον από το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού και από τις κυβερνήσεις που τον εκπροσωπεί για να επιλυθεί 

το πρόβλημα της φτώχειας. Η συγκεκριμένη στάση, βέβαια, εφόσον εξεταστεί υπό το 

πρίσμα της οικονομικής επιστήμης, φαίνεται απόλυτα «λογική». Αν, για παράδειγμα, 

βελτιωθούν οι μισθοί στις κλωστοϋφαντουργίες του Μπαγκλαντές – στις οποίες 

εργάζονται ως επί το πλείστον ανήλικοι – τότε θα ανέβει το κόστος παραγωγής των 

προϊόντων που παράγονται εκεί, άρα και η τιμή πώλησης στις χώρες του δυτικού 

πολιτισμού. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι μπορούμε να αντιληφθούμε την έννοια της 

παγκοσμιοποίησης από δύο, εκ διαμέτρου αντίθετες, όψεις. Η μία χρησιμοποιεί τις 

οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κρατών για να προσφέρει διεθνή ισορροπία, π.χ. 

μεταφέροντας τα πλεονάσματα τροφής που διαθέτουν οι πλουσιότεροι στους 
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φτωχότερους. Η άλλη εκμεταλλεύεται την αδυναμία των άπορων ανθρώπων και τους 

εντάσσει ως φθηνό εργατικό δυναμικό στην παραγωγή αγαθών που προορίζονται για 

να καλύψουν τις ανάγκες του υπόλοιπου κόσμου. Σύμφωνα με αυτή τη θέση, η 

διατήρηση ενός πληθυσμού σε χαμηλό επίπεδο διαβίωσης θεμελιώνει και ενισχύει τη 

συσσώρευση του πλούτου στον υπόλοιπο κόσμο. 

 Ορισμένα κείμενα περιγράφουν εποχές όπου επικρατούν ειδικές συνθήκες, 

όπως είναι οι πολεμικές συγκρούσεις και η κατοχή της εξουσίας από απολυταρχικά 

καθεστώτα. Αμέσως παρακάτω θα σχολιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο 

προβάλλονται οι παράμετροι του προβλήματος της φτώχειας στα αποσπάσματα 

«Συσσίτιο», «Οι πρόσφυγες», «Η παρέλαση», «Τα κουλουράκια», Λοιμός και 

Πολιορκία, όπως επίσης στα διηγήματα «Το λυπημένο μου πρόσωπο» και «Το 

γάλα». 

 Η οικονομική επιστήμη υποστηρίζει ότι η οριακή χρησιμότητα που 

αποκομίζει ο καταναλωτής από ένα αγαθό μειώνεται όσο αυξάνεται η χρήση του σε 

ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα χρονικά διαστήματα που επικρατούν 

πολεμικές διαμάχες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τα καταλληλότερα 

παραδείγματα για να ισχυρισθούμε ότι το μέγιστο κέρδος για το άτομο υπάρχει στην 

πρώτη χρήση. Αρκεί να προσέξουμε τη χαρά των παιδιών όταν έρχονται «ο Δάμων 

και ο Φιντίας» («Συσσίτιο»), τον ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό του αφηγητή και 

της παρέας του όταν μαθαίνουν πως την επόμενη ημέρα θα διανεμηθεί ψωμί («Το 

γάλα»), αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες διεκδικούν σίτιση («Η 

παρέλαση»). 

 Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η απώλεια της ιδιωτικής περιουσίας 

είναι απρόβλεπτη και καθολική. Μία από αυτές περιγράφεται στο απόσπασμα «Οι 

πρόσφυγες» και σχετίζεται με την εκδίωξη των Ελλήνων κατά τη Μικρασιατική 

καταστροφή. Οι πρόσφυγες συνήθως προκύπτουν με αιφνίδιο τρόπο, καθώς οι 

περισσότεροι δεν θεωρούν ότι η έκβαση μίας μάχης θα αποτελέσει αιτία για 

μετακίνηση πληθυσμών. Οι άνθρωποι που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις 

περιοχές τους και ήρθαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα άφησαν πίσω ολόκληρη 

σχεδόν την περιουσία τους, αφού εκείνη την εποχή δεν συνηθίζονταν οι 
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αποταμιεύσεις στις τράπεζες, αλλά η διατήρηση των χρηματικών διαθεσίμων στα 

σπίτια και η επένδυσή τους σε ακίνητη περιουσία. 

 Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν όσους τους βοηθούν 

διαφέρει. Στην ευγνωμοσύνη που εκδηλώνει ο Πέτρος απέναντι στους εθελοντές του 

Ερυθρού Σταυρού («Συσσίτιο»), μπορούμε να αντιπαραβάλουμε τα συναισθήματα 

της Μαργαρίτας (Πολιορκία) απέναντι στην οικογένεια που της προσφέρει στέγη. 

Είναι εμφανές ότι η αντίδραση των άπορων ατόμων δεν εξαρτάται από το μέγεθος 

της αρωγής, αφού η σούπα που παίρνει ο Πέτρος αποτελεί σαφώς μικρότερη 

προσφορά από αυτά που αποκομίζει η Μαργαρίτα, αλλά πηγάζει από τον τρόπο που 

κάθε πρόσωπο αντιλαμβάνεται τη θέση του και εκτιμάει τις πράξεις των άλλων. 

 Ο σεβασμός της προσπάθειας των άλλων εμφανίζεται στις σκέψεις της Ζωής, 

της αφηγήτριας του αποσπάσματος «Τα κουλουράκια», αν και οι πράξεις της δεν 

ακολουθούν την ιδεολογία που πρεσβεύει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε 

να διακρίνουμε την αλλοίωση που προκαλεί στον ανθρώπινο χαρακτήρα η έλλειψη 

των βασικών αναγκών, όπως είναι η τροφή, καθώς η ηρωίδα καταναλώνει τα 

κουλουράκια που προορίζονται για έναν πολιτικό κρατούμενο, τον Δήμο, 

υποκύπτοντας στις βιολογικές της επιθυμίες. Μετά την «επαναφορά» της στην 

πραγματικότητα, και αφού τα χειροποίητα κουλουράκια τη μεταφέρουν νοερά σε 

έναν καλύτερο κόσμο, μετανιώνει για την πράξη της, στοιχείο που αναδεικνύει ότι η 

αλλαγή της συμπεριφοράς της Ζωής δεν προέρχεται από τη ριζική μεταβολή του 

χαρακτήρα της, αλλά είναι μία παροδική αδυναμία ως συνέπεια των κοινωνικών, 

πολιτικών και οικονομικών συνθηκών. 

 Σε δύο έργα, «Το λυπημένο μου πρόσωπο» και Λοιμός, η οικονομική 

εξαθλίωση χρησιμοποιείται για να αναδείξει την καταπίεση των καθεστώτων. Ο 

Ανδρέας Φραγκιάς περιγράφει τη ζωή ορισμένων πολιτικών εξορίστων, οι οποίοι στο 

συγκεκριμένο περιστατικό τιμωρούνται από τους δεσμοφύλακες με στέρηση τροφής, 

επειδή επιδείξανε «εγκληματική αδιαφορία στους νόμους». Η τιμωρία του αφηγητή 

στο διήγημα του Χάινριχ Μπελ επιβάλλεται επίσης για τη μη τήρηση του νόμου που 

επέβαλε υποχρεωτικό χαμόγελο, μία έκφραση ευτυχίας που θα έπρεπε να επιδεικνύει 

ο νομοταγής πολίτης. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι νόμοι σε κάθε άτομο, να 
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είναι «καθαρός, ξυρισμένος, ευτυχισμένος και χορτάτος» όχι απλά δεν συμβαδίζουν 

με την εικόνα του εγκαταλελειμμένου λιμανιού, αλλά βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση 

με την συναισθηματική και οικονομική κατάσταση του αφηγητή. 

 Υπάρχουν τρία κείμενα στα οποία οι άνθρωποι δεν εργάζονται στη στεριά, 

άρα η δυσμενής οικονομική τους κατάσταση οφείλεται στις θαλάσσιες πηγές. Στη 

νουβέλα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, οι προσπάθειες του κεντρικού ήρωα να επιστρέψει 

με γεμάτα δίχτυα αποτυγχάνει τις τελευταίες ογδόντα τέσσερις ημέρες. Το 

μυθιστόρημα του Γιάννη Μαγκλή περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μία 

οικογένεια σφουγγαράδων, επάγγελμα επικίνδυνο και χωρίς αντίστοιχες απολαβές. Ο 

Ζεράρ ντε Νερβάλ καταπιάνεται στο διήγημά του με τη σχέση του ανθρώπου που 

εργάζεται στη θάλασσα με τα υδρόβια πλάσματα. Η φώκια, παρά το γεγονός ότι 

επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του, συμβάλλει στην ευτυχή κατάληξη του 

μύθου. 

 Η αγωνία και η προσπάθεια των φτωχών ανθρώπων εκδηλώνεται με 

ποικίλους τρόπους στα λογοτεχνικά έργα. Ο αφηγητής του διηγήματος «Οι 

φωτογραφίες» του Πέτρου Αμπατζόγλου μετράει τα χρήματά του και τα διαιρεί με 

τις εναπομείνασες ημέρες του μήνα για να γνωρίζει αν είναι αρκετά για να επιβιώσει. 

Η Άννα Μπούκλοβα («Μια τίμια γυναίκα») εργάζεται όλο και περισσότερο για να 

συντηρήσει την οικογένειά της, παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να ζει στα όρια της 

σχετικής φτώχειας. Παρομοίως, οι οικογένειες που κατοικούν στο συνοικισμό 

Σιδηροδρομικών («Έργα γυναικών») μοχθούν για να αποκομίσουν εισοδήματα, αλλά 

επίσης προσπαθούν να διαχειρίζονται όσο το δυνατό καλύτερα τα χρήματά τους. Η 

Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου αποδεικνύει, δηλαδή, ότι δεν αρκεί η σκληρή εργασία 

του ενός εκ των συζύγων, αλλά απαιτείται και ο αγώνας του άλλου για να συνεχίσουν 

τη ζωή τους οι φτωχοί άνθρωποι. Ακριβώς αντίθετος, σε σχέση με τις αντιδράσεις 

που περιγράψαμε προηγουμένως, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Αλέξανδρος 

Οφιομάχος αντιμετωπίζει τις οικονομικές δυσχέρειες (Οι σκλάβοι στα δεσμά τους). Ο 

κόντες δεν αποδέχεται ότι οφείλει να διαφοροποιήσει τον τρόπο ζωής του, αν θέλει 

να διατηρήσει την ελάχιστη περιουσία του που δεν είναι ακόμα χρεωμένη, και 

εξακολουθεί να εμμένει στον τρόπο ζωής που «επιβάλλει» ο τίτλος ευγενείας του. 
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 Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις οι οικονομικοί περιορισμοί προκαλούν 

συγκρούσεις των ατόμων και οδηγούν σε τραγικά αποτελέσματα. Στο διήγημα του 

Γιάννη Βλαχογιάννη οι δυσκολίες ενδυναμώνουν τη σχέση του ανθρώπου 

(Λασκαρού) με το ζώο (Μορφούλα) και η αρωγή των γειτόνων είναι σημαντική για 

τη γυναίκα, ωστόσο δεν μπορεί να αποτρέψει το θάνατό της. Στην ιστορία του 

Κώστα Ταχτσή η μητέρα του αφηγητή ξεσπάει στο γιο της, εκδηλώνοντας έτσι την 

οργή της για τα, οικονομικά και μη, προβλήματα που αντιμετωπίζει, ταυτίζοντας το 

παιδί με τον πατέρα του, τον οποίο προφανώς θεωρεί υπαίτιο των δυσκολιών της. 

Επίσης, ως ανίκανο αντιμετωπίζει ο παππούς τον πατέρα του αφηγητή στο διήγημα 

του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, αφού τον θεωρεί υπεύθυνο για τη μη είσπραξη των 

χρεών. 

 Υπάρχουν κείμενα στα οποία τα άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικά 

προβλήματα δυσκολεύονται να λάβουν σημαντικές για τη ζωή τους αποφάσεις. Ο 

Αργύρης (Άνθρωποι και σπίτια) αμφιταλαντεύεται μεταξύ της πώλησης ή όχι των 

εργαλείων του, που αποτελούν τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσχέρειες που 

προκαλούνται από την παρατεταμένη περίοδο ανεργίας. Η Έβελιν, στο ομώνυμο 

διήγημα του Τζέημς Τζόυς, μετανιώνει την τελευταία στιγμή και δεν ακολουθεί τον 

Φρανκ, που φαντάζει ως το πρόσωπο που θα τη σώσει από τις δυσκολίες της ζωής, 

επιλέγοντας να παραμείνει στο καταπιεστικό περιβάλλον που προκαλείται κυρίως 

από την οικογένειά της. Ακριβώς αντίθετη είναι η επιλογή των ηρώων στο 

μυθιστόρημα του Στρατή Τσίρκα, αφού το κεντρικό ζευγάρι επιλέγει να μετακινηθεί 

αναζητώντας ένα καλύτερο μέρος για να μείνει, ρισκάροντας αυτό που δεν τόλμησε η 

Έβελιν: την εγκατάλειψη των δυσχερών αλλά γνώριμων καταστάσεων για το 

άγνωστο μέλλον. Επίσης, η οικογένεια στο διήγημα «Μακριά από τον κόσμο» 

μετακομίζει υποχρεωτικά, καθώς δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις που θα 

δημιουργούνταν εφόσον συνέχιζε να μένει στην πόλη. Η συγκεκριμένη απόφαση μας 

ωθεί στην αναζήτηση των επιλογών που ακολουθούν οι κεντρικοί ήρωες. 

 Η επιλογή του πατέρα του αφηγητή, στο απόσπασμα «Το σπίτι μου» από το 

μυθιστόρημα Ματωμένα Χώματα της Διδώς Σωτηρίου, είναι να επενδύει τα 
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εισοδήματά του σε ακίνητες αξίες, μειώνοντας τις παροχές προς την οικογένειά του. 

Έτσι, τα τρία παιδιά, ο Μανόλης, ο Γιώργης και ο Σταμάτης, ζούνε σε επίπεδο 

σχετικής φτώχειας, παρόλο που η οικογενειακή τους περιουσία θα μπορούσε να 

καλύψει πολλές από τις οικονομικές τους ανάγκες. 

 Σε δύο από τα κείμενα του Ανθολογίου της τρίτης και τετάρτης τάξης του 

Δημοτικού, οι μικροί μαθητές μπορούν να μελετήσουν τη δυνατότητα των 

ανθρώπινων επιλογών. Στο μύθο του Δημήτρη Ψαθά, τα δύο αδέλφια προσδοκούν 

στην αρωγή του Σουλτάνου για να ανέλθουν οικονομικά. Η επιτυχία του ενός και η 

αποτυχία του άλλου είναι αποτέλεσμα της απρόβλεπτης, εν γένει, συμπεριφοράς του 

τοπικού άρχοντα, ο οποίος δεν αναγνωρίζει τη διαφορά στην αξία μεταξύ ενός 

πολύτιμου μετάλλου και ενός φυσικού προϊόντος, και ενισχύει την άποψη ότι η 

σπανιότητα των αγαθών αυξάνει την ανταλλακτική τους αξία. Στο απόσπασμα του 

Παντελή Καλιότσου, τα παιδιά επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο θα 

χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους, ενεργώντας ως συνειδητοποιημένοι 

καταναλωτές. Κάνοντας εμπάργκο στα πολεμικά παιγνίδια, τα παιδιά εκφράζουν 

ταυτόχρονα την αντιπολεμική τους άποψη. Η πλοκή του παρόντος κειμένου αποτελεί 

για τους μικρούς μαθητές τη συνέχεια από «Το γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρρή (1Α: 

227-237) που διδάχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. 

 Πολύ πιο κοντά στην καθημερινότητα των μαθητών των ελληνικών σχολείων 

βρίσκεται το κείμενο των Ζαν Ζακ Σεμπέ και Ρενέ Γκοσινύ «Οι έλεγχοι». Ο 

αφηγητής γίνεται μάρτυρας στο διάλογο των γονέων του για τα έσοδα και τα έξοδα 

που υπάρχουν στη διαχείριση του νοικοκυριού. Έτσι, ταυτίζεται με τους μαθητές που 

είναι πιθανό πως έχουν υπάρξει παρόντες σε παρόμοια περιστατικά. Η οικογένεια 

του πρωταγωνιστή δεν είναι φτωχή, αλλά αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα επιλογών, 

δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα κατανείμει τα έσοδά της ώστε να καλύψει όσο το 

δυνατό περισσότερες ανάγκες με το μικρότερο κόστος. Στη λογομαχία του πατέρα 

και της μητέρας θίγεται το ζήτημα της αύξησης των τιμών όσων αγαθών αποτελούν 

το «καλάθι της νοικοκυράς» και ερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους τα χρηματικά 

ποσά που απαιτούνται για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, όπως αυτές 
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καθορίζονται από το καταναλωτικό πρότυπο της γαλλικής κοινωνίας, αυξάνονται 

συνεχώς. 

 Παρατηρήσαμε ότι στα λογοτεχνικά έργα οι φτωχοί διακρίνονται από 

αλληλεγγύη. Ο ένας συμμερίζεται τις ανησυχίες του άλλου και τον βοηθάει ηθικά σε 

κάθε περίπτωση και υλικά όποτε μπορεί. Η οικονομική επιστήμη μας διδάσκει ότι «η 

φτώχεια κληρονομείται» επειδή τα μέλη της άπορης οικογένειας μεταβιβάζουν στις 

επόμενες γενεές τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Οι περισσότεροι 

συγγραφείς επιχειρούν να αποδείξουν ότι ο κυριότερος λόγος αυτής της διαιώνισης 

βρίσκεται στην αλληλοσυμπαράσταση που αναφέραμε παραπάνω. Δηλαδή, ο φτωχός 

θα διατηρηθεί σε οικονομικά ασθενή θέση λόγω της ταξικής του συνείδησης. Αυτή η 

θέση, που τείνει προς τη μαρξιστική θεωρία, δεν μπορεί να απορριφθεί ως αβάσιμη. 

Το μεγαλύτερο επιχείρημα, άλλωστε, για να την υπερασπισθούμε δεν είναι άλλο από 

τον ισχυρισμό ότι οι πλουσιότεροι διατηρούν την οικονομική τους ευρωστία χάρη 

στη δική τους ταξική συνείδηση, δηλαδή την αναγνώριση ότι θα παραμένουν 

πλούσιοι όσο υπάρχουν φτωχοί, αφού ο πλούτος τους δεν προσδιορίζεται από την 

ποσότητα αγαθών που μπορούν να αποκτήσουν, αλλά καθορίζεται από τη σχέση 

μεταξύ των εμπορευμάτων που αυτοί, και όχι οι υπόλοιποι, έχουν τη δυνατότητα να 

προμηθευθούν. 
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Συμπεράσματα 

 

 

 Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία μίας μεθόδου με 

την οποία θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε τη διδασκαλία των οικονομικών στην 

προ-πανεπιστημιακή Εκπαίδευση σε μια διαδικασία συνάμα ευχάριστη και 

αποδοτική. Αναγνωρίζοντας τη δυσαρμονία μεταξύ διδακτέας ύλης και διαθέσιμων 

ωρών και την περαιτέρω πίεση που ασκεί στα μέλη της εκπαιδευτικής πράξης η 

απαίτηση για απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές που θα συμβάλουν στην 

εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, καταλήξαμε ότι η χρησιμοποίηση της 

λογοτεχνίας στην εκμάθηση των οικονομικών εννοιών μπορεί να επιτελέσει 

πολλαπλό ρόλο: να προσφέρει στο μαθητή τις γνώσεις που απαιτούνται για την 

επιτυχή αξιολόγησή του στις τελικές εξετάσεις, να προκαλέσει το ενδιαφέρον του για 

εμβάθυνση στην οικονομική επιστήμη και να του προσφέρει την απαραίτητη 

υποδομή γνώσεων, βελτιώνοντας την καθημερινή του ζωή. 

 Ο τρόπος προσέγγισης που προτείνουμε ανήκει στο ευρύτερο πεδίο τόσο των 

οικονομολόγων όσο των φιλολόγων και των δασκάλων και φιλοδοξούμε ότι μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί εξίσου αποδοτικά από τις τρεις ομάδες εκπαιδευτικών, αφού 

απαιτεί γνώσεις βασικών οικονομικών εννοιών και θεμελιωδών στοιχείων των 

θεωριών της λογοτεχνίας που αποκτώνται με τη μελέτη εισαγωγικών εγχειριδίων και 

θεωρητικών της κάθε επιστήμης. Εντούτοις, η σωστή χρήση των στοιχείων της 

έρευνας από τον καθηγητή και το δάσκαλο προϋποθέτει την επιθυμία του να 

διαφοροποιηθεί από τρόπους που έχει συνηθίσει να εφαρμόζει στη σχολική τάξη, την 

απόκτηση γνώσης των οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών στοιχείων που 

επιδρούν στην προσωπικότητα των μαθητών και την αποδοχή των διαφορετικών 

κοινωνικών λόγων, οι οποίοι, ανεξάρτητα αν θεωρούνται από το μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού ορθοί ή λανθασμένοι, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σε ένα 

διάλογο. 

 Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να αγνοούμε ότι το αντικείμενό μας 

είναι η διδασκαλία των οικονομικών και οι προσπάθειές μας θα επικεντρώνονται 
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στον τρόπο με τον οποίο θα τη μετατρέψουμε σε χρήσιμη και ψυχαγωγική. Η χρήση 

της λογοτεχνίας μάς προσφέρει τη δυνατότητα να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των 

μαθητών επειδή τα κείμενα αντανακλούν την κοινωνική πραγματικότητα όπως την 

αντιλαμβάνεται ο συγγραφέας (το δημιουργικό Εγώ), συνεπώς βρίσκονται 

πλησιέστερα στις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών. Σε αυτό το σημείο, θεωρούμε 

απαραίτητο να υπενθυμίσουμε ότι ο μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των γνώσεων. Δεν αρκεί να επιτύχουμε τη συμμετοχή 

του συνόλου της τάξης αν αυτό δεν αντιστοιχεί σε αύξηση των γνώσεων. 

 Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 

επειδή τα αντίστοιχα της Γλώσσας προσφέρονται περισσότερο για την ανάπτυξη των 

γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών και όχι για τη μελέτη των κοινωνικών 

συνιστωσών οι οποίες δημιουργούν τα κείμενα. Παρόλο που ερευνούμε κυρίως τη 

διδασκαλία της οικονομικής επιστήμης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβάνουμε στη μελέτη τα τρία αντίστοιχα βιβλία της Πρωτοβάθμιας, αφού 

η σχολική εκπαίδευση προβάλλει ως ενιαία διαδικασία που διαρκεί, στην Ελλάδα, 

δώδεκα χρόνια. Οφείλουμε βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τα παιδιά τις έννοιες διαφέρει, εκτός των άλλων, ανάλογα με την 

ηλικία τους. Συνεπώς, οφείλουμε να προσαρμόσουμε τους όρους που αναπτύσσουμε 

στις δυνατότητες και τις απαιτήσεις της κάθε τάξης. 

 Για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης, εκτός από τους δύο 

εκπαιδευτικούς οδηγούς, το Learning Economics through Children’s Stories, που 

τυπώθηκε το 1986, και το Teaching Economics Using Children’s Literature (1997), 

στηριχθήκαμε ιδιαίτερα στα έργα των Marc Shell (1978 και 1993), Philip Connell 

(2001), Philippe Desan (1992) και στο συλλογικό βιβλίο των Stephen Cullenberg, 

Jack Amariglio και David F. Ruccio (2001). Οι μελέτες τους συνδέουν την ανάπτυξη 

του χρήματος με τη φιλοσοφική σκέψη και το μεταμοντερνισμό με την οικονομική 

επιστήμη. Αναγνωρίζουν τη σχέση γλωσσικής και οικονομικής παραγωγής στη 

φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και αποδέχονται τη σημασία των εμπορικών 

συναλλαγών στη συγκρότηση της σκέψης. Υποστηρίζουν ότι η νέα οικονομική τάξη 

αναδύθηκε την ίδια εποχή με την αναγέννηση της σκέψης και των τεχνών και ότι ο 
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άνθρωπος δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα διανοητικά του εργαλεία παρά μονάχα 

μέσα από προϋπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές δομές. Εφαρμόζουν μεθόδους 

ανάλυσης που περιέχουν στοιχεία φιλολογίας και ιστορίας των ιδεών και 

αποδεικνύουν ότι τα λογοτεχνικά κείμενα μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα 

το περιβάλλον μας. 

 Η παροχή πολύπλευρων γνώσεων είναι απαραίτητη εάν επιδιώκουμε να 

δημιουργήσουμε ολοκληρωμένους και σκεπτόμενους πολίτες. Η επιστήμη της 

Οικονομίας, εκτός από τις απαραίτητες σε πολλές καθημερινές δραστηριότητες 

γνώσεις που προσφέρει στους ανθρώπους, προτείνει δομημένο και ορθό τρόπο 

σκέψης. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, όχι μονάχα για να επιλέξουμε την 

καλύτερη λύση σε οικονομικά διλήμματα, αλλά και για να αναλύσουμε με 

διαφορετική οπτική ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα. Έτσι, η Οικονομία, 

αναδεικνύεται σε μία εκ των επιστημών που συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ανθρώπινης κοινωνίας. 

 Η επιλογή των προς ανάλυση οικονομικών εννοιών ακολούθησε τα κριτήρια 

ξένων οδηγών της οικονομικής εκπαίδευσης και συνδυάστηκε με την ύλη των δύο 

μαθημάτων του Ενιαίου Λυκείου που ασχολούνται με τις βασικές αρχές της 

Οικονομίας. Σε αυτούς προστέθηκαν ορισμένοι παραπλήσιοι, των οποίων η ανάλυση 

κρίθηκε απαραίτητη μέσα από την αμφίδρομη σχέση μεταξύ οικονομικών όρων και 

λογοτεχνικών κειμένων. Παραδείγματα τέτοιων εννοιών αποτελούν η παιδική 

εργασία και η φτώχεια, οι οποίες δεν διδάσκονται αυτοτελώς στα οικονομικά 

μαθήματα, ωστόσο αποτελούν μεγάλο μέρος της θεματικής των έργων. 

 Για την ορθότερη ανάλυση των κειμένων επιλέχθηκαν πέντε μέθοδοι που 

ενσωματώθηκαν στο θεωρητικό μοντέλο της μελέτης. Χρησιμοποιήσαμε την 

αναγωγή σε κειμενικό πρότυπο, δηλαδή την ταυτόχρονη ανάγνωση του λογοτεχνικού 

έργου με άλλα «κείμενα», γραπτά και προφορικά. Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις η 

δομή της αφήγησης, ο τρόπος που εξελίσσεται ο μύθος, ήταν στο επίκεντρο της 

ανάλυσής μας. Με τη χρήση της δεύτερης μεθόδου, ο μαθητής, καθώς διαβάζει τα 

έργα, ξαναφτιάχνει τη δομή τους. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε τα πρόσωπα και τα 

αντικείμενα των έργων εστιάζοντας σε αυτά την ανάπτυξη των οικονομικών 
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θεωριών. Τέλος, στην έρευνά μας συνετέλεσε επίσης η κοινωνία της εποχής του 

συγγραφέα, καθώς το λογοτεχνικό έργο προβάλλει τις διαφορετικές φωνές όπως τις 

αντιλαμβάνεται και τις συνθέτει ο δημιουργός του. 

 Ο ρόλος της οικονομικής επιστήμης είναι η παροχή γνώσεων που θα 

βελτιώσουν, όχι μονάχα την παραγωγική διαδικασία, αλλά και την ποιότητα ζωής 

των ανθρώπων. Αν ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία παγκόσμια κοινότητα, 

στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να αποκτήσουν τα απαραίτητα αγαθά για 

την επιβίωσή τους και θα έχουν παρόμοιες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης, η 

γνώση της ιστορίας και των θεωριών της Οικονομίας είναι απαραίτητη για την 

πραγματοποίησή του. 

 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  

α) εφαρμογή του παρόντος μοντέλου στη διδακτική πράξη 

β) επέκταση των συστηματικών αναλύσεων και στα ανθολόγια του δημοτικού   

γ) εκπόνηση οικονομικής μελέτης των λογοτεχνικών έργων σε συνεργασία με 

φιλόλογο για να μην κινδυνεύσει να θυσιαστεί η αισθητική πλευρά των κειμένων 

δ) δημιουργία ενός περισσότερο σύνθετου μοντέλου ανάλυσης των κειμένων για 

ερευνητικούς (και όχι διδακτικούς) σκοπούς 

ε) δημιουργία οικονομικών κειμένων με λογοτεχνικότητα (για την πλήρη εφαρμογή 

του όρου «αφηγηματολογία της οικονομίας») 
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Πίνακας 1. Οι έννοιες και οι κωδικοί τους 

Κωδικός Οικονομικές έννοιες 
Ε01  Ανάγκες 
Ε02  Αγαθά 
Ε03  Υπηρεσίες 
Ε04  Δημόσια Αγαθά 
Ε05  Αξία και τιμή 
Ε06  Ανταλλαγή και οικονομικό κύκλωμα 
Ε07  Χρήμα 
Ε08  Εμπόριο 
Ε09  Επιχείρηση και κράτος 
Ε10  Ανταγωνισμός και ελεύθερη αγορά 
Ε11  Κέρδος και αμοιβή 
Ε12  Αποταμίευση και σύνταξη 
Ε13  Ανάπτυξη και τεχνολογία 
Ε14  Έδαφος 
Ε15  Εργασία και κεφάλαιο σε μεγάλες επιχειρήσεις 
Ε16  Εργασία και κεφάλαιο σε μικρές επιχειρήσεις 
Ε17  Εξειδίκευση 
Ε18  Ανεργία 
Ε19  Απεργία 
Ε20  Παιδική εργασία 
Ε21  Έγγειος πρόσοδος 
Ε22  Δάνειο και χρέος 
Ε23  Φτώχεια και το βασικό οικονομικό πρόβλημα 
 
 
Πίνακας 2. Τα ανθολόγια και οι κωδικοί τους 

Κωδικός Ανθολόγιο 
1Α Α΄ και Β΄ Δημοτικού 
1Γ Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού 
1Ε Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού 
2Α Α΄ Γυμνασίου 
2Β Β΄ Γυμνασίου 
2Γ Γ΄ τάξη Γυμνασίου 
3Α Α΄ Ενιαίου Λυκείου 
3Β/υ Β΄ Ενιαίου Λυκείου 
3Β/ε Β΄ Ενιαίου Λυκείου (επιλογής) 
3Γ/υ Γ΄ Ενιαίου Λυκείου 
3Γ/ε Γ΄ Ενιαίου Λυκείου (Θεωρητικής κατεύθυνσης και επιλογής) 
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Πίνακας 3. Συγκεντρωτική κατάσταση εννοιών ανά ανθολόγιο 
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Ε
2
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Ε
2
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Ε   
2   
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Άθροισμα
στοιχείων 

Σύνολο 
κειμένων 

1Α 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 14 8 
1Γ 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 5 20 9 
1Ε 3 2 0 1 4 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 4 0 1 0 1 0 0 4 28 14 
2Α 1 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6 2 1 0 1 0 3 0 0 9 32 14 
2Β 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 0 0 2 0 0 4 21 11 
2Γ 0 0 2 3 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 2 18 10 
3Α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Β/υ 1 1 3 1 3 3 1 3 3 0 4 0 0 3 5 4 0 1 0 0 2 0 4 42 17 
3Β/ε 1 1 3 6 5 1 3 0 1 1 4 0 0 1 4 9 1 1 0 1 0 0 4 47 18 
3Γ/υ 2 0 2 4 1 0 2 1 2 0 3 1 1 1 8 1 1 1 2 0 0 0 7 40 18 
3Γ/ε 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 
Σύνολο 9 6 12 25 21 9 14 4 6 5 11 2 3 24 25 28 4 6 2 8 2 1 42 269 123 
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Πίνακας 4. Συγγραφέας και τίτλος λογοτεχνικών έργων 
 
Βιβλίο Αριθμός 

σελίδων 

βιβλίου 

Συγγραφέας ή πηγή Τίτλος 

1Α 15-16 Αλφαβητάρι με τον ήλιο Ο γερο-Βαγγέλης ο τσαγκάρης 

1Α 38-39 Αρ. Π. Κουρτίδης Δύο κατσίκες σ’ ένα γεφύρι 

1Α 54-60 Αλφαβητάρι με τον ήλιο Η γιαγιά άρχισε το παραμύθι 

1Α 62-69 Γαλάτεια Καζαντζάκη Το άσχημο βασιλόπουλο 

1Α 83-87 Μαρία Κουβαλιά-Γουμενοπούλου Ένα τσαμπί σταφύλι 

1Α 139-145 Μαρία Κουβαλιά-Γουμενοπούλου Η μερμηγκοφωλιά 

1Α 167-173 Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου Οι τρεις συμβουλές 

1Α 227-237 Ζωρζ Σαρρή Το γαϊτανάκι 

1Γ 26-31 Κώστας Βάρναλης Το παραμύθι που δεν είχε τέλος 

1Γ 49-51 Λίνα Κασδάγλη Από το αεροπλάνο 

1Γ 70-79 Φράνση Σταθάτου Κοντά στους ανθρώπους 

1Γ 111-114 Δημήτρης Ψαθάς Το πιο πολύτιμο δώρο 

1Γ 141-147 Θέτις Κ. Φραντζή Τα χέρια του παππού 

1Γ 212-218 Ανδρέας Καρκαβίτσας Ένας νοικοκύρης τυφλοπόντικας 
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1Γ 220-227 Παντελής Καλιότσος Μποϋκοτάζ στα πολεμικά παιγνίδια 

1Γ 240-242 Βάσος Δασκαλάκης Από μικρός στα βάσανα της ζωής 

1Γ 253-257 Άλκη Ζέη Συσσίτιο 

1Ε 57-59  Αγγελική Βαρελλά Δρακοπαραμύθι  

1Ε 60-64 Τζιάννι Ροντάρι Περιπέτεια με την τηλεόραση 

1Ε 65-66 Μενέλαος Λουντέμης Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα 

1Ε 99-101 Ι.Δ. Ιωαννίδης Το καυκασιανό παραμύθι 

1Ε 108-111 Ζαν Ζακ Σεμπέ & Ρενέ Γκοσινύ Οι έλεγχοι 

1Ε 144-146 Στράτης Μυριβήλης Η Ηλιογέννητη 

1Ε 147-149 Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Η Σακοράφα 

1Ε 155-158 Νίκος Καζαντζάκης Ο γιος 

1Ε 206-209 Διδώ Σωτηρίου Οι πρόσφυγες 

1Ε 215-217 Άλκη Ζέη Η παρέλαση 

1Ε 218-221 Ζωρζ Σαρή Τα κουλουράκια 

1Ε 253-254 Μάρω Λοΐζου Το χαμογελαστό συννεφάκι 

1Ε 273-275 Ευγένιος Τριβιζάς Η θλιμμένη αγελάδα 

1Ε 277-278 Ζωή Βαλάση Ο παράξενος πραματευτής 

2Α 8-10 Στράτης Μυριβήλης Το χωριό Μουριά 

2Α 18-21 Κοσμάς Πολίτης Ένα πρόσχαρο χωριό 
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2Α 39-43 Φώτης Κόντογλου Το βλογημένο μαντρί 

2Α 44-48 Στέφανος Δάφνης Ο ξένος των Χριστουγέννων 

2Α 95-99 Γιάννης Βλαχογιάννης Της φτώχειας τα στερνά 

2Α 100-103 Αργύρης Εφταλιώτης Ο μπαρμπα-Γιάννης κι ο γάδαρός του 

2Α 131-135 Δημήτρης Χατζής Το βάφτισμα 

2Α 136-140 Άντον Τσέχοφ Ο Βάνκας 

2Α 143-145 Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Το κορίτσι με τα σπίρτα 

2Α 146-149 Δημήτρης Βουτυράς Μακριά από τον κόσμο 

2Α 161-164 Έρνεστ Χέμινγουεϊ Ο γέρος και η θάλάσσα 

2Α 247-251 Διδώ Σωτηρίου Το σπίτι μου 

2Α 317-318 Νεοελληνικά λαογραφικά κείμενα Ο τσοπάνης και οι τρεις αρρώστιες 

2Α 325 Λαϊκός μύθος Ο γέρος και οι παντούφλες 

2Β 9-12 Ανδρέας Καρκαβίτσας Η θάλασσα 

2Β 15-19 Γιάννης Μαγκλής Ο σφουγγαράς 

2Β 116-122 Ηλίας Βενέζης Οι γλάροι 

2Β 124-128 Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού 

2Β 213-215 Αργύρης Εφταλιώτης Η λαχτάρα του γερο-Ανέστη 

2Β 239-242 Στρατής Τσίρκας Από τη Χίο στην Αλεξάνδρεια 

2Β 247-253 Κώστας Παρορίτης Το πέραμα 
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2Β 254-259 Πέτρος Γλέζος Το σπίτι με τα περιστέρια 

2Β 264-267 Άγγελος Τερζάκης Το παιδί με τα κεράκια 

2Β 272-276 Λιλίκα Νάκου Οι νυχτερινές επισκέψεις 

2Β 307-311 Θ. Πετσάλης-Διομήδης Σχολεία πρώτα… 

2Γ 183-187 Ανδρέας Καρκαβίτσας Ο ζητιάνος 

2Γ 190-194 Γρηγόριος Ξενόπουλος Το συννεφάκι 

2Γ 206-213 Κωνσταντίνος Θεοτόκης Οι σκλάβοι στα δεσμά τους 

2Γ 213-219 Ζαχαρίας Παπαντωνίου Ο κ. τμηματάρχης έρχεται 

2Γ 239-247 Θράσος Κραστανάκης Ρασκάγιας 

2Γ 253-258 Στράτης Μυριβήλης Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια 

2Γ 313-317 Δημήτρης Χατζής Ο γυρισμός 

2Γ 339-344 Γιώργος Ιωάννου Το παλιό σχολείο 

2Γ 344-346 Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου Έργα γυναικών 

2Γ 395-399 Έλγουιν Μπρουκς Χουάιτ Ο άνθρωπος με το μηχανάκι 

3Β/υ 72-77 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Πατέρα στο σπίτι 

3Β/υ 93-97 Ανδρέας Καρκαβίτσας Τα τυφλοπόντικα 

3Β/υ 120-125 Κωνσταντίνος Χατζόπουλος Το σπίτι του δασκάλου 

3Β/υ 127-134 Μιχαήλ Μητσάκης Η αρκούδα 

3Β/υ 137-140 Κωνσταντίνος Θεοτόκης Η τιμή και το χρήμα [Οι λαθρέμποροι] 
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3Β/υ 146-148 Κωνσταντίνος Θεοτόκης Η τιμή και το χρήμα [Ανάθεμα τα τάλαρα] 

3Β/υ 287-298 Κοσμάς Πολίτης Στου Χατζηφράγκου 

3Β/υ 313-322 Θράσος Καστανάκης Εύρηκα 

3Β/υ 342-346 Γιώργος Θεοτοκάς Θέλω γράμματα 

3Β/υ 395-396 Μ. Καραγάτσης Γιούγκερμαν [Προσπάθειες για ύποπτες επιχειρήσεις] 

3Β/υ 396-398 Μ. Καραγάτσης Γιούγκερμαν [Η επαγγελματική αποκατάσταση] 

3Β/υ 405-408 Μ. Καραγάτσης Γιούγκερμαν [Τα μαρτύρια της αγάπης] 

3Β/υ 409-412 Μ. Καραγάτσης Γιούγκερμαν [Ο ύπνος και ο θάνατος] 

3Β/υ 413-420 Μ. Καραγάτσης Το μπουρίνι 

3Β/υ 421-426 Μ. Καραγάτσης Τα χταποδάκια 

3Β/υ 434-438 Παντελής Πρεβελάκης Η κεφαλή της Μέδουσας 

3Β/υ 511-515 Σαντάλ Το κόκκινο και το μαύρο [Πατέρας και γιος] 

3Β/ε 187-188 Ζεράρ ντε Νερβάλ Ιστορία μιας φώκιας 

3Β/ε 190-197 Λέον Τολστόι Ο Αλιόσα το τσουκάλι 

3Β/ε 198-201 Μπιέρνστερ Μπγιέρνσον Ο πατέρας 

3Β/ε 202-208 Γκυ ντε Μωπασάντ Η διαθήκη 

3Β/ε 209-214 Άντον Τσέχοφ Έργο τέχνης 

3Β/ε 215-223 Λουΐτζι Πιραντέλο Το πιθάρι 

3Β/ε 230-237 Μιχαήλ Σαντοβεάνου Ο νυχτοφύλακας 
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3Β/ε 248-254 Τζέημς Τζόυς Η Έβελιν 

3Β/ε 258-262 Γιάροσλαβ Χάσεκ Μια τίμια γυναίκα 

3Β/ε 275-281 Κάρελ Τσάπεκ Ο κλεμμένος φάκελος 139/Υ ΙΙ του ΙΙ Γραφείου 

3Β/ε 294-296 Μπέρτολτ Μπρεχτ Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι 

3Β/ε 304-309 Ντίνο Μπουτζάτι Το καλόμβι 

3Β/ε 311-317 Αζίζ Νεσίν Το σημειωματάριο 

3Β/ε 318-323 Χάινριχ Μπελ Κάτι θα γίνει 

3Β/ε 324-326 Λούντβικ Ασκενάζι Το αυγό 

3Β/ε 331-336 Ίταλο Καλβίνο Φεγγάρι και GNAC 

3Β/ε 347-349 Σλάβομιρ Μρόζεκ Ο κύκνος 

3Β/ε 350-356 Ντράγκο Γιάντσαρ Επεισόδιο στο λιβάδι 

3Γ/υ 163-171 Στρατής Τσίρκας Αριάγνη 

3Γ/υ 181-190 Δημήτρης Χατζής Ο Σιούλας ο ταμπάκος 

3Γ/υ 201-209 Σπύρος Πλασκοβίτης Το φράγμα 

3Γ/υ 240-248 Ανδρέας Φραγκιάς Άνθρωποι και σπίτια 

3Γ/υ 249-256 Ανδρέας Φραγκιάς Λοιμός 

3Γ/υ 257-261 Μήτσος Αλεξανδρόπουλος Το σύννεφο 

3Γ/υ 263-266 Αλέξανδρος Κοτζιάς Πολιορκία 

3Γ/υ 280-286 Τάκης Κουφόπουλος Σώματα και χρώματα 



 245

3Γ/υ 287-291 Νίκος Μπακόλας Μυθολογία 

3Γ/υ 293-297 Κώστας Ταχτσής Τα ρέστα 

3Γ/υ 307-311 Μάριος Χάκκας Το ψαράκι της γυάλας 

3Γ/υ 315-316 Πέτρος Αμπατζόγλου Οι φωτογραφίες 

3Γ/υ 337-340 Περικλής Σφυρίδης Εμάς άραγε ποιος θα μας κοιτάξει 

3Γ/υ 363-370 Δημήτρης Νόλλας Στο δρόμο για το Βούπερταλ 

3Γ/υ 427-432 Χάινριχ Μπελ Το λυπημένο μου πρόσωπο 

3Γ/υ 437-439 Τζον Ντος Πάσος Λάτρης της ανθρωπότητας 

3Γ/υ 444-451 Μιχαήλ Σολόχοφ Ο ήρεμος Ντον 

3Γ/υ 452-453 Φραντς Κάφκα Μπροστά στο νόμο 

3Γ/ε 187-237 Στρατής Δούκας Ιστορία ενός αιχμαλώτου 

3Γ/ε 252-257 Γιώργος Ιωάννου Το γάλα 

3Γ/ε 373-375 Σωτήρης Δημητρίου Ν’ ακούω καλά τ’ όνομά σου 
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Πίνακας 5. Αναλυτική κατάσταση οικονομικών εννοιών και κειμένων 
 

Βιβλίο Αριθμός 
σελίδων 
βιβλίου 
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1Α 15-16     +                         +               
1Α 38-39                   +                           
1Α 54-60                           +                 +
1Α 62-69         + +                                   
1Α 83-87                           +                   
1Α 139-145                           +                   
1Α 167-173             +                 +             +
1Α 227-237         +                     +               
1Γ 26-31     +                             +           
1Γ 49-51       +                                       
1Γ 70-79                           +                 +
1Γ 111-114         + + +                               +
1Γ 141-147                           +                   
1Γ 212-218                   +       +                   
1Γ 220-227                                             +
1Γ 240-242                                       +     +
1Γ 253-257 + +   + +                                   +
1Ε 57-59                                   +           
1Ε 60-64       +                                       
1Ε 65-66         +   +               + +       +       
1Ε 99-101   +               +                           
1Ε 108-111 +                                           +
1Ε 144-146         +                                     
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1Ε 147-149         +                                     
1Ε 155-158                           +   +               
1Ε 206-209             +                               +
1Ε 215-217 +                                           +
1Ε 218-221 +                                           +
1Ε 253-254   +                                           
1Ε 273-275                           + + +               
1Ε 277-278         + +                   +               
2Α 8-10                           +                   
2Α 18-21       +                   +                   
2Α 39-43                           +                 +
2Α 44-48       +                                       
2Α 95-99                                             +
2Α 100-103                           + +               +
2Α 131-135                           + +     +   +     +
2Α 136-140       +                               +     +
2Α 143-145 +       +                             +     +
2Α 146-149       +                                     +
2Α 161-164                           +   +             +
2Α 247-251         +   +                               +
2Α 317-318           +                                   
2Α 325         +                                     
2Β 9-12                           +                   
2Β 15-19                           +                 +
2Β 116-122       +                       +               
2Β 124-128         +                                     
2Β 213-215                             +                 
2Β 239-242                                             +
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2Β 247-253       +                 +     +               
2Β 254-259                         +   +                 
2Β 264-267                                       +     +
2Β 272-276                           + +   +     +     +
2Β 307-311       +                                       
2Γ 183-187     +       +                 +               
2Γ 190-194                           +                   
2Γ 206-213     +                                     + +
2Γ 213-219       +                       + +             
2Γ 239-247                   +                           
2Γ 253-258       +                       +               
2Γ 313-317                       +                       
2Γ 339-344       +                                       
2Γ 344-346                                             +
2Γ 395-399             +                 +               
3Β/υ 72-77   +           +     +         +             +
3Β/υ 93-97                           +             +   +
3Β/υ 120-125       +             +                       +
3Β/υ 127-134                           +                   
3Β/υ 137-140         +     + +                             
3Β/υ 146-148           + +                                 
3Β/υ 287-298                     +       +                 
3Β/υ 313-322                             +                 
3Β/υ 342-346         +                                     
3Β/υ 395-396               + +                             
3Β/υ 396-398                     +       +     +           
3Β/υ 405-408           +                                   
3Β/υ 409-412 +                                             
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3Β/υ 413-420           +               +             +   +
3Β/υ 421-426     +                         +               
3Β/υ 434-438     +                       + +               
3Β/υ 511-515     +   +       +           + +               
3Β/ε 187-188                           +                 +
3Β/ε 190-197                             +         +     +
3Β/ε 198-201         +   +                 +               
3Β/ε 202-208         +                     +               
3Β/ε 209-214         + +         +                         
3Β/ε 215-223     +   +   +       +       + +               
3Β/ε 230-237       +                       +               
3Β/ε 248-254                                             +
3Β/ε 258-262       +     +       +                       +
3Β/ε 275-281       + +           +                         
3Β/ε 294-296   +                                           
3Β/ε 304-309                 +             +               
3Β/ε 311-317     + +                       +               
3Β/ε 318-323                             +   + +           
3Β/ε 324-326                               +               
3Β/ε 331-336                   +                           
3Β/ε 347-349 +     +                     + +               
3Β/ε 350-356     + +                       +               
3Γ/υ 163-171       +                     +       +         
3Γ/υ 181-190                 +           +                 
3Γ/υ 201-209     + +                     +                 
3Γ/υ 240-248                             +               +
3Γ/υ 249-256                     +       +   +           +
3Γ/υ 257-261 +     +             +                         
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3Γ/υ 263-266 +                           +               +
3Γ/υ 280-286                         +                     
3Γ/υ 287-291                                   +         +
3Γ/υ 293-297             +                               +
3Γ/υ 307-311         +           +                         
3Γ/υ 315-316             +                               +
3Γ/υ 337-340                       +                       
3Γ/υ 363-370     +           +             +               
3Γ/υ 427-432       +                                     +
3Γ/υ 437-439                             +       +         
3Γ/υ 444-451               +           + +                 
3Γ/υ 465-472                                               
3Γ/ε 187-199             +               +                 
3Γ/ε 208-224                           +                   
3Γ/ε 252-257   +   +                                     +
3Γ/ε 373-375           +                                   
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Πηγές και βιβλιογραφία 

 

 

 

 

Πηγές – Εγχειρίδια για το μαθητή 

 

Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού (1999) Α΄ και Β΄ τάξη Δημοτικού, Αθήνα: 

Ο.Ε.Δ.Β. 

Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού (2001) Γ΄ και Δ΄ τάξη Δημοτικού, Αθήνα: 

Ο.Ε.Δ.Β. 

Αρχές Οικονομίας (1998) Α΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1999) Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (2000) Α΄ τάξη Γυμνασίου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (2000) Β΄ τάξη Γυμνασίου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (2000) Γ΄ τάξη Γυμνασίου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (2001) Α΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα: 

Ο.Ε.Δ.Β. 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (2001) Β΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα: 

Ο.Ε.Δ.Β. 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (2001) Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα: 

Ο.Ε.Δ.Β. 

Με λογισμό και μ’ όνειρο. Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων (2001) Ε΄ και Στ΄ τάξη 

Δημοτικού, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (2000) Β΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Νεοελληνική Λογοτεχνία (2000) Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 
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Πηγές – Βιβλία και οδηγίες για τον καθηγητή 

 
Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου στο Μάθημα Αρχές 

Οικονομίας (1999) Αθήνα: Κ.Ε.Ε. 

Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου στο Μάθημα Αρχές 

Οικονομικής Θεωρίας (Τεύχος Α’) (1999) Αθήνα: Κ.Ε.Ε. 

Εκπαίδευση 2000. Για μια παιδεία ανοικτών οριζόντων (1997) Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Η αξιολόγηση των μαθητών στο Λύκειο (1999) ΥΠ.Ε.Π.Θ., Αθήνα: Κέντρο 

Εκπαιδευτικής Έρευνας. 

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Γυμνάσιο και 

στο Ενιαίο Λύκειο (1999) Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο (2002) 

Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο (2002) 

Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

 

 

Πηγές – Νομοθεσία 

 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2001) ΦΕΚ 1366 (18-10-

2001) 

Ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο 

και στο Λύκειο (1998) Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 

Πηγές – Σελίδες διαδικτύου 

 
http://www.auth.gr/virtualschool/  

http://www.econlib.org/

http://www.marxists.org/

http://www.pi-schools.gr/

http://www.ypepth.gr/

http://www.auth.gr/virtualschool/
http://www.econlib.org/
http://www.econlib.org/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.ypepth.gr/
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Περίληψη στη ελληνική γλώσσα 

 

 

 

Οι έρευνες για τη διδασκαλία των οικονομικών επιχειρούν να ισχυροποιήσουν την 

άποψη ότι η μείωση της χρησιμοποίησης των παραδοσιακών τεχνικών διδασκαλίας, 

όπως είναι ο μονόλογος, είναι απαραίτητη εάν επιθυμούμε να κατανοήσουν βαθύτερα 

οι μαθητές τα διδακτικά αντικείμενα αλλά και να αποκτήσουν διαρκές ενδιαφέρον 

για την επιστήμη της οικονομίας. Πολλοί μελετητές αποδεικνύουν ότι η χρήση της 

λογοτεχνίας βελτιώνει τις πιθανότητες για την αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Εμείς 

υποστηρίζουμε ότι δεν αρκεί η ανάγνωση ενός κειμένου για να διδάξουμε τα 

αντικείμενα της οικονομίας, αλλά απαιτείται η εφαρμογή θεωριών της λογοτεχνίας 

για την ολοκληρωμένη παρουσίαση όλων των πλευρών των λογοτεχνικών έργων και 

της ενεργοποίησης των γνώσεων και των εμπειριών των παιδιών. 
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