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Πεπίλητη 
 
Η παξνχζα εξγαζία ζπληζηά πξντφλ έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλεο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαη 

ηκήκαηα ζεηηθψλ ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα νπνία παξέρνπλ ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-ήηξηέο 

ηνπο ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Μειεηά ηηο απφςεηο 

ησλ εκπιεθφκελσλ θαζεγεηψλ, επηζηεκφλσλ θαη ζπγγξαθέσλ, εζηηάδνληαο ζηε ρξεζηκφηεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο, ζηε ζπκβνιή ηεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ θνηλσλίαο-επηζηήκεο, 

θαζψο θαη ζηελ επίδξαζε πνπ απηή ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη ηφζν ζηελ παλεπηζηεκηαθή 

θνηλφηεηα φζν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά ηεο, ε 

δεκηνπξγηθή γξαθή κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ δηεπηζηεκνληθφ εξγαιείν γηα ηελ 

εμεξεχλεζε ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε 

πνηθίισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

θαηάθηεζε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο αληίιεςεο θαη ζπλείδεζεο. Δπίζεο, ε δεκηνπξγηθή γξαθή 

θαιιηεξγεί πνιχπιεπξα θάζε επηζηήκνλα θαη δξα ππνζηεξηθηηθά ζηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε 

πνπ θαηέρεη, βειηηψλνληαο ηε γισζζηθή θαη ηε ζπιινγηζηηθή ηθαλφηεηά ηνπ κέζσ ηεο επαθήο 

ηνπ κε δηαρξνληθά αμηφινγα θείκελα θαη ηεο πηνζέηεζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο ινγηθήο. 
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κεραληθή, δηεπηζηεκνληθφηεηα 

 
 
Abstract 
 
The present article is the result of research in specific university departments and Schools of 

Applied Sciences abroad, which provide their students with the opportunity to attend Creative 

Writing classes. It studies the viewpoints of the teachers, scientists and authors involved, 

focusing on the usefulness of teaching Creative Writing, its contribution to the 

comprehension of the relation between society and science, as well as its potential impact on 

both the university and the broader community. According to the results yielded, Creative 

Writing is a cross-disciplinary tool for the exploration of human knowledge and experience, 

the communication and interaction of various social groups, which eventually lead to the 

creation, comprehension and acquisition of a multicultural awareness and conscience. 
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Abstract 
 
The present article is the result of research in specific university departments and Schools of 

Applied Sciences abroad, which provide their students with the opportunity to attend Creative 

Writing classes. It studies the viewpoints of the teachers, scientists and authors involved, 

focusing on the usefulness of teaching Creative Writing, its contribution to the 
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Writing is a cross-disciplinary tool for the exploration of human knowledge and experience, 
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Moreover, Creative Writing offers a pluralistic cultivation to every scientist and it supports 

the specialized knowledge they hold, enhancing their linguistic and discursive skill, through 

their engagement with remarkable texts and the adoption of collective rationality. 
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Ειζαγυγή 
 

Τν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο απνηειεί έλα 

επηζηεκνληθφ πεδίν ην νπνίν ελδπλακψλεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, αλαδεηθλχεη ηε 

δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη νδεγεί ζηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ ζπγγξαθήο θαη ζηελ 

παξαγσγή ιφγνπ. 

Η δεκηνπξγηθή γξαθή σο γλσζηηθφ πεδίν αλέπηπμε θαη ζπγθξφηεζε ζηαδηαθά 

ηελ επηζηεκνληθή ηεο ηαπηφηεηα. Σήκεξα, δηαζέηεη κία πνιχ ηζρπξή δηεζλή παξνπζία, 

εηδηθφηεξα κάιηζηα θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, έρνληαο εμειηρζεί ζηνπο θφιπνπο 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηνπ θφζκνπ, φπσο ησλ Columbia, 

Princeton, Iowa, αξγφηεξα ηνπ East Anglia ηεο Αγγιίαο θηι. Τα πξνγξάκκαηά ηεο 

είλαη πιένλ θαηνρπξσκέλα ζεζκηθά ζε πνιιά παλεπηζηήκηα ηεο επξσπατθήο επείξνπ, 

ζηελ Ακεξηθή, ζηελ Απζηξαιία, ζηελ Αζία, θαη ν θαηάινγνο πξνβιέπεηαη λα είλαη 

ζχληνκα επαπμεκέλνο. Μαδί κε άιια ζχγρξνλα κεηακνληέξλα γλσζηηθά αληηθείκελα 

έρεη γίλεη πεξηδήηεηε, θαηέθηεζε βαζηά θαη νπζηαζηηθή αθαδεκατθή αλαγλψξηζε θαη 

εμαπιψζεθε κε κεγάιε ηαρχηεηα ηφζν κε ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ ή δηδαζθαιίαο εμ 

απνζηάζεσο φζν θαη κε ηε ζπλνδφ παξαγσγή πνιιψλ εππψιεησλ εγρεηξηδίσλ 

(Κσηφπνπινο, 2012).  

Η δεκηνπξγηθή γξαθή κπνξεί λα δηδαρζεί θαη λα θαηαλνεζεί, φπσο θάζε ηέρλε 

πνπ απαηηεί δεμηνηερλία, φπσο θάζε ζεκαληηθφ παηρλίδη (Morley, 2007). Σηα ζρνιεία, 

ζηα θνιέγηα θαη ζηα παλεπηζηήκηα ην πεδίν ηεο αλαπηχζζεηαη ζπλερψο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, έηζη πνπ λα αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ κπνξεί 

λα δηδαρζεί ζπζηεκαηηθά απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο εθπαίδεπζεο κέρξη θαη ηα 

πςειφηεξα επίπεδα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. Σπλδέεηαη κε 

παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα, φπσο ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο γιψζζαο, ηνπ 

ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ηεο 

κνπζηθήο, ηεο ςπρνινγίαο, ησλ ΤΠΔ θηι. (Κσηφπνπινο, 2012). Τν γλσζηηθφ 

ππφβαζξν ησλ εκπιεθφκελσλ επηζηεκφλσλ εκπινπηίδεηαη κε δεμηφηεηεο πνπ ηνπο 
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θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα ζπλδπάζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

ηνπο κε απηέο ηεο ζπγγξαθήο θαη λα απνδψζνπλ ηα κέγηζηα ζηνλ ηνκέα ηνπο.  

Σηνπο ζχγρξνλνπο κεηαδεπηεξνβάζκηνπο αθαδεκατθνχο, θαη φρη κφλν, 

ρψξνπο, ε δεκηνπξγηθή γξαθή πξνζειθχεη κηα πνηθηιία πεξηνρψλ κειέηεο. 

Αλζξσπνιφγνη, θνηλσληνιφγνη, γεσγξάθνη, ηζηνξηθνί, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

λνζειεπηέο, επηζηήκνλεο ησλ ππνινγηζηψλ επηρεηξνχλ λα ηελ εκπιέμνπλ ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θαζψο αληηιακβάλνληαη ηνλ δηεπηζηεκνληθφ ηεο 

ραξαθηήξα θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ απηή ηνχο παξέρεη. Με ηε βησκαηηθή 

ππφζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο ηα εξγαζηήξηά ηεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζρέζεσλ θνηλσλίαο-επηζηήκεο, φπσο θαη απηψλ εληφο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

εξγαζηεξίσλ θαη αηζνπζψλ, κέζα απφ κηα δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

ζπκβάιιεη δξαζηηθά ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο επηζηεκνληθήο αιιά θαη θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο κέζσ ηεο αηζζεηηθήο νδνχ δηακνξθψλνληαη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη, ελεξγνί θαη πξνηθηζκέλνη επηζηήκνλεο (Harper, 2010).  

Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο πλεπκαηηθφηεηαο, ελψ εηδηθά γηα 

ηνλ ξφιν ηεο δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο θαη έθθξαζεο νη γλσζηαθνί επηζηήκνλεο έρνπλ 

επηζεκάλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ελεξγνπνηείηαη ζηνλ 

αλζξψπηλν εγθέθαιν έλα ελλνηνινγηθφ δίθηπν ιεθηηθψλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ δεθηψλ 

κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ αλζξψπηλε λφεζε (Μηραειίδεο & Παζραιίδνπ, 2017). 

Σπγθεθξηκέλα, ε δεκηνπξγηθή αλάγλσζε θαη νη απφπεηξεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο 

ιεηηνπξγνχλ σο κηα ηζρπξή ψζεζε πνιχπιεπξεο επεμεξγαζίαο ησλ 

πξνζιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβάιινπλ ζε έλα είδνο αλαπξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ζρέζεσλ ζχλδεζεο αλάκεζα ζηηο πξνυπάξρνπζεο θαη ηηο λενιακβαλφκελεο 

γλψζεηο, θαηά ηξφπν πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο θαληαζίαο. Ο εγθέθαινο δειαδή δελ αληηζηνηρίδεη απιψο κηα 

ζεκαζία κε θάπνηα ιέμε, αιιά ελεξγνπνηεί έλα απφζεκα γλψζεσλ γηα ηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο λέαο γλψζεο θαη ιεθηηθήο πιεξνθνξίαο (Swinney, 1979). 

Η ελεξγεηηθή δηαδηθαζία ηεο αλαγλσζηηθήο αλάπηπμεο πξνυπνζέηεη ηελ αλαδηάηαμε 

πθηζηάκελσλ δνκψλ, ηελ ηθαλφηεηα εμεηδίθεπζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ ησλ 

εγθεθαιηθψλ λεπξψλσλ εληφο ησλ δνκψλ απηψλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, θαη ηνλ απηνκαηηζκφ – ηελ ηδηφηεηα δειαδή νκάδαο λεπξψλσλ θαη 

θπθισκάησλ κάζεζεο λα αλαζχξνπλ θαη λα ζπλδένπλ ζρεδφλ απηφκαηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία (Wolf, 2007). Η αλάγλσζε, κε άιια ιφγηα, δελ απνηειεί 
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ζπλεηδεηνπνηεκέλνη, ελεξγνί θαη πξνηθηζκέλνη επηζηήκνλεο (Harper, 2010).  

Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα 
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κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ αλζξψπηλε λφεζε (Μηραειίδεο & Παζραιίδνπ, 2017). 

Σπγθεθξηκέλα, ε δεκηνπξγηθή αλάγλσζε θαη νη απφπεηξεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο 

ιεηηνπξγνχλ σο κηα ηζρπξή ψζεζε πνιχπιεπξεο επεμεξγαζίαο ησλ 
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γλψζεηο, θαηά ηξφπν πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο θαληαζίαο. Ο εγθέθαινο δειαδή δελ αληηζηνηρίδεη απιψο κηα 

ζεκαζία κε θάπνηα ιέμε, αιιά ελεξγνπνηεί έλα απφζεκα γλψζεσλ γηα ηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο λέαο γλψζεο θαη ιεθηηθήο πιεξνθνξίαο (Swinney, 1979). 

Η ελεξγεηηθή δηαδηθαζία ηεο αλαγλσζηηθήο αλάπηπμεο πξνυπνζέηεη ηελ αλαδηάηαμε 

πθηζηάκελσλ δνκψλ, ηελ ηθαλφηεηα εμεηδίθεπζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ ησλ 

εγθεθαιηθψλ λεπξψλσλ εληφο ησλ δνκψλ απηψλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, θαη ηνλ απηνκαηηζκφ – ηελ ηδηφηεηα δειαδή νκάδαο λεπξψλσλ θαη 

θπθισκάησλ κάζεζεο λα αλαζχξνπλ θαη λα ζπλδένπλ ζρεδφλ απηφκαηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία (Wolf, 2007). Η αλάγλσζε, κε άιια ιφγηα, δελ απνηειεί 

απιή θαηαλάισζε ηνπ θεηκέλνπ ή παζεηηθή απνδνρή ηνπ, αιιά ζπληζηά κηα 

δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ 

αλαγλψζηε ζηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο θαη ζηε ζχλζεζε εξκελεηψλ (Κηνζζέο, 2018). 

Η δεκηνπξγηθή γξαθή, ζπκπεξαζκαηηθά, θαιιηεξγεί ηελ ηθαλφηεηα θξηηηθήο 

αλάγλσζεο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε ηεο εζηθήο θαη ηεο πλεπκαηηθήο 

ππφζηαζεο ηνπ επηζηήκνλα, αθνχ κέζα απφ ηα ζπλδπαζηηθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία 

ιεηηνπξγεί, ελζαξξχλνληαη ε απηελέξγεηα θαη ε δηαρείξηζε κε θξηηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο. 

Η δεκηνπξγηθή γξαθή σο γλσζηηθφ αληηθείκελν δελ επηδηψθεη ζε θακία 

πεξίπησζε ηελ αλεχξεζε ζπγγξαθηθψλ ηαιέλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ θάηη ηέηνην 

πξνθχςεη. Με ηηο ηδηαίηεξεο δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη παξεκβάζεηο κπνξεί λα 

απνηειέζεη βαζηθφ ππιψλα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, κε απνηέιεζκα νη 

εκπιεθφκελνη λα κεηεμειηρζνχλ ζε ππνςηαζκέλνπο αλαγλψζηεο θαη ζπλάκα λα 

κπεζνχλ ζηα άδπηα ηεο ινγνηερληθήο πξάμεο (Κσηφπνπινο, 2011). Υπφ ην πξίζκα 

απηφ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ζπγγξαθηθφ ηαιέλην απφ αζθνχκελνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, ηφηε ην δεκηνχξγεκα, 

εθηφο απφ ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε πνπ ζα πξνζθέξεη, ζα θνκίδεη θαη γλψζεηο. Ο 

Ακεξηθαλφο πεδνγξάθνο John Updike ππνζηεξίδεη πσο ην κπζηζηφξεκα δελ είλαη 

ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ην επηδεμηφηεξν εξγαιείν ελδνζθφπεζεο θαη πξνβνιήο πνπ έρεη 

αλαθαιχςεη ν άλζξσπνο έσο ηψξα (Morley, 2007). Σπλεπψο, κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγηθή γξαθή πξαγκαηψλεηαη ε ζπγθαιπκκέλε, κέζσ ηεο αηζζεηηθήο 

απφιαπζεο, κεηαθνξά γλψζεσλ. Παξάδεηγκα απνηειεί, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα, έλα έξγν θαληαζίαο ζην νπνίν κεηαθέξνληαη κε 

ξεαιηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη πηζηφηεηα ην πλεχκα, νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο κηαο παξειζνχζεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ. Άιιν παξάδεηγκα 

απνηειεί ην καζεκαηηθφ κπζηζηφξεκα, φπνπ κέζα απφ ηελ απφιαπζε ηεο 

ινγνηερληθήο αλάγλσζεο, κεηαδίδνληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε απιή θαη 

θαηαλνεηή κνξθή, κε απνηέιεζκα ηελ απνθφκηζε πνιιαπιψλ σθειεηψλ. Δπίζεο, ην 

κπζηζηφξεκα γηα παηδηά θαη λένπο κεηαδίδεη λνήκαηα παηδαγσγηθνχ θαη κνξθσηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Η δεκηνπξγηθή γξαθή ζπληζηά έλα ζψκα γλψζεσλ θαη έλα ζχλνιν 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ κεηαδίδνπλ απηή ηε γλψζε θαη πξνζδίδνπλ ζηε γξαθή 

θνηλσληθφ θαη παηδεπηηθφ ξφιν.  

Η δεκηνπξγηθή γξαθή απνηειεί έλα δηεπηζηεκνληθφ εξγαιείν γηα ηελ 

εμεξεχλεζε ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο, ηελ επηθνηλσλία ζε φινπο ηνπο 
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πιεζπζκνχο, ηελ εκπινθή πνιιαπιψλ αθξναηεξίσλ, πνπ ζπλεπαγσγηθά νδεγεί ζηελ 

θαηαλφεζε θαη θαηάθηεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Cristian, 1988). Σήκεξα, ζηα 

ΜΠΣ ζηελ Διιάδα, ε δεκηνπξγηθή γξαθή αλαπηχζζεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ θξηηηθήο 

απηνγλσζίαο, έλαλ πξνλνκηαθφ ρψξν πνπ βνεζά ηνπο αζθνχκελνπο ππφ ηελ αηγίδα 

ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπο κεηαδίδεη έκπξαθηα γλψζεηο γηα ηε ζπγγξαθηθή ηέρλε.  

Η δεκηνπξγηθή γξαθή δηεθδηθεί ζηε ρψξα καο ηελ επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα 

πνπ ηεο έρεη απνδνζεί ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο ηα πεδία θαη νη ρψξνη εθαξκνγήο 

ηεο είλαη πνιπάξηζκα. Θα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηνλ ρψξν ηεο θηινινγίαο σο 

ινγνηερληθή γξαθή, σο ηέρλε ηεο ζπγγξαθήο θαη σο ινγνηερληθή ζεσξία ηεο 

αλάγλσζεο, ζηνλ ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο σο βησκαηηθή εθπαηδεπηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο, ζηνλ ρψξν ηεο ςπρνινγίαο σο ζεξαπεπηηθή κέζνδνο, ζηνπο ρψξνπο ησλ 

γξαθηζηηθψλ ηερλψλ θαη ηεο δηαθήκηζεο σο κέζνδνο απφδνζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ 

παξαγφκελνπ έξγνπ (Κσηφπνπινο, 2014). Υπφ απηφ ην πξίζκα, ε παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξηαθψλ καζεκάησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζα κπνξνχζε λα απνδεηρηεί ρξήζηκν 

θαη νπζηαζηηθφ εθφδην φισλ ησλ επηζηεκφλσλ –αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν πνπ 

αλήθνπλ– ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θνηλσλήζνπλ ηελ 

ηερλνγλσζία πνπ θαηέρνπλ κε ηξφπν θαηαλνεηφ, ειθπζηηθφ θαη πξνζθηιή.  

Η ελαζρφιεζε ησλ Διιήλσλ εξεπλεηψλ κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή κέρξη ηηο 

αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ραξαθηεξίδεηαη σο ζπνξαδηθή θαη κε ζπζηεκαηηθή, αθνχ 

εμαληιείηαη ζπλήζσο ζε ζεκηλαξηαθά καζήκαηα –αξθεηέο θνξέο ακθίβνιεο 

πνηφηεηαο θαη κεζνδνινγίαο–, πνπ δηεμάγνληαη είηε απφ ζπγγξαθείο είηε απφ θνξείο 

πνπ απνζθνπνχλ πεξηζζφηεξν ζε νηθνλνκηθά νθέιε θαη ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν γηα 

ηε δηάρπζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο θαη ησλ γφληκσλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ 

αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηελ εξγαζηεξηαθή ινγηθή. Σηηο κέξεο καο, ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, κηα απιή αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν ζα έδεηρλε φηη πξνζθέξεηαη πιεζψξα 

εξγαζηεξίσλ ζρεηηθψλ κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή απφ εθδνηηθνχο νίθνπο, 

βηβιηνπσιεία, ζπγγξαθείο, επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο –θάπνηεο θνξέο άζρεηνπο κε 

ην αληηθείκελν–, βηβιηνζήθεο θαη άιινπο κε παλεπηζηεκηαθνχο ζεζκνχο. Απηή ε 

πξαγκαηηθφηεηα πηζηνπνηεί κελ ηε δήηεζε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θηήζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο, αιινηψλεη σζηφζν ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πηζηνπνηεκέλε 

επηζηεκνληθφηεηά ηνπ. Σπλάκα, θαζηζηά ακθηζβεηήζηκε ηε δηαηήξεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζε πεξηβάιινληα πνπ αληηκάρνληαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε άθξηηε πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, θαη αλαμηφπηζηε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αζθνχκελσλ, ε νπνία δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθνχο θνξείο, 
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πιεζπζκνχο, ηελ εκπινθή πνιιαπιψλ αθξναηεξίσλ, πνπ ζπλεπαγσγηθά νδεγεί ζηελ 

θαηαλφεζε θαη θαηάθηεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Cristian, 1988). Σήκεξα, ζηα 

ΜΠΣ ζηελ Διιάδα, ε δεκηνπξγηθή γξαθή αλαπηχζζεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ θξηηηθήο 

απηνγλσζίαο, έλαλ πξνλνκηαθφ ρψξν πνπ βνεζά ηνπο αζθνχκελνπο ππφ ηελ αηγίδα 

ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπο κεηαδίδεη έκπξαθηα γλψζεηο γηα ηε ζπγγξαθηθή ηέρλε.  

Η δεκηνπξγηθή γξαθή δηεθδηθεί ζηε ρψξα καο ηελ επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα 

πνπ ηεο έρεη απνδνζεί ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο ηα πεδία θαη νη ρψξνη εθαξκνγήο 

ηεο είλαη πνιπάξηζκα. Θα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηνλ ρψξν ηεο θηινινγίαο σο 

ινγνηερληθή γξαθή, σο ηέρλε ηεο ζπγγξαθήο θαη σο ινγνηερληθή ζεσξία ηεο 

αλάγλσζεο, ζηνλ ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο σο βησκαηηθή εθπαηδεπηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο, ζηνλ ρψξν ηεο ςπρνινγίαο σο ζεξαπεπηηθή κέζνδνο, ζηνπο ρψξνπο ησλ 

γξαθηζηηθψλ ηερλψλ θαη ηεο δηαθήκηζεο σο κέζνδνο απφδνζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ 

παξαγφκελνπ έξγνπ (Κσηφπνπινο, 2014). Υπφ απηφ ην πξίζκα, ε παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξηαθψλ καζεκάησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζα κπνξνχζε λα απνδεηρηεί ρξήζηκν 

θαη νπζηαζηηθφ εθφδην φισλ ησλ επηζηεκφλσλ –αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν πνπ 

αλήθνπλ– ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θνηλσλήζνπλ ηελ 

ηερλνγλσζία πνπ θαηέρνπλ κε ηξφπν θαηαλνεηφ, ειθπζηηθφ θαη πξνζθηιή.  

Η ελαζρφιεζε ησλ Διιήλσλ εξεπλεηψλ κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή κέρξη ηηο 

αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ραξαθηεξίδεηαη σο ζπνξαδηθή θαη κε ζπζηεκαηηθή, αθνχ 

εμαληιείηαη ζπλήζσο ζε ζεκηλαξηαθά καζήκαηα –αξθεηέο θνξέο ακθίβνιεο 

πνηφηεηαο θαη κεζνδνινγίαο–, πνπ δηεμάγνληαη είηε απφ ζπγγξαθείο είηε απφ θνξείο 

πνπ απνζθνπνχλ πεξηζζφηεξν ζε νηθνλνκηθά νθέιε θαη ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν γηα 

ηε δηάρπζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο θαη ησλ γφληκσλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ 

αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηελ εξγαζηεξηαθή ινγηθή. Σηηο κέξεο καο, ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, κηα απιή αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν ζα έδεηρλε φηη πξνζθέξεηαη πιεζψξα 

εξγαζηεξίσλ ζρεηηθψλ κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή απφ εθδνηηθνχο νίθνπο, 

βηβιηνπσιεία, ζπγγξαθείο, επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο –θάπνηεο θνξέο άζρεηνπο κε 

ην αληηθείκελν–, βηβιηνζήθεο θαη άιινπο κε παλεπηζηεκηαθνχο ζεζκνχο. Απηή ε 

πξαγκαηηθφηεηα πηζηνπνηεί κελ ηε δήηεζε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θηήζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο, αιινηψλεη σζηφζν ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πηζηνπνηεκέλε 

επηζηεκνληθφηεηά ηνπ. Σπλάκα, θαζηζηά ακθηζβεηήζηκε ηε δηαηήξεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζε πεξηβάιινληα πνπ αληηκάρνληαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε άθξηηε πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, θαη αλαμηφπηζηε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αζθνχκελσλ, ε νπνία δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθνχο θνξείο, 

παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο θαη αλζξψπνπο ηεο ηέρλεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηα 

ζεζκνζεηεκέλα ηκήκαηα.1  

 

Πανεπιζηήμια με μαθήμαηα δημιοςπγικήρ γπαθήρ ζε ζσολέρ και ημήμαηα 
θεηικών επιζηημών 
 

Τν Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard έρεη εληάμεη ζηνλ βαζηθφ θνξκφ ησλ 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ησλ Τκεκάησλ ησλ Engineering Sciences (Δπηζηήκεο ησλ 

Μεραληθψλ), φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεηεο Bioengineering, Electrical 

Engineering, Environmental Science and Engineering θαη Mechanical Engineering, ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Professional Writing for Scientists and Engineers2. Σηφρνο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε θαη ζηε ζχληαμε 

δηαθφξσλ εηδψλ επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο, φπσο εξεπλεηηθά άξζξα, δνθίκηα, 

κειέηεο θ.ιπ. Τν Τκήκα Professional Development (Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο) ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, εκπινχηηζε ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη 

αλέζεζε ηε δηδαζθαιία ηνπ Professional Writing for Scientists and Engineers ζην 

Center for Writing and Communicating Ideas (Κέληξν Γξαθήο θαη Δπηθνηλσλίαο 

Ιδεψλ), φπνπ πξνζθέξεηαη ππνζηήξημε δηδαζθαιίαο ζε φινπο/-εο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-

ήηξηεο, ζε νπνηνδήπνηε ζέκα γξαθήο, εληζρχνληαο θαη εμεηδηθεχνληαο ηηο γξαπηέο θαη 

πξνθνξηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηέο ηνπο, κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε παξνπζία 

ηνπο ζηνπο αθαδεκατθνχο θαη κεηααθαδεκατθνχο ρψξνπο 

(https://www.seas.harvard.edu/academics/courses/engineering-sciences). 

                                                           
1 Σηε ρψξα καο ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2008-2009 ζεζκνζεηήζεθε ην πξψην ΜΠΣ ηεο δεκηνπξγηθήο 
γξαθήο ζην ΠΓΜ θαη ην 2016-2017 ην δεχηεξν ζην ΔΑΠ. Σηφρνο θαη ησλ δχν πξνγξακκάησλ είλαη ε 
επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο δηάρπζεο θαη εκπέδσζεο εηδηθψλ γλψζεσλ ζε πηπρηνχρνπο 
παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ, πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ρψξν ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο (φρη κφλν 
ινγνηερληθήο, αιιά θαη επξχηεξα επαγγεικαηηθήο). Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα νινθιεξσκέλσλ ζπνπδψλ 
πςεινχ επηπέδνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, θαζψο θαη ηεο εξεπλεηηθήο ή πξνζσπηθήο 
ζπγγξαθήο (αθαδεκατθήο θαη ινγνηερληθήο). Δπίζεο, εληζρχνπλ ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα, ηφζν ζε 
αθαδεκατθφ φζν θαη ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν. Οη θνηηεηέο/-ήηξηέο ηνπο απνθηνχλ ζεσξεηηθφ θαη 
εκπεηξηθφ ππφβαζξν ζηνλ θιάδν, αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηνπο/ηηο θαζηζηνχλ ηθαλνχο/-έο λα 
απαζρνιεζνχλ ζε δηάθνξα επαγγεικαηηθά θαη εξεπλεηηθά πεδία πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο ηεο 
πνιηηηζκηθήο αγνξάο επξχηεξα (https://nured.uowm.gr/metaptichiakes/titli-pms/pms-dimiourgiki-grafi 
θαη https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/creative-writing). 
2 Πεγέο ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθoληαη ζηελ ελφηεηα «Παλεπηζηήκηα κε καζήκαηα δεκηνπξγηθήο 
γξαθήο ζε ζρνιέο θαη ηκήκαηα ζεηηθώλ επηζηεκώλ» απνηεινχλ νη ηζηνζειίδεο ησλ αληίζηνηρσλ 
παλεπηζηεκίσλ θαη ε πξφζβαζή ηνπο έγηλε απφ ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ Μάην ηνπ 2019. 
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Τν Imperial College ηνπ Λνλδίλνπ (https://www.imperial.ac.uk/), ην νπνίν 

είλαη επξέσο γλσζηφ γηα ηνπο θιάδνπο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο ηαηξηθήο θαη ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο φισλ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ θιάδσλ λα επηιέμνπλ ην κάζεκα Creative Writing (Γεκηνπξγηθή 

Γξαθή) ζην δεχηεξν έηνο ζπνπδψλ θαη ην Advanced Creative Writing (Γεκηνπξγηθή 

Γξαθή γηα Πξνρσξεκέλνπο) ζην ηξίην ή ηέηαξην έηνο. Τα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα 

έρνπλ ζηφρν λα δηδάμνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα ηειεηνπνηήζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ, λα ηνπο/ηηο ελζαξξχλνπλ λα εμεξεπλήζνπλ ηε 

δεκηνπξγηθή θαη εθθξαζηηθή δπλακηθή ηνπο, λα ηνπο/ηηο εμνπιίζνπλ κε ηερληθέο 

δεμηφηεηεο γξαθήο, ψζηε λα ζπληάμνπλ νινθιεξσκέλα θαη πεηζηηθά θείκελα. Οη 

θνηηεηέο/-ήηξηεο καζαίλνπλ πψο λα δψζνπλ ή λα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε σο 

ζπληάθηεο ή σο αλαγλψζηεο. Αλαπηχζζνπλ ζπγγξαθηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο είλαη ε 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε, ε γιψζζα θαη ην ζηηι, ν έιεγρνο, ε ζαθήλεηα, ε αθξίβεηα, ε 

ζπλνρή, ε εθεπξεηηθφηεηα, ε επηιεθηηθφηεηα, ην θξηηηθφ ιεμηιφγην. Δθπαηδεχνληαη ζε 

ζηξαηεγηθέο έκπλεπζεο απφ επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη, εμεξεπλψληαο αθεγεκαηηθέο 

πιαηθφξκεο, θαηαλννχλ πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηζηνξίεο ζηα παηρλίδηα θαη πψο 

θαηαζθεπάδνληαη νη ςεθηαθέο αθεγήζεηο. Δλζαξξχλνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ζην 

ηέινο λα θάλνπλ δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ δηθψλ ηνπο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ. Οινθιεξψλνληαο επηηπρψο ην κάζεκα θαη έρνληαο απνθηήζεη ηε γλψζε 

θαη θαηαλφεζε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εκπιέμνπλ έλα 

δηαθνξεηηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζε ζέκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπο, λα επηθνηλσλνχλ κε 

δεκηνπξγηθέο ηδέεο θαη θξίζηκα επηρεηξήκαηα απνηειεζκαηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ηξφπν θαη ηε γιψζζα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ην εθάζηνηε ζέκα, ηνλ ζθνπφ θαη ην 

θνηλφ. Δπίζεο, ζα έρνπλ γίλεη δηνξαηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί θξηηέο ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ηεο επηζηήκεο ηνπο. Λεηηνπξγψληαο κέζα απφ ην 

δεκηνπξγηθφ πξίζκα πνπ ζα έρνπλ αλαπηχμεη, νη εξεπλεηηθέο ηνπο εξγαζίεο, κειέηεο, 

δνθίκηα θ.ιπ. ζα είλαη εκπινπηηζκέλα κε ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, δηαλζηζκέλα απφ ηηο πνιηηηζηηθέο εκπεηξίεο, πξννπηηθέο, ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θνηλσληθψλ λννηξνπηψλ θαη ηνπο πνηθίινπο ζεκαηηθνχο ηνκείο.  

Τν Massachusetts Institute of Technology/MIT, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα, 

ζεκαληηθφηεξα θαη πιένλ θεκηζκέλα παλεπηζηήκηα θαη θέληξα ηερλνινγηθήο έξεπλαο 

παγθνζκίσο, ιεηηνπξγψληαο κε ηε θηινζνθία ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο, δεκηνχξγεζε 

ην δηεπξπκέλν Tκήκα Humanities and Engineering (Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Μεραληθήο) εκπιέθνληαο έηζη ηελ Πνιπηερληθή Σρνιή θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο κε 
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Τν Imperial College ηνπ Λνλδίλνπ (https://www.imperial.ac.uk/), ην νπνίν 

είλαη επξέσο γλσζηφ γηα ηνπο θιάδνπο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο ηαηξηθήο θαη ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο φισλ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ θιάδσλ λα επηιέμνπλ ην κάζεκα Creative Writing (Γεκηνπξγηθή 

Γξαθή) ζην δεχηεξν έηνο ζπνπδψλ θαη ην Advanced Creative Writing (Γεκηνπξγηθή 

Γξαθή γηα Πξνρσξεκέλνπο) ζην ηξίην ή ηέηαξην έηνο. Τα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα 

έρνπλ ζηφρν λα δηδάμνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα ηειεηνπνηήζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ, λα ηνπο/ηηο ελζαξξχλνπλ λα εμεξεπλήζνπλ ηε 

δεκηνπξγηθή θαη εθθξαζηηθή δπλακηθή ηνπο, λα ηνπο/ηηο εμνπιίζνπλ κε ηερληθέο 

δεμηφηεηεο γξαθήο, ψζηε λα ζπληάμνπλ νινθιεξσκέλα θαη πεηζηηθά θείκελα. Οη 

θνηηεηέο/-ήηξηεο καζαίλνπλ πψο λα δψζνπλ ή λα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε σο 

ζπληάθηεο ή σο αλαγλψζηεο. Αλαπηχζζνπλ ζπγγξαθηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο είλαη ε 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε, ε γιψζζα θαη ην ζηηι, ν έιεγρνο, ε ζαθήλεηα, ε αθξίβεηα, ε 

ζπλνρή, ε εθεπξεηηθφηεηα, ε επηιεθηηθφηεηα, ην θξηηηθφ ιεμηιφγην. Δθπαηδεχνληαη ζε 

ζηξαηεγηθέο έκπλεπζεο απφ επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη, εμεξεπλψληαο αθεγεκαηηθέο 

πιαηθφξκεο, θαηαλννχλ πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηζηνξίεο ζηα παηρλίδηα θαη πψο 

θαηαζθεπάδνληαη νη ςεθηαθέο αθεγήζεηο. Δλζαξξχλνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ζην 

ηέινο λα θάλνπλ δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ δηθψλ ηνπο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ. Οινθιεξψλνληαο επηηπρψο ην κάζεκα θαη έρνληαο απνθηήζεη ηε γλψζε 

θαη θαηαλφεζε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εκπιέμνπλ έλα 

δηαθνξεηηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζε ζέκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπο, λα επηθνηλσλνχλ κε 

δεκηνπξγηθέο ηδέεο θαη θξίζηκα επηρεηξήκαηα απνηειεζκαηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ηξφπν θαη ηε γιψζζα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ην εθάζηνηε ζέκα, ηνλ ζθνπφ θαη ην 

θνηλφ. Δπίζεο, ζα έρνπλ γίλεη δηνξαηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί θξηηέο ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ηεο επηζηήκεο ηνπο. Λεηηνπξγψληαο κέζα απφ ην 

δεκηνπξγηθφ πξίζκα πνπ ζα έρνπλ αλαπηχμεη, νη εξεπλεηηθέο ηνπο εξγαζίεο, κειέηεο, 

δνθίκηα θ.ιπ. ζα είλαη εκπινπηηζκέλα κε ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, δηαλζηζκέλα απφ ηηο πνιηηηζηηθέο εκπεηξίεο, πξννπηηθέο, ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θνηλσληθψλ λννηξνπηψλ θαη ηνπο πνηθίινπο ζεκαηηθνχο ηνκείο.  

Τν Massachusetts Institute of Technology/MIT, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα, 

ζεκαληηθφηεξα θαη πιένλ θεκηζκέλα παλεπηζηήκηα θαη θέληξα ηερλνινγηθήο έξεπλαο 

παγθνζκίσο, ιεηηνπξγψληαο κε ηε θηινζνθία ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο, δεκηνχξγεζε 

ην δηεπξπκέλν Tκήκα Humanities and Engineering (Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Μεραληθήο) εκπιέθνληαο έηζη ηελ Πνιπηερληθή Σρνιή θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο κε 

ηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο. Σε απηφ έρεη εληάμεη ηνπο θιάδνπο: Aeronautics and 

Astronautics, Materials Science and Engineering, Biological Engineering, Chemical 

Engineering, Civil and Environmental Engineering, Electrical Engineers and 

Computer Scientists, Mechanical Engineering, Nuclear Science and Engineering, 

Biology, Chemistry, Science in Mathematics, Science in Physics, Science in Brain 

and Cognitive Sciences, Earth, Atmospheric and Planetary Sciences. Οη θνηηεηέο/-

ήηξηεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηκεκάησλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε 

καζεκάησλ φπσο: Science Writing in Contemporary Society, Science Writing and 

New Media: Explorations in Communicating about Science and Technology, Science 

Writing Internship, Writing: Science, Technology and Society, Writing and Rhetoric: 

Rhetoric and Contemporary Issues, Writing and Rhetoric: Introduction to 

Contemporary Rhetoric, Science Writing and New Media: Perspectives on Medicine 

and Public Health, Writing and Reading the Essay θ.ά. Σηφρνο ηνπο είλαη λα 

αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο/-ήηξηεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο γξαθήο γηα λα κπνξνχλ 

κειινληηθά λα απεπζχλνληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ φρη κφλν κε νκφινγνχο ηνπο αιιά 

θαη κε ην επξχηεξν θνηλφ, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε ηνπο θαη ηελ 

ηερλνινγία, πνπ δηακνξθψλνπλ νπζηαζηηθά ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, θαζψο θαη γηα 

γεληθφηεξα θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο ηελ ππξεληθή αζθάιεηα, ηε βηνεζηθή, ηελ 

πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε θηι. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα ζεηξά ινγνηερληθψλ αλαθνξψλ θαη νξκψκελνη/-εο απφ ηα δηθά ηνπο 

ελδηαθέξνληα, ηδέεο θαη γλσζηηθά αληηθείκελα, καζαίλνπλ λα γξάθνπλ γηα ηελ 

επηζηήκε ζε δηάθνξα θεηκεληθά είδε θαη γηα νπνηνλδήπνηε αλαγλψζηε. Μειεηνχλ ην 

έξγν ζχγρξνλσλ επηζηεκφλσλ-ζπγγξαθέσλ θαη εμεηάδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο αληηκεησπίδνληαη ε ηερλνινγία θαη ε επηζηήκε ζηα ΜΜΔ αιιά θαη ζηνλ 

ιατθφ πνιηηηζκφ (http://catalog.mit.edu/degree-charts/humanities-science-course-

21s/). 

Σην Παλεπηζηήκην Yale θνηηεηέο/-ήηξηεο απφ φια ηα ηκήκαηα έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζην απηφλνκν ηκήκα ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο, επηιέγνληαο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο εξγαζηήξηα, δηαιέμεηο, 

αλαγλψζεηο θ.ά., κεηαμχ ηεζζάξσλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ γξαθήο: Fiction, Nonfiction, 

Playwriting, Poetry. Κνηλή πίζηε ηνπ παλεπηζηεκίνπ απνηειεί ε άπνςε πσο ε κειέηε 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή αλάγλσζε, αιιά δηεπξχλεη ηελ 

αληίιεςε θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, νδεγψληαο έηζη ζε κηα 
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δηαδηθαζία «δσληαλήο γξαθήο». Γηα ηνλ ιφγν απηφ παξέρεη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-

ήηξηεο καζήκαηα ζπγγξαθήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο αληίζηνηρνπο κε ηηο επηινγέο 

ηνπο, θαιχπηνληαο νιφθιεξν ην θάζκα ηεο ζπγγξαθήο απφ ην ιπξηθφ δνθίκην έσο ηηο 

θαηαγεγξακκέλεο κειέηεο γηα ηε καθξφρξνλε αλαθνξά ζηελ επηζηήκε, κε 

απνηέιεζκα λα απνθηνχλ ηέηνηεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα επηηχρνπλ ζηε κεηέπεηηα 

επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπο. Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο θαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δχν απφ 

ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ηκήκαηνο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, νη βαζηθέο ζπνπδέο ησλ 

νπνίσλ αλήθνπλ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί ηα πξναλαθεξφκελα: 

ν Carl Zimmer, θαζεγεηήο ηεο Μνξηαθήο Βηνθπζηθήο – Βηνρεκείαο, θαη ν Verlyn 

Klinkenbory, ιέθηνξαο Γαζνινγίαο θαη Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ. Δπίζεο, ην 

θεκηζκέλν Τκήκα Daily Themes (Καζεκεξηλά Θέκαηα) δέρεηαη φινπο/-εο ηνπο/ηηο 

θνηηεηέο/-ήηξηεο πνπ επηιέγνπλ λα εκπιαθνχλ ζηηο δξάζεηο ηνπ. Σε απηφ γξάθνπλ 

θαζεκεξηλά θαη παξαθνινπζνχλ δηαιέμεηο ζρεηηθέο κε ηελ επηζηήκε ηνπο. Οη 

εξγαζίεο πνπ παξάγνληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ έρνπλ 

αμηνζεκείσηε επηηπρία θαη ζε εζληθνχο δηαγσληζκνχο γξαθήο 

(https://yalecreativewriting.yale.edu/creative-writing-yale). 

Τν Παλεπηζηήκην Columbia ζεσξείηαη απφ πνιινχο ην ζεκαληηθφηεξν 

παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Υφξθεο. Τν Τκήκα Μεραληθήο ηνπ, πνπ ηδξχζεθε ην 1864 σο 

ζρνιή κεηαιινπξγίαο θαη εμφξπμεο, έρεη ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

βηνκεραλίαο. Οη απφθνηηνη θαη νη θαζεγεηέο ηνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

πξσηνπνξηαθά έξγα, φπσο ην πξψην κεηξφ ηεο Νέαο Υφξθεο θαη ην πξψην ππνβξχρην 

ηνπ θφζκνπ. Με ηελ πίζηε ζην γεγνλφο φηη ε Μεραληθή νθείιεη λα ιεηηνπξγεί γηα ην 

θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην Τκήκα 

Μεραληθήο ζπκπεξηιακβάλεη ζην ππνρξεσηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηελ ελφηεηα 

Creative Engineering for Humanity (Γεκηνπξγηθή Μεραληθή γηα ηελ Αλζξσπφηεηα), 

θηινδνμψληαο λα θέξεη ηα επηηεχγκαηα ηνπ ηνκέα ζηελ ππεξεζία ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. Θεψξεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ απνηειεί ε άπνςε πσο ε Μεραληθή είλαη έλαο 

δεκηνπξγηθφο ηνκέαο, πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πξαθηηθή, ηελ εκβάζπλζε θαη ηε 

κάζεζε κε πξάμεηο. Δπίζεο, δεκηνπξγεί λέα εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε άιινπο ηνκείο. Τν φξακα ηνπ ηκήκαηνο ζέηεη έλα ηνικεξφ 

κνλνπάηη γηα κηα αεηθφξν, πγηή, αζθαιή, ζπλδεδεκέλε θαη δεκηνπξγηθή 

αλζξσπφηεηα. Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε Μεραληθή ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο 

είλαη θαίξηνο θαη πξσηαγσληζηηθφο, θαζψο ζηνρεχεη ζηελ πξφνδν θαη ηελ επίιπζε ησλ 
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δηαδηθαζία «δσληαλήο γξαθήο». Γηα ηνλ ιφγν απηφ παξέρεη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-
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θαηαγεγξακκέλεο κειέηεο γηα ηε καθξφρξνλε αλαθνξά ζηελ επηζηήκε, κε 

απνηέιεζκα λα απνθηνχλ ηέηνηεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα επηηχρνπλ ζηε κεηέπεηηα 

επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπο. Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο θαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δχν απφ 

ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ηκήκαηνο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, νη βαζηθέο ζπνπδέο ησλ 

νπνίσλ αλήθνπλ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί ηα πξναλαθεξφκελα: 

ν Carl Zimmer, θαζεγεηήο ηεο Μνξηαθήο Βηνθπζηθήο – Βηνρεκείαο, θαη ν Verlyn 

Klinkenbory, ιέθηνξαο Γαζνινγίαο θαη Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ. Δπίζεο, ην 

θεκηζκέλν Τκήκα Daily Themes (Καζεκεξηλά Θέκαηα) δέρεηαη φινπο/-εο ηνπο/ηηο 

θνηηεηέο/-ήηξηεο πνπ επηιέγνπλ λα εκπιαθνχλ ζηηο δξάζεηο ηνπ. Σε απηφ γξάθνπλ 

θαζεκεξηλά θαη παξαθνινπζνχλ δηαιέμεηο ζρεηηθέο κε ηελ επηζηήκε ηνπο. Οη 

εξγαζίεο πνπ παξάγνληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ έρνπλ 

αμηνζεκείσηε επηηπρία θαη ζε εζληθνχο δηαγσληζκνχο γξαθήο 

(https://yalecreativewriting.yale.edu/creative-writing-yale). 

Τν Παλεπηζηήκην Columbia ζεσξείηαη απφ πνιινχο ην ζεκαληηθφηεξν 

παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Υφξθεο. Τν Τκήκα Μεραληθήο ηνπ, πνπ ηδξχζεθε ην 1864 σο 

ζρνιή κεηαιινπξγίαο θαη εμφξπμεο, έρεη ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

βηνκεραλίαο. Οη απφθνηηνη θαη νη θαζεγεηέο ηνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

πξσηνπνξηαθά έξγα, φπσο ην πξψην κεηξφ ηεο Νέαο Υφξθεο θαη ην πξψην ππνβξχρην 

ηνπ θφζκνπ. Με ηελ πίζηε ζην γεγνλφο φηη ε Μεραληθή νθείιεη λα ιεηηνπξγεί γηα ην 

θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην Τκήκα 

Μεραληθήο ζπκπεξηιακβάλεη ζην ππνρξεσηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηελ ελφηεηα 

Creative Engineering for Humanity (Γεκηνπξγηθή Μεραληθή γηα ηελ Αλζξσπφηεηα), 

θηινδνμψληαο λα θέξεη ηα επηηεχγκαηα ηνπ ηνκέα ζηελ ππεξεζία ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. Θεψξεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ απνηειεί ε άπνςε πσο ε Μεραληθή είλαη έλαο 

δεκηνπξγηθφο ηνκέαο, πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πξαθηηθή, ηελ εκβάζπλζε θαη ηε 

κάζεζε κε πξάμεηο. Δπίζεο, δεκηνπξγεί λέα εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε άιινπο ηνκείο. Τν φξακα ηνπ ηκήκαηνο ζέηεη έλα ηνικεξφ 

κνλνπάηη γηα κηα αεηθφξν, πγηή, αζθαιή, ζπλδεδεκέλε θαη δεκηνπξγηθή 

αλζξσπφηεηα. Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε Μεραληθή ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο 

είλαη θαίξηνο θαη πξσηαγσληζηηθφο, θαζψο ζηνρεχεη ζηελ πξφνδν θαη ηελ επίιπζε ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ν θφζκνο καο. Η δηεπηζηεκνληθφηεηα πνπ δηέπεη ην 

παλεπηζηήκην γεληθφηεξα εκπιέθεη θαη ηε δεκηνπξγηθή γξαθή σο πξναπαηηνχκελν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ. Ο γεληθφο ηίηινο ηνπ καζήκαηνο 

είλαη University Writing θαη εκπεξηέρεη εηδηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπσο ζχγρξνλα 

δνθίκηα, αλαγλψζεηο δεδνκέλσλ θαη θνηλσλίαο, αλαγλψζεηο ζε ακεξηθάληθεο κειέηεο 

θ.ά. Τν κάζεκα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πξαθηηθέο αλάγλσζεο, ξεηνξηθήο 

αλάιπζεο, έξεπλαο, ζπλεξγαζίαο, ζχληαμεο δνθηκίσλ. Οη θνηηεηέο/-ήηξηεο 

δηδάζθνληαη φηη ε γξαθή είλαη κηα δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη εμεπγεληζκνχ ησλ 

ηδεψλ ηνπο θαη φηη απνηειεί κηα κνλαδηθή ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα αζθεζεί θαη λα 

αλαπηπρζεί. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα αλαδεηρζεί ε επηζηήκε κέζα απφ 

ηθαλνχο αλαγλψζηεο θαη ζπγγξαθείο, πνπ ζα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο αξρέο ηνπ 

ιφγνπ θαη ηεο γξαθήο θαη λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζην κέιινλ 

(https://engineering.columbia.edu/). 

Τν ηδησηηθφ Παλεπηζηήκην Rochester Institute of Technology (RIT) είλαη έλα 

απφ ηα ιίγα ηλζηηηνχηα Μεραληθήο ζηε Νέα Υφξθε θαη απνδίδεη δηδαθηνξηθνχο 

ηίηινπο ζε πνηθίια εξεπλεηηθά πεδία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Η Σρνιή 

Μεραληθήο Τερλνινγίαο δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ ηξηάληα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα, ζηα νπνία θαηά ην πξψην έηνο θνίηεζεο νη θνηηεηέο/-ήηξηεο είλαη 

ππνρξεσκέλνη/-εο λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα First Year Writing κε ζηφρν ηε 

κειέηε, θαηαλφεζε θαη εξκελεία κηαο πνηθηιίαο θεηκέλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο θαηεγνξίεο θαη αθαδεκατθνχο θιάδνπο. Τα θείκελα απηά 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα δηεγείξνπλ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο δηαλνεηηθά θαη λα 

ηνλψζνπλ ηε γξαθή ηνπο ζε πνηθίια ζέκαηα θαη πιαίζηα. Μέζα απφ αιιεινπρία 

αλάζεζεο εξεπλψλ θαη θαη’ επέθηαζε εξγαζηψλ επηηπγράλεηαη ε ελίζρπζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο γηα φιε ηελ αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία ηνπο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή 

δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο, ηελ θξηηηθή αλάγλσζε, ηελ αμηνιφγεζε απφ 

εηδηθνχο, ηα είδε ζπγγξαθήο, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλαζεψξεζε. Γίλεηαη επίζεο 

έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο αθαδεκατθήο αθεξαηφηεηαο 

γηα ηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα. Καηά ηα επφκελα έηε ζπνπδψλ ηνπο 

ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα: The Future of Writing, Written 

Argument, Critical Reading and Writing, Public Relations Writing θαη Technical 

Writing, ζηα νπνία κειεηνχλ δηάθνξεο κνξθέο γξαθήο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

αθαδεκατθή θαη ηελ ηερληθή. Πξναπαηηνχκελν γηα ηε ιήςε πηπρίνπ είλαη ε επηηπρήο 
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παξαθνινχζεζε ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηα πξναλαθεξζέληα καζήκαηα 

(https://www.rit.edu/). 

Τν Παλεπηζηήκην Iowa απνηειεί ηε λαπαξρίδα ηεο Πνιηηείαο ηεο Ατφβα σο 

δεκφζην παλεπηζηήκην έξεπλαο θαη θαηαηάζζεηαη σο παλεπηζηήκην κε ηελ πςειφηεξε 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. Απφ ην 1936 δηαζέηεη 

πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο γξαθήο, πνπ είλαη γλσζηφ θαη σο Iowa Writing Workshop 

(Δξγαζηήξη Σπγγξαθέσλ ηεο Ατφβα). Η εκπεηξία πνπ απνθνκίζηεθε απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ελφο ηκήκαηνο γεληθήο εθπαίδεπζεο, 

επνλνκαδφκελν Be Creative, καζήκαηα ηνπ νπνίνπ νθείινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

φινη/-εο νη θνηηεηέο/-ήηξηεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ζπλεπψο θαη ηεο Σρνιήο Μεραληθψλ, 

φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα ηκήκαηα: Biomedical Engineering, Chemical Engineering, 

Biochemical, Civil and Environmental Engineering, Electrical and Computer 

Engineers, Industrial and Systems Engineering θαη Mechanical Engineering. Τα 

καζήκαηα ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ηκήκαηνο είλαη ηα εμήο: Introduction to Creative 

Nonfiction, The Art and Craft of Creative Nonfiction, The Art and Craft of Personal 

Writing, The Art and Craft of Writing About Culture, The Art and Craft of Science 

Writing, The Art and Craft of Writing about the Environment, The Art and Craft of 

Writing for New Media, The Art and Craft of Humor Writing, The Art and Craft of 

Writing About Sports, The Art and Craft of Immersion Journalism, The Art and Craft 

of Travel Writing, The Art and Craft of Writing About Politics, Writing for 

Applications and Awards, Nonfiction Writing Workshop, Writing for Business and 

Industry θαη Approaches to Teaching Writing. Κνηλφο ζηφρνο φισλ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ καζεκάησλ είλαη ε εμεξεχλεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ξεαιηζηηθψλ 

κνξθψλ γξαθήο, κέζσ αλαγλψζεσλ, ζπδεηήζεσλ, γξαπηψλ αζθήζεσλ θαη 

εξγαζηεξίσλ. Ωο απνηέιεζκα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο νινθιεξσκέλσλ 

θεηκέλσλ θαη ηζηνξηψλ κε ζθνπφ ηελ ςπραγσγία ή ηελ ελεκέξσζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θνηλνχ, θείκελα ηα νπνία ζα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο 

ζσζηήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο γξαθήο (https://uiowa.edu/). 

Τν επίζεο δεκφζην Παλεπηζηήκην ηεο California ζην Λνο Άληδειεο (UCLA) 

απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2016 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο πξνπηπρηαθνχο/-έο 

θνηηεηέο/-ήηξηεο φισλ ησλ ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Η καθξνρξφληα εκπεηξία ηνπ ηδξχκαηνο θαη νη εξεπλεηηθέο 

κειέηεο πνπ δηεμήγαγε ην νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε έθζεζε ζηελ ηέρλε ηεο 

ζπγγξαθήο απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο. 
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ζσζηήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο γξαθήο (https://uiowa.edu/). 

Τν επίζεο δεκφζην Παλεπηζηήκην ηεο California ζην Λνο Άληδειεο (UCLA) 

απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2016 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο πξνπηπρηαθνχο/-έο 

θνηηεηέο/-ήηξηεο φισλ ησλ ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Η καθξνρξφληα εκπεηξία ηνπ ηδξχκαηνο θαη νη εξεπλεηηθέο 

κειέηεο πνπ δηεμήγαγε ην νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε έθζεζε ζηελ ηέρλε ηεο 

ζπγγξαθήο απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο. 

Αληηιήθζεθαλ αθφκε φηη ε δεκηνπξγηθή γξαθή δηπιαζηάδεη ηε λνεκνζχλε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ εγθεθάινπ. Έηζη, εθηφο απφ ηα καζήκαηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ 

παξέρεη γηα θάζε είδνο, πξνζθέξεη επίζεο: English Composition, Rhetoric and 

Language, Language, Culture and Discourse, Academic Writing in the Disciplines, 

Literature, Culture and Critical Inquiry θ.ά., ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηηο βαζηθέο 

δεμηφηεηεο γξαθήο, ηε ινγνηερληθή αλάιπζε, ηελ επηρεηξεκαηνινγία, ην ηζηνξηθφ θαη 

θνηλσληθφ πιαίζην, ηελ θξηηηθή αλάγλσζε θαη γξαθή. Τν ελδηαθέξνλ θαη ε δήηεζε 

απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο κάιηζηα είλαη ηφζν κεγάιν, πνπ νη αηηήζεηο γηα 

παξαθνινχζεζε ησλ ελ ιφγσ καζεκάησλ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο. Δπηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε θαζεγήηξηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη 

αλαγλσξηζκέλε κπζηζηνξηνγξάθνο Mona Simpson θαη δηεπζπληήο ηνπ ν πνηεηήο, 

κπζηζηνξηνγξάθνο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο Fred D’ Aguiar (http://www.ucla.edu/). 

Τν αξραηφηεξν παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα είλαη ην Pacific (UOP). Δίλαη 

ηδησηηθφ, ηδξχζεθε ην 1851 θαη δηαζέηεη κηα πινχζηα γθάκα ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ 

φπσο Φπζηθήο, Φεκείαο, Μαζεκαηηθψλ, Ιαηξηθήο, Δθπαίδεπζεο, Μεραληθψλ, 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θ.ά. Απφ ην 2006 φινη/-εο νη θνηηεηέο/-ήηξηεο 

παξαθνινπζνχλ ζε φια ηα έηε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζπγγξαθήο 

ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Writing in the Disciplines (Η Γξαθή ζηηο Δπηκέξνπο 

Δηδηθφηεηεο), κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο γξαθήο ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο, ηελ νπνία ζεσξνχλ σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δεμηφηεηεο πνπ ζα 

πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα 

επηηχρνπλ επαγγεικαηηθά. Πεπνίζεζή ηνπο απνηειεί φηη ε ζπγγξαθή είλαη κηα 

ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ηεο αλαζεψξεζεο, 

ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ. Απνηειεί εμειηθηηθή δηαδηθαζία, νπφηε ε βειηίσζή ηεο 

εκθαλίδεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη θνηηεηέο/-ήηξηεο δελ αλακέλεηαη λα 

θαηαθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο γξαθήο απφ ην πξψην έηνο, γηα απηφ ηνχο παξέρνληαη 

καζήκαηα θαη κέζα γηα λα ηηο αλαπηχμνπλ ζε φιε ηελ αθαδεκατθή ηνπο πνξεία. Τν 

πξφγξακκα γξαθήο μεθηλάεη κε κηα ζεηξά ζεκηλαξίσλ (Seminars 1, 2, 3), φπνπ νη 

θνηηεηέο/-ήηξηεο επηθεληξψλνληαη θαη γξάθνπλ εληαηηθά ζην ίδην θεληξηθφ εξψηεκα: 

«Τη θαζηζηά κηα θνηλσλία θαιή;». Δηζάγνληαη ζε επξχηεξν θάζκα ζεκάησλ θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ, θαζψο θάζε ζρνιή πξνζεγγίδεη ην δεηνχκελν απφ ηε δηθή ηεο 

επηζηεκνληθή νπηηθή, δηεμάγνπλ έξεπλεο, κειεηνχλ θαη παξνπζηάδνπλ ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο εξγαζία, έλα εηθνζαζέιηδν πεξίπνπ πεδνγξάθεκα. Η γξαθή νπζηαζηηθά 
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πξνζεγγίδεηαη σο κέζν έθζεζεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο θαηαλφεζεο ηεο αλάγλσζεο 

θαη ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο. Αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν 

ζεκηλαξίσλ, νη θνηηεηέο/-ήηξηεο ζπλερίδνπλ λα ππνζηεξίδνληαη απφ ην Writing Center 

(Κέληξν Γξαθήο) ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Οη δηδάζθνληεο θαη ε δηνίθεζε ηνπ Pacific 

ζπκθσλνχλ πσο ε ζπγγξαθή δελ είλαη ζηαηηθή, νχηε ζηαζεξνπνηείηαη ή 

νινθιεξψλεηαη ζε έλα θαη δχν εμάκελα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ 

πεξηέρεη κηα κεγάιε πνηθηιία καζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, κέζα απφ ηα νπνία επηιέγνπλ νη θνηηεηέο/-ήηξηεο θαη 

παξαθνινπζνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

ηα: Creative Writing, Nonfiction, Writing & Research, Expository Writing, Travel 

Writing, Writing About Disability θ.ά. (https://www.pacificu.edu/). 

Σην Παλεπηζηήκην ηνπ Ohio (OU), πνπ είλαη επίζεο έλα δεκφζην εξεπλεηηθφ 

παλεπηζηήκην, ην Τκήκα Engineering and Technology ιεηηνπξγεί απφ ην 1920. 

Γίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, θαηά ην πξψην έηνο θνίηεζεο νη 

θνηηεηέο/-ήηξηεο θαινχληαη λα επηιέμνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα 

γιψζζαο, καζεκαηηθψλ θ.ά. Αλάκεζα ζηα γισζζηθά καζήκαηα ππάξρεη ην Writing 

and Rhetoric I, φπνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κειεηνχλ θαη ζπληάζζνπλ 

δνθίκηα πνπ θαιχπηνπλ πνηθίια θνηλσληθά ζέκαηα θαη ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα 

δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. Δπίζεο, θαηά ηα επφκελα έηε νη θνηηεηέο/-ήηξηεο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ κηα ιίζηα καζεκάησλ, φπσο: Writing in the 

Sciences, Writing, Reading and Rhetoric in the Professions, Creative Writing: 

Nonfiction, Creative Writing Workshop: Nonfiction θ.ά. (https://www.ohio.edu/). 

Τν Παλεπηζηήκην ηνπ Houston (UH) είλαη θξαηηθφ θαη θεκίδεηαη γηα ηε 

δπλακηθή ηνπ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο. Όινη/-εο νη 

πξσηνεηείο θνηηεηέο/-ήηξηέο ηνπ παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά ζην πξψην εμάκελν 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο ην κάζεκα First Year Writing I, φπνπ κειεηνχλ ηηο αξρέο ηεο 

ζπγγξαθήο αλαιπηηθψλ δνθηκίσλ, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο ξεηνξηθήο. Καηά ην 

δεχηεξν εμάκελν ζπλερίδνπλ κε First Year Writing II, φπνπ δηδάζθνληαη ηηο αξρέο θαη 

ηηο κεζφδνπο ηεο έξεπλαο, ηεο ζπγγξαθήο εκπεξηζηαησκέλσλ δνθηκίσλ, θαη 

ππνρξενχληαη λα ζπγγξάςνπλ κηα εμεηδηθεπκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία. Σην ηέηαξην 

έηνο θαινχληαη λα επηιέμνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα αλάκεζα απφ ηα 

εμήο: Introduction to Creative Writing: Nonfiction, Beginning Creative Writing: 

Poetry, Writing Projects: Nonfiction, Business and Professional Writing θ.ά., κε 
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ζπκθσλνχλ πσο ε ζπγγξαθή δελ είλαη ζηαηηθή, νχηε ζηαζεξνπνηείηαη ή 

νινθιεξψλεηαη ζε έλα θαη δχν εμάκελα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ 

πεξηέρεη κηα κεγάιε πνηθηιία καζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, κέζα απφ ηα νπνία επηιέγνπλ νη θνηηεηέο/-ήηξηεο θαη 

παξαθνινπζνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

ηα: Creative Writing, Nonfiction, Writing & Research, Expository Writing, Travel 

Writing, Writing About Disability θ.ά. (https://www.pacificu.edu/). 

Σην Παλεπηζηήκην ηνπ Ohio (OU), πνπ είλαη επίζεο έλα δεκφζην εξεπλεηηθφ 

παλεπηζηήκην, ην Τκήκα Engineering and Technology ιεηηνπξγεί απφ ην 1920. 

Γίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, θαηά ην πξψην έηνο θνίηεζεο νη 

θνηηεηέο/-ήηξηεο θαινχληαη λα επηιέμνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα 

γιψζζαο, καζεκαηηθψλ θ.ά. Αλάκεζα ζηα γισζζηθά καζήκαηα ππάξρεη ην Writing 

and Rhetoric I, φπνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κειεηνχλ θαη ζπληάζζνπλ 

δνθίκηα πνπ θαιχπηνπλ πνηθίια θνηλσληθά ζέκαηα θαη ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα 

δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. Δπίζεο, θαηά ηα επφκελα έηε νη θνηηεηέο/-ήηξηεο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ κηα ιίζηα καζεκάησλ, φπσο: Writing in the 

Sciences, Writing, Reading and Rhetoric in the Professions, Creative Writing: 

Nonfiction, Creative Writing Workshop: Nonfiction θ.ά. (https://www.ohio.edu/). 

Τν Παλεπηζηήκην ηνπ Houston (UH) είλαη θξαηηθφ θαη θεκίδεηαη γηα ηε 

δπλακηθή ηνπ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο. Όινη/-εο νη 

πξσηνεηείο θνηηεηέο/-ήηξηέο ηνπ παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά ζην πξψην εμάκελν 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο ην κάζεκα First Year Writing I, φπνπ κειεηνχλ ηηο αξρέο ηεο 

ζπγγξαθήο αλαιπηηθψλ δνθηκίσλ, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο ξεηνξηθήο. Καηά ην 

δεχηεξν εμάκελν ζπλερίδνπλ κε First Year Writing II, φπνπ δηδάζθνληαη ηηο αξρέο θαη 

ηηο κεζφδνπο ηεο έξεπλαο, ηεο ζπγγξαθήο εκπεξηζηαησκέλσλ δνθηκίσλ, θαη 

ππνρξενχληαη λα ζπγγξάςνπλ κηα εμεηδηθεπκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία. Σην ηέηαξην 

έηνο θαινχληαη λα επηιέμνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα αλάκεζα απφ ηα 

εμήο: Introduction to Creative Writing: Nonfiction, Beginning Creative Writing: 

Poetry, Writing Projects: Nonfiction, Business and Professional Writing θ.ά., κε 

ζηφρν ηελ απνθφκηζε δεμηνηήησλ απνηειεζκαηηθήο γξαθήο, θξηηηθήο αλάγλσζεο, 

δηαπνιηηηζκηθήο θξίζεο, επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ιεμηινγίνπ (http://www.uh.edu/). 

Τν Παλεπηζηήκην Wilkes είλαη ηδησηηθφ παλεπηζηήκην πνπ ηδξχζεθε ην 1933 

θαη βξίζθεηαη ζην Wilkes-Barre ηεο Πελζπιβάληα. Κάζε έηνο έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 

δχν ρηιηάδεο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη άιινπο ηφζνπο κεηαπηπρηαθνχο. Σηα 

Τκήκαηα Electrical Engineering and Physics, Chemistry & Biochemistry, Biology 

and Health Sciences, Mathematics and Computer Science θαη Environmental 

Engineering and Earth Sciences, νη θνηηεηέο/-ήηξηεο επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά λα 

παξαθνινπζήζνπλ θάπνηα απφ ηα αθφινπζα καζήκαηα: Academic Writing, 

Composition, Projects in Writing and Editing, Writing About Literature and Culture, 

Technical and Professional Writing, Introduction to Creative Writing, Professional 

and Workplace Writing, Advanced Workshop in Creative Writing, Rhetorical 

Analysis and Nonfictional Prose Writing. Σηφρνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ είλαη, κέζα απφ 

ηα πξναλαθεξφκελα καζήκαηα, νη θνηηεηέο/-ήηξηεο λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

ηειεηνπνηήζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, λα εμεξεπλήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή 

θαη εθθξαζηηθή δπλακηθή ηνπο, λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θξηηηθήο ζθέςεο, λα 

εκπιαθνχλ επνηθνδνκεηηθά ζηνλ αθαδεκατθφ θαη επαγγεικαηηθφ ιφγν θαη ηέινο, λα 

θαηαζηνχλ ηθαλνί/-έο λα ζπγγξάςνπλ νινθιεξσκέλα, ζαθή θαη πεηζηηθά θείκελα πνπ 

ζα απεπζχλνληαη ζε δηάθνξα αθξναηήξηα θαη αλαγλψζηεο (https://www.wilkes.edu/). 

Τν Illinois Institute of Technology (IIT) είλαη ηδησηηθφ εξεπλεηηθφ 

παλεπηζηήκην ζην Σηθάγν. Ιδξχζεθε ην 1940 θαη δηαζέηεη πέληε βαζηθά ηκήκαηα 

Μεραληθήο: Biomedical Engineering, Chemical & Biological Engineering, Civil, 

Architectural & Environmental Engineering, Electrical & Computer Engineering θαη 

Mechanical, Materials & Aerospace Engineering, ηα νπνία νδεγνχλ ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ δεθαπέληε εμεηδηθεπκέλνπο ηίηινπο κεραληθψλ. Γίλνληαο 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ζηε δηεπηζηεκνληθφηεηα, ην 

παλεπηζηήκην έρεη εκπινπηίζεη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ 

Μεραληθήο κε καζήκαηα αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπνπδψλ. Σε θάζε εμάκελν 

νη θνηηεηέο/-ήηξηεο είλαη ππνρξεσκέλνη/-εο λα επηιέμνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

έλα ηνπιάρηζηνλ κάζεκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη απηά ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο: Writing in the University, Workshop in Creative Writing, Graphic Novel, 

The Novel, The Novel Today, Poetry, Film Analysis, Short Fiction, Modern Drama, 

Science Fiction θ.ά. (https://web.iit.edu/). 
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Τν Παλεπηζηήκην ηνπ Waterloo ζην Οληάξην ηνπ Καλαδά, ππνζηεξίδνληαο θαη 

απηφ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη 

ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηάο ηνπ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο/-εο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-

ήηξηεο ησλ ηκεκάησλ ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα 

Creative Writing, Introduction to Rhetorical Studies, Visual Rhetoric θ.ά. θαη λα 

ζπιιέμνπλ πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ην πηπρίν ηνπο. Σηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε 

αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ θαη θξηηηθψλ ηθαλνηήησλ, ψζηε σο κειινληηθνί επηζηήκνλεο 

λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά ηηο επηζηεκνληθέο 

ηνπο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο (https://uwaterloo.ca/). 

Τν δεκφζην Παλεπηζηήκην ηεο Manitaba (U of M ή UMN ή UMB) ζηνλ 

Καλαδά ζεσξείηαη θνξπθαίν κεηαδεπηεξνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη δηεμάγεη 

ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εηεζίσο απφ νπνηνδήπνηε άιιν ηεο πεξηνρήο. Σηε Σρνιή 

Μεραληθψλ ιεηηνπξγνχλ ηα ηκήκαηα: Biosystems Engineering, Civil Engineering, 

Computer Engineering, Electrical Engineering θαη Mechanical Engineering. Τν 

πξψην έηνο, πνπ είλαη θνηλφ ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ηεο Μεραληθήο, απνηειείηαη απφ 

δψδεθα καζήκαηα. Οη θνηηεηέο/-ήηξηεο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ 

καζήκαηα γηα λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκνη/-εο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζην δεχηεξν έηνο 

ηνπ ηκήκαηνο. Σηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο ζαθήλεηαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο 

ζπιινγηζηηθήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο επηρεηξεκάησλ, κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

καζεκάησλ ππάξρνπλ ηα: Thematic Approaches to the Study of Literature θαη Critical 

Thinking, ηα νπνία δηδάζθνληαη κε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

(http://umanitoba.ca/). 

  

Απότειρ διδαζκόνηυν και διδαζκομένυν 
 

Η Aifric Campell είλαη ζπγγξαθέαο θαη δηδάζθεη δεκηνπξγηθή γξαθή ζε 

θνηηεηέο/-ήηξηεο ησλ ηκεκάησλ ηεο Ιαηξηθήο, ηεο Τερλνινγίαο θαη ηεο Μεραληθήο 

ζην Imperial College. Σε άξζξν ηεο κε ηίηιν: «Scientists outshine arts students with 

experiments in creative writing» δειψλεη πσο ε δεκηνπξγηθή γξαθή ηνπο/ηηο θαζηζηά 

θαιχηεξνπο/-εο επηζηήκνλεο. Δπηζεκαίλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο γηαηί, 

φπσο εμεγεί, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο νη θνηηεηέο/-ήηξηεο έρνπλ θησρφ 

ιεμηιφγην, ε θξηηηθή ηνπο άπνςε είλαη ειιηπήο θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

επηθνηλσλία ρξεηάδνληαη απειεπζέξσζε. «Η παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη κηα 



Η δημιουργική γραφή σε σχολές και τμήματα θετικών επιστημών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
ΆΝΝΆ ΚΟΚΚΊΝΟΥ

19

Τν Παλεπηζηήκην ηνπ Waterloo ζην Οληάξην ηνπ Καλαδά, ππνζηεξίδνληαο θαη 

απηφ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη 

ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηάο ηνπ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο/-εο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-

ήηξηεο ησλ ηκεκάησλ ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα 

Creative Writing, Introduction to Rhetorical Studies, Visual Rhetoric θ.ά. θαη λα 

ζπιιέμνπλ πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ην πηπρίν ηνπο. Σηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε 

αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ θαη θξηηηθψλ ηθαλνηήησλ, ψζηε σο κειινληηθνί επηζηήκνλεο 

λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά ηηο επηζηεκνληθέο 

ηνπο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο (https://uwaterloo.ca/). 

Τν δεκφζην Παλεπηζηήκην ηεο Manitaba (U of M ή UMN ή UMB) ζηνλ 

Καλαδά ζεσξείηαη θνξπθαίν κεηαδεπηεξνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη δηεμάγεη 

ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εηεζίσο απφ νπνηνδήπνηε άιιν ηεο πεξηνρήο. Σηε Σρνιή 

Μεραληθψλ ιεηηνπξγνχλ ηα ηκήκαηα: Biosystems Engineering, Civil Engineering, 

Computer Engineering, Electrical Engineering θαη Mechanical Engineering. Τν 

πξψην έηνο, πνπ είλαη θνηλφ ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ηεο Μεραληθήο, απνηειείηαη απφ 

δψδεθα καζήκαηα. Οη θνηηεηέο/-ήηξηεο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ 

καζήκαηα γηα λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκνη/-εο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζην δεχηεξν έηνο 

ηνπ ηκήκαηνο. Σηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο ζαθήλεηαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο 

ζπιινγηζηηθήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο επηρεηξεκάησλ, κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

καζεκάησλ ππάξρνπλ ηα: Thematic Approaches to the Study of Literature θαη Critical 

Thinking, ηα νπνία δηδάζθνληαη κε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

(http://umanitoba.ca/). 

  

Απότειρ διδαζκόνηυν και διδαζκομένυν 
 

Η Aifric Campell είλαη ζπγγξαθέαο θαη δηδάζθεη δεκηνπξγηθή γξαθή ζε 

θνηηεηέο/-ήηξηεο ησλ ηκεκάησλ ηεο Ιαηξηθήο, ηεο Τερλνινγίαο θαη ηεο Μεραληθήο 

ζην Imperial College. Σε άξζξν ηεο κε ηίηιν: «Scientists outshine arts students with 

experiments in creative writing» δειψλεη πσο ε δεκηνπξγηθή γξαθή ηνπο/ηηο θαζηζηά 

θαιχηεξνπο/-εο επηζηήκνλεο. Δπηζεκαίλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο γηαηί, 

φπσο εμεγεί, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο νη θνηηεηέο/-ήηξηεο έρνπλ θησρφ 

ιεμηιφγην, ε θξηηηθή ηνπο άπνςε είλαη ειιηπήο θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

επηθνηλσλία ρξεηάδνληαη απειεπζέξσζε. «Η παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη κηα 

ρξνληά αλάγλσζεο θαη ζπγγξαθήο, δεκηνπξγεί όια ηα είδε δενληνινγηθώλ θαη εζηθώλ 

δεηεκάησλ πνπ εκπλένπλ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο λα εθαξκόζνπλ ην ηαιέλην ηνπο γηα 

ζθεπηηθηζηηθή έξεπλα θαη ζε κηα αλάιπζε ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Επηηπγράλεηαη 

απηό πνπ όινη ζέινπκε: νη άλζξσπνη πνπ ρηίδνπλ, ζρεδηάδνπλ, θσδηθνπνηνύλ, 

θαζνξίδνπλ θαη δηακνξθώλνπλ ηνλ θόζκν καο λα έρνπλ εμεξεπλήζεη θαη θαηαλνήζεη 

ηελ αλζξώπηλε θαηάζηαζε». Η Laura Bridgeman, ζπγγξαθέαο θαη ζπληνλίζηξηα ηνπ 

καζήκαηνο ζην Imperial, επηζεκαίλεη ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο ζηελ πλεπκαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ. Η Laura 

Fish, εμσηεξηθή εμεηάζηξηα ηνπ καζήκαηνο ζην Imperial θαη αλψηεξε ιέθηνξαο ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Northumbia, αλαθεξφκελε ζηνπο/ζηηο 

ζπγθεθξηκέλνπο/-εο θνηηεηέο/-ήηξηεο, δειψλεη πσο είλαη θηιφδνμνη/-εο απφ ηερληθή 

θαη δεκηνπξγηθή άπνςε. Σην ίδην άξζξν, θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ νινθιήξσζαλ 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο δειψλνπλ: Farah Shair, βηνρεκηθφο: «Σηελ 

πξώηε εξγαζία έςαρλα ζηνλ εγθέθαιό κνπ έλα θνκκάηη πνπ δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα πνιύ θαηξό». Chris Winchurch, ειεθηξνιφγνο κεραληθφο: «Αξρηθά ήηαλ πνιύ πην 

δύζθνιν απ’ όζν πίζηεπα λα κπνξέζσ λα ελαξκνληζηώ ζε έλαλ πνιύ πην ιεπηό θαη 

ππνθεηκεληθό θόζκν, ζε ζρέζε κε ηηο άθακπηεο κεζνδνινγίεο θαη ηηο ελόηεηεο κε ηηο 

ζσζηέο απαληήζεηο πνπ είρα κάζεη λα ιεηηνπξγώ». Fanny Heneine, πνιηηηθφο 

κεραληθφο: «Τώξα νη ηδέεο θαη νη ιύζεηο κνπ ζε πξνβιήκαηα κεραληθήο είλαη πνιύ πην 

δεκηνπξγηθέο θαη θαινζρεδηαζκέλεο». James Owen, βηνιφγνο: «Καηέρσ ηελ ηθαλόηεηα 

λα εκπιέμσ ην θνηλό ζε ό,ηη είλαη ζεκαληηθό θαη ζπλαξπαζηηθό ζηελ επηζηήκε κνπ». 

Stefan Gressfurthner, βηνηερλνιφγνο: «Αληηιήθζεθα ηελ επηξξνή πνπ έρεη ε επηζηήκε 

ζηελ θνηλσλία» (Compell, 2014). 

Ο Tom Levenson, θαζεγεηήο ζηε Scientific Writing in Modern Society θαη 

δηεπζπληήο ζην Msc Science Writing ηνπ Τερλνινγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηεο 

Μαζαρνπζέηεο, πηζηεχεη πσο ε επηζηήκε πξέπεη λα κεηαδίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο 

κέζσ ηεο ινγνηερλίαο. Ο ίδηνο γξάθεη, θάλεη ηαηλίεο θαη ληνθηκαληέξ γηα ηελ 

επηζηήκε, ηελ ηζηνξία ηεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ θνηλσλία. Η επηζηήκε πξέπεη λα είλαη παληνχ. Θεσξεί πξφηππν ηνλ 

Stephen Jay Gould, παιαηνληνιφγν-ζπγγξαθέα, κε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ζηνλ ηνκέα ηεο 

εμειηθηηθήο βηνινγίαο, γηα ηα πνιπάξηζκα βηβιία πνπ έγξαςε γηα εηδηθνχο θαη κε 

εηδηθνχο, κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ράζκα κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο.  
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Ο Fred D’ Aguiar, δηεπζπληήο ηνπ Τκήκαηνο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο California, πνηεηήο, κπζηζηνξηνγξάθνο θαη ζεαηξηθφο 

ζπγγξαθέαο, ζεσξεί ηε κειέηε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνιχηηκε γηα φινπο/-εο 

ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο, είηε θαηεπζχλνληαη ζηηο καζεκαηηθέο, ηηο ηαηξηθέο ζρνιέο 

θαη ηε βηνκεραλία ηεο ηερλνινγίαο, είηε θαηεπζχλνληαη ζηηο εθδφζεηο ή ηελ 

παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, δηφηη ε δεκηνπξγηθή εμάζθεζε θαη ε δηδαθηηθή αηζζεηηθή 

εκπνηίδνληαη βαζηά απφ ηελ αθνζίσζε ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ππξνδνηείηαη ε 

καζεζηαθή ηνπο θχζε. Γειψλεη, επίζεο, πσο ζε έλα δεκηνπξγηθφ κάζεκα γξαθήο 

καζαίλνπλ πψο λα παξνπζηάζνπλ κηα ηδέα, πφηε λα ηελ πξνσζήζνπλ, πφηε λα ηελ 

παξαηήζνπλ θαη πφηε λα ζπκβηβαζηνχλ. Δπηζεκαίλεη πσο ππάξρεη έλαο αλεθηίκεηνο 

παξάγνληαο ζεκλφηεηαο έκθπηνο ζηα καζήκαηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Οη θνηηεηέο/-

ήηξηεο καζαίλνπλ φρη κφλν λα «ηεληψλνπλ» ηνπο κπο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο αιιά 

θαη λα δέρνληαη θξηηηθή, λα δηνξζψλνληαη, αθφκα θαη λα ηαπεηλψλνληαη. Μαζαίλνπλ 

επίζεο κε πνηνλ ηξφπν λα αλαγλσξίδνπλ ηη είλαη θαιφ, ίζσο θαη ηη δελ είλαη, ψζηε λα 

ην αθήζνπλ λα «πεξάζεη». Γεδνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο γηα πνισκέλε ξεηνξηθή ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία, ηδηαίηεξα ζηηο πνιηηηθέο θακπάληεο, πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο, 

ζηηο πνιηηηθέο αλαηαξαρέο θαη ζε ζέκαηα πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη 

ηεο ηερλνινγηθήο καο ηθαλφηεηαο λα ρηίδνπκε ηνίρνπο γχξσ απφ ηελ πιεξνθνξία πνπ 

δε ζπλδπάδεηαη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο απφςεηο, ην λα επελδχζεη θαλείο ζηελ 

ελζπλαίζζεζε, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε κηα ζεηηθή αιπζηδσηή αληίδξαζε ζηνλ πνιηηηζκφ ζπλνιηθά 

(http://newsroom.ucla.edu/stories/creative-writing-at-ucla-not-just-for-english-

majors-anymore). 

 Σην Παλεπηζηήκην ηνπ Pacific ε επηινγή λα δηδαρζεί ε γξαθή ζε φινπο ηνπο 

θιάδνπο δε ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί εθηθηή αλ δελ ππήξρε ε αλάινγε ζεζκηθή 

ππνζηήξημε. Πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ απαξαίηεηε εκπινθή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, θαηφπηλ πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο γηα ηα δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα ζπνπδψλ, κε ηελ εκπινθή ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ θαη δηαηήξεζε ησλ 

ιεπηψλ ηζνξξνπηψλ. Γεκηνπξγήζεθε κηα δηεπηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ζηελ νπνία ε 

δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο απνηειεί θνηλή επζχλε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

ζρνιψλ ζε φια ηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ. Καζηεξψζεθε έλα απνθεληξσηηθφ 

κνληέιν δηδαζθαιίαο ηεο γξαθήο, φπνπ ην πξνζσπηθφ θαη νη θαζεγεηέο απφ φιν ην 

παλεπηζηήκην έρνπλ ελεξγφ ξφιν, επνπηεχνπλ θαη δηδάζθνπλ 
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ηεο ηερλνινγηθήο καο ηθαλφηεηαο λα ρηίδνπκε ηνίρνπο γχξσ απφ ηελ πιεξνθνξία πνπ 

δε ζπλδπάδεηαη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο απφςεηο, ην λα επελδχζεη θαλείο ζηελ 
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 Σην Παλεπηζηήκην ηνπ Pacific ε επηινγή λα δηδαρζεί ε γξαθή ζε φινπο ηνπο 

θιάδνπο δε ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί εθηθηή αλ δελ ππήξρε ε αλάινγε ζεζκηθή 

ππνζηήξημε. Πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ απαξαίηεηε εκπινθή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, θαηφπηλ πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο γηα ηα δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα ζπνπδψλ, κε ηελ εκπινθή ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ θαη δηαηήξεζε ησλ 
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κνληέιν δηδαζθαιίαο ηεο γξαθήο, φπνπ ην πξνζσπηθφ θαη νη θαζεγεηέο απφ φιν ην 

παλεπηζηήκην έρνπλ ελεξγφ ξφιν, επνπηεχνπλ θαη δηδάζθνπλ 

(https://www.pacific.edu/about-pacific/administrationoffices/office-of-the-

provost/student-success-and-learning/university-writing-programs/writing-in-the-

disciplines.html). 

Η κειέηε κε ηίηιν «Using writing as a learning tool in engineering Courses», 

πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ πχιε Teaching innovation projects (Καηλνηόκα ζρέδηα 

δηδαζθαιίαο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Waterloo, αλαθέξεη πσο νη επηηπρεκέλνη 

κεραληθνί πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο γηα 

ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ηθαλφηεηα λα 

ζθεθηνχλ θξηηηθά είλαη κηα βαζηθή δεμηφηεηα γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο ησλ 

ηκεκάησλ Μεραληθήο. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη γξαπηέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ 

λα ηνπο/ηηο βνεζήζνπλ λα εκβαζχλνπλ ζηελ θαηαλφεζε ζχλζεησλ ελλνηψλ, έηζη ψζηε 

λα είλαη δηαηεζεηκέλνη/-εο λα αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξν κε ην πεξηερφκελν ησλ 

καζεκάησλ. Ωζηφζν, παξά ηελ απνδεδεηγκέλε αμία ησλ γξαπηψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

απηέο δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηα καζήκαηα κεραληθήο. Σηα εξγαζηήξηα 

ζπγγξαθήο νη ζπκκεηέρνληεο δηεξεπλνχλ ηα νθέιε θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο ρξήζεο 

ζπγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε καζήκαηα κεραληθήο ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν. 

Δπηπιένλ, νη θαιέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο είλαη πνιχηηκα πεξηνπζηαθά θαη 

πλεπκαηηθά ζηνηρεία, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ηάμεο, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ θνηηεηψλ. Τα ζέκαηα θξηηηθήο ζθέςεο κεηαηξέπνπλ 

ηνπο ηειεπηαίνπο απφ παζεηηθνχο ζε ελεξγνχο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ έλλνηεο 

καζεκάησλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα, λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα 

αλαιχζνπλ δεδνκέλα, λα πξνεηνηκάζνπλ ππνζέζεηο θαη λα δηαηππψζνπλ 

επηρεηξήκαηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζπγγξαθήο απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ρξήζεο ελεξγψλ ζηξαηεγηθψλ θξηηηθήο ζθέςεο εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ. 

Μέζσ ηεο γξαθήο νη θνηηεηέο/-ήηξηεο θαζίζηαληαη ελήκεξνη/-εο γηα ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θνηλνχ, αλαγθάδνληαη λα πάξνπλ απνζηάζεηο απφ ην πιηθφ 

ηνπ καζήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ην δνπλ πην αληηθεηκεληθά, κε απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη βαζχηεξεο θαηαλφεζεο (Enns θ.ά., 2014). 

Η δφθησξ Rebecca Babcock είλαη ζπγγξαθέαο, θαζεγήηξηα δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο θαη εζνπνηφο. Γηδάζθεη ζην Παλεπηζηήκην Dalhousie. Αλαθέξεη:  

«Η δεκηνπξγηθή γξαθή κπνξεί θαη πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Έρσ θνηηεηέο από όια ηα ηκήκαηα θαη ηηο ζρνιέο. Ξέξσ όηη 

νη ζπνπδαζηέο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο έρνπλ απνιύησο ηε δπλαηόηεηα λα είλαη 

εμαηξεηηθνί δεκηνπξγηθνί ζπγγξαθείο. Ωζηόζν, ζρεδόλ όινη νη θνηηεηέο ηεο 
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δεκηνπξγηθήο γξαθήο ππνθέξνπλ από αλαζθάιεηεο θαη λνκίδσ όηη νη θνηηεηέο πνπ δελ 

είλαη ζε πξνγξάκκαηα αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζην ζύλδξνκν 

Impostor – ςεπδεπίγξαθεο επηηπρίαο.3 Πξνζθέξνληαο ηάμεηο δεκηνπξγηθνύ γξαςίκαηνο 

πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα θνηηεηέο ηεο επηζηήκεο, ζα ηνπο δνζεί ε επθαηξία 

λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε πεξηζζόηεξε εκπηζηνζύλε. Πηζηεύσ όηη αλήθνληαο 

ζε έλα κάζεκα ζπγγξαθήο πνπ πξνζθέξεηαη εηδηθά ζηνπο θνηηεηέο ηεο ζρνιήο ηνπο 

αηζζάλνληαη κεγαιύηεξε αζθάιεηα. Επηπιένλ, νη ηθαλόηεηεο γξαθήο ησλ θνηηεηώλ 

βειηηώλνληαη δξαζηηθά όηαλ αηζζάλνληαη όηη επελδύνπλ ζε απηήλ, όηαλ ληώζνπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο πάλσ ζηηο γξαπηέο ηνπο εξγαζίεο. Η δεκηνπξγηθή γξαθή ζα 

επηηξέςεη ζηνπο θνηηεηέο λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ 

ζηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο γξαθή» (Babcock, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 

22 Απξηιίνπ 2019). 

Ο Carl Zimmer είλαη θαζεγεηήο Μνξηαθήο Βηνθπζηθήο θαη Βηνρεκείαο, 

θαζψο θαη Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ζην Παλεπηζηήκην Yale. Δπίζεο, είλαη ζπγγξαθέαο 

θαη αξζξνγξάθνο. Με ην βηβιίν ηνπ She Has Her Mother's Laugh, ην νπνίν 

βξαβεχηεθε σο ην θαιχηεξν βηβιίν γηα ηελ επηζηήκε ην 2018, θέξλεη ηνλ αλαγλψζηε 

ζην ηαμίδη ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο γελεηηθήο, νδεγεί ηνπο γνλείο ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ κεγέζνπο ηεο θιεξνλνκηάο πνπ κεηαθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαη πξνζθέξεη έλα 

πιεξέζηεξν πιαίζην γλψζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γειψλεη:  

«Δηδάζθσ ηε ζπγγξαθή πεδνύ ιόγνπ γηα ηελ επηζηήκε θαη δνπιεύσ πνιύ κε ηνπο 

ζπνπδαζηέο πξνπηπρηαθώλ επηζηεκώλ θαη ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο. Πηζηεύσ όηη ε 

ηθαλόηεηα γξαθήο κε ζαθήλεηα θαη πεξηεθηηθόηεηα είλαη έλα ηζρπξό πιενλέθηεκα γηα 

ηνπο επηζηήκνλεο» (Zimmer, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 22 Απξηιίνπ 2019).  

Η Charlotte Mendel είλαη ζπγγξαθέαο θαη δηδάζθεη δεκηνπξγηθή γξαθή ζην 

Παλεπηζηήκην Dalhousie. Πηζηεχεη πσο:  

«Όια ηα παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα, ζε όινπο ηνπο θιάδνπο, πξέπεη λα 

επηθεληξσζνύλ θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ θνηηεηώλ ζην πώο πξέπεη λα ζθέθηνληαη, λα 

εθθξάδνληαη θαη λα γξάθνπλ. Οη ζπνπδαζηέο κνπ επηιέγνπλ ηα δηθά ηνπο ζέκαηα θαη 

                                                           
3 Το ςφνδρομο Impostor – ψευδεπίγραφησ επιτυχίασ είναι επίςησ γνωςτό ωσ φαινόμενο του 
απατεϊνα θ ςφνδρομο απάτησ. Οι άνιρωποι που πάςχουν από το ςφνδρομο του απατεϊνα τείνουν 
να αντανακλοφν λάιη και αρνητικά ςχόλια από τουσ άλλουσ και να ζουν με την αίςιηςη τησ 
αποτυχίασ. Εάν δεν αντιμετωπιςτεί, τα ιφματα μποροφν να αναπτφξουν άγχοσ, χαμηλθ 
αυτοπεποίιηςη, κατάιλιψη, ντροπθ και αμφιβολία 
(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF_
%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8E%CE%BD%CE%B1). 
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θαινύληαη λα πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα από θάζε άπνςε, λα θάλνπλ έξεπλα, λα δηαβάζνπλ 

άξζξα θαη βηβιία» (Mendel, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 22 Απξηιίνπ 2019). 

Η Carole Glasser Langille είλαη πνηήηξηα. Έρεη δηδάμεη δεκηνπξγηθή γξαθή 
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έρεη βαζύ αληίθηππν ζηελ θαηαλόεζε ησλ θνηλσληθώλ ζεκάησλ θαη ηελ ελζπλαίζζεζε. 

Η δεκηνπξγηθή γξαθή βνεζά λα μεθιεηδώζνπλ κπζηηθά πνπ δε γλσξίδακε όηη 

θξαηνύζακε από ηνλ εαπηό καο» (Langille, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 23 Απξηιίνπ 

2019). 
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εξεπλεηήο, ην έξγν ηνπ νπνίνπ δηεξεπλά ηηο δηαζηαπξψζεηο ηεο πνίεζεο, ηεο 

θηινζνθίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Υπήξμε θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Wesleyan. 

Σήκεξα δηδάζθεη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Yale, φπνπ είλαη θαη δηεπζπληήο ηνπ 

Τκήκαηνο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο. Πηζηεχεη:  

«Θεσξώ πσο ζα ήηαλ θαιό νη θνηηεηέο ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ λα έθαλαλ 

καζήκαηα ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Σίγνπξα ην γξάςηκν απνζαθελίδεη ηηο ζθέςεηο 

θάπνηνπ θαη ηνπ δίλεη ηελ ηθαλόηεηα λα δηαηππώζεη ηδέεο, ηθαλόηεηα ε νπνία είλαη 

ρξήζηκε γηα λα βνεζήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ λα επηθνηλσλνύλ κε 

έλα γεληθόηεξν θνηλό» (Deming, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 23 Απξηιίνπ 2019).  

Η Elizabeth Susan Bolton είλαη θαζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην Swathmore, 

φπνπ δηδάζθεη ινγνηερλία θαη δεκηνπξγηθή γξαθή. Αλαθέξεη:  

«Έρσ ζπλεξγαζηεί κε κεξηθνύο ζπνπδαζηέο κεραληθήο, νη νπνίνη είλαη θαινί 

δεκηνπξγηθνί ζπγγξαθείο. Έλαο θνηηεηήο κνπ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ ζπλέλσζε ηελ 

ηερλνινγία ησλ Η/Υ κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θηηάρλνληαο πιαηθόξκεο κε ςεθηαθέο 

ηζηνξίεο γηα θνηλσληθά δεηήκαηα» (Bolton, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 30 Απξηιίνπ 

2019).  
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Ο Trent Hergenrader είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο αγγιηθψλ ζην Rochester 

Institute of Technology κε εηδίθεπζε ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή. Τν αθαδεκατθφ ηνπ 

έξγν εζηηάδεηαη ζηελ ςεθηαθή παηδαγσγηθή, ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε θαη ζηελ 

παηδαγσγηθή δεκηνπξγηθή γξαθή. Αλαθέξεη:  

«Δνπιεύσ ζε παλεπηζηήκην STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics), νπόηε ε πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηώλ κνπ αζρνιείηαη κε ηηο επηζηήκεο. 

Πηζηεύσ όηη ε δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη αξθεηά ζεκαληηθή ώζηε λα δηδάζθεηαη ζηνπο 

θνηηεηέο ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ. Οη ηάμεηο δεκηνπξγηθνύ γξαςίκαηνο απαηηνύλ από 

ηνπο θνηηεηέο λα δηεξεπλήζνπλ πνιινύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε γιώζζα ζε όια ηα είδε γξαθήο θαη επηθνηλσλίαο. Επίζεο, θαιιηεξγεί 

ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. Αξθεηνί από ηνπο θνηηεηέο κνπ έρνπλ πεη όηη απηέο νη 

πεηξακαηηθέο ηερληθέο απειεπζεξώλνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη ηνπο βνεζνύλ λα 

πιαηζηώζνπλ ηα επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα κε λένπο θαη ρξήζηκνπο ηξόπνπο» 

(Hergenrader, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 26 Απξηιίνπ 2019). 

Ο Nick Flynn είλαη ζπγγξαθέαο, ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο θαη πνηεηήο. Γηδάζθεη 

δεκηνπξγηθή γξαθή ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Houston. Δίπε:  

«Κάζε θνξά πνπ δηδάζθσ δεκηνπξγηθή γξαθή, δεηάσ από θάζε θνηηεηή λα 

θέξεη έλα άξζξν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Σηε ζπλέρεηα, πξνζπαζνύκε λα εκπιέμνπκε 

επηπιένλ ζηνηρεία από ηελ επηζηήκε ηνπ ζε απηό θαη ην επαλεγγξάθεη. Μεξηθέο θνξέο 

ιεηηνπξγεί, κεξηθέο θνξέο όρη, αιιά πάληα θάλεη ηνλ θόζκν κεγαιύηεξν» (Flynn, 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 26 Απξηιίνπ 2019).  

 

Σςμπεπάζμαηα – Πποηάζειρ 
 

Η πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο γλψζεο ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ 

Διιάδα είλαη αλακθηζβήηεηε θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο επηηπρίεο θαη ηηο 

δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη νη θνηηεηέο/-ήηξηεο θαη νη επηζηήκνλεο. Όκσο, αλ 

αλαινγηζηνχκε πξψηνλ ηελ επξσπατθή πιένλ ηαπηφηεηα ησλ Διιήλσλ επηζηεκφλσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ παγθφζκηα αληαγσληζηηθφηεηα, γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε γηα 

εθζπγρξνληζκφ ηεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, πξνθεηκέλνπ νη 

απφθνηηνί ηεο λα ελδπλακσζνχλ, ψζηε λα είλαη αληαγσληζηηθνί θαη ηθαλνί λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηα επαγγεικαηηθά δεηνχκελα ηνπ θιάδνπ ηνπο θαη γεληθφηεξα λα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ θνηλσληθή πξφνδν πνπ ζα επέιζεη σο απφξξνηα ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπο. 
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ηνπο. 

Μέρξη θαη ζήκεξα ζηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ησλ ζεηηθψλ ζπνπδψλ ηεο 

Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο, είηε ζην πνιπηερλείν είηε ζην 

παλεπηζηήκην, πεξηιακβάλνληαη ιίγα γισζζηθά καζήκαηα ζην Πξφγξακκα Σπνπδψλ, 

κε θπξίαξρν ίζσο ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο, ην νπνίν πεξηνξίδεηαη ζηελ 

εθκάζεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νξνινγίαο. Τν ειιεληθφ ζχζηεκα δε δίλεη, αθφκα θαη 

ζήκεξα, ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ζηελ απνηχπσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηδεψλ, ησλ 

ζπγθηλήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ. Οη κειινληηθνί 

επηζηήκνλεο είλαη γλσζηφ πσο πξνεηνηκάζηεθαλ ζην κάζεκα ηεο λενειιεληθήο 

γιψζζαο ζην ιχθεην πξσηίζησο γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα πζηεξνχλ ζε ζέκαηα θξηηηθήο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο, αθνχ νινθιήξσζαλ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζή ηνπο 

άγνλα εγθισβηζκέλνη ζηε ζθνπνζεζία ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ, πνπ ππφθεηληαη 

ζε δηαξθείο ηξνπνπνηήζεηο. Ο εγθισβηζκφο απηφο δελ πξνάγεη ζεηηθά ηε δηαδηθαζία 

ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο, θαζψο παξαγλσξίδεη πσο ε ινγνηερλία δελ απνηειεί 

κνλάρα πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, αιιά ζπληζηά έλα πεδίν θξηηηθήο ζθέςεο, κηα 

εληξνπηθή, θαηαγγειηηθή θαη αλαηξεπηηθή δχλακε (Culler, 2010). Δπίζεο, ηα 

Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ ησλ ελ ιφγσ ζρνιψλ θαη ε ζπλερήο ελαζρφιεζε κε 

πξαθηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζεκαηνινγίεο, ηνπο απνθφπηεη απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ζεσξεηηθέο θαη γισζζηθέο, κε απνηέιεζκα νη ηθαλφηεηέο ηνπο ζε απηέο λα θζίλνπλ, 

λα απνζπλδένληαη απφ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη νπζηαζηηθά λα νδεγνχληαη ζηε 

ζηείξα εμεηδίθεπζε.  

Η παξνχζα έξεπλα έδεημε φηη ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ εκπινχηηζαλ ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηνπο κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο, δηφηη ζεσξνχλ πσο ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο σθειεί ηνλ 

επηζηήκνλα σο νλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ κε ηελ επίηεπμε ηεο βειηίσζεο ηεο θξηηηθήο 

ηνπ ηθαλφηεηαο. Μπνξεί ε ζηείξα εμεηδίθεπζε λα είλαη σθέιηκε φζνλ αθνξά ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνκέα, γεγνλφο ην νπνίν, επίζεο, ακθηζβεηείηαη βάζηκα, σζηφζν δελ 

θξίλεηαη ζσζηφ έλαο επηζηήκνλαο νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο θαη θιάδνπ λα νδεγείηαη 

ζηελ πλεπκαηηθή κνλνκέξεηα θαη λα κε ζηνρεχεη ζηελ νινθιεξσκέλε θαη ζθαηξηθή 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Τν ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαιιηεξγεί 

πνιχπιεπξα θαη δξα σο ππνζηήξημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο, βειηηψλνληαο ηε 

γισζζηθή θαη ζπιινγηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ επηζηήκνλα, εκπιέθνληάο ηνλ ζηε 

δηαρξνληθφηεηα ησλ θεηκέλσλ, θαζψο πξνζδίδεη κηα λέα νπηηθή ζέαζε ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηεο επίδξαζεο ηεο επηζηήκεο ηνπ ζε απηή. Δπίζεο, ηνπ επηηξέπεη λα επαγξππλά 



Μέντορας

26

θαη ηνλ απνηξέπεη απφ ηε κνλνκέξεηα, γεγνλφο πνπ ζα εκπφδηδε ηελ ειεχζεξε 

εμσηεξίθεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θφζκνπ, επηδξψληαο ζεηηθά ζηελ θνηλσληθφηεηά 

ηνπ θαη θαιιηεξγψληαο ηνλ ζπλνιηθά σο άλζξσπν. Έηζη, ηα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα επηηπγράλνπλ λα επελδχνπλ ζσζηά ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνπο πινχην. 

Βαζηθφο ζηφρνο θάζε επηζηήκεο είλαη ε αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

αιήζεηαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Η 

επηζηήκε δειαδή δηθαηψλεηαη, φηαλ ε γλψζε θαη ε αιήζεηα πνπ αλαθχπηεη απφ απηή 

ζπκβάιιεη ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή αλαβάζκηζε ηεο θνηλσλίαο, ζηελ ςπρηθή 

εξεκία ηνπ κέζνπ πνιίηε, ζηελ θνηλσληθή επξπζκία θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηελ εηξήλε θαη ηηο πγηείο ζρέζεηο κε άιινπο ιανχο. Κάζε 

επηζηήκε νθείιεη λα είλαη αλζξσπνθεληξηθή θαη ν επηζηήκνλαο έρεη επζχλε λα 

θαιιηεξγεζεί πλεπκαηηθά, εζηθά, ςπρηθά, θνηλσληθά θαη λα ζπλδξάκεη ζηελ πξφνδν 

ηνπ ζπλφινπ. Οπφηε, ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ε πνιηηεία νθείιεη 

λα θαζηζηά ηνπο ελ δπλάκεη επηζηήκνλεο ηθαλνχο, θαη θαηά ηηο ζπνπδέο ηνπο λα ηνπο 

παξέρεη επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο γηα νιηζηηθή εθπαίδεπζε θαη θαιιηέξγεηα. Όπσο 

είδακε, ε δεκηνπξγηθή γξαθή εμαζθεί ηηο ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο δπλάκεηο ηνπ 

επηζηήκνλα, αλαδεηθλχεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, απνηξέπεη ηελ ηππνπνίεζε, 

ηελ πλεπκαηηθή κνλνκέξεηα θαη ηε κνλνδηάζηαηε αληίιεςε ηεο δσήο. Αθππλίδεη ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ ζηα πλεπκαηηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ, ζηηο 

λεφηεξεο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ ηνπ αιιά θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Τνλ σζεί 

λα θαιιηεξγεζεί εζσηεξηθά κε ηελ αλζξσπηζηηθή παηδεία, λα ελεκεξψλεηαη γχξσ απφ 

ηα επηηεχγκαηα, ηνπο θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο αλάγθεο, 

απνθηψληαο έηζη ζπλνιηθή ζέαζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Δπίζεο, αίξεη ηε κνλνκέξεηα θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ 

επηζηήκνλα θαη ηνλ βνεζά λα απνθηήζεη ζπλαίζζεζε ησλ επζπλψλ ηνπ πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί ηθαλφο λα ζπκβάιεη ζηε ζπκκεηξηθή 

αλάπηπμε ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, ηελ πιηθή θαη ηελ 

πλεπκαηηθή. Θεξαπεχεη δειαδή ηελ άκεηξε αλάπηπμε ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ 

ηαιαλίδεη ηελ επνρή καο, αθνχ ν ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα 

ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, θαζψο παξακειεί ηνλ εζηθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, 

πξνο φθεινο ησλ πιηθψλ αγαζψλ. 

Μέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ν γξάθσλ πηνζεηεί κηα ελεξγή θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγγξάςεη, λα επαλεμεηάζεη, λα αλαζεσξήζεη 

θαη λα δηαζθεπάζεη κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ, θαζψο ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα ζε δχν 
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θαη ηνλ απνηξέπεη απφ ηε κνλνκέξεηα, γεγνλφο πνπ ζα εκπφδηδε ηελ ειεχζεξε 

εμσηεξίθεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θφζκνπ, επηδξψληαο ζεηηθά ζηελ θνηλσληθφηεηά 

ηνπ θαη θαιιηεξγψληαο ηνλ ζπλνιηθά σο άλζξσπν. Έηζη, ηα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα επηηπγράλνπλ λα επελδχνπλ ζσζηά ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνπο πινχην. 

Βαζηθφο ζηφρνο θάζε επηζηήκεο είλαη ε αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

αιήζεηαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Η 

επηζηήκε δειαδή δηθαηψλεηαη, φηαλ ε γλψζε θαη ε αιήζεηα πνπ αλαθχπηεη απφ απηή 

ζπκβάιιεη ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή αλαβάζκηζε ηεο θνηλσλίαο, ζηελ ςπρηθή 

εξεκία ηνπ κέζνπ πνιίηε, ζηελ θνηλσληθή επξπζκία θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηελ εηξήλε θαη ηηο πγηείο ζρέζεηο κε άιινπο ιανχο. Κάζε 

επηζηήκε νθείιεη λα είλαη αλζξσπνθεληξηθή θαη ν επηζηήκνλαο έρεη επζχλε λα 

θαιιηεξγεζεί πλεπκαηηθά, εζηθά, ςπρηθά, θνηλσληθά θαη λα ζπλδξάκεη ζηελ πξφνδν 

ηνπ ζπλφινπ. Οπφηε, ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ε πνιηηεία νθείιεη 

λα θαζηζηά ηνπο ελ δπλάκεη επηζηήκνλεο ηθαλνχο, θαη θαηά ηηο ζπνπδέο ηνπο λα ηνπο 

παξέρεη επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο γηα νιηζηηθή εθπαίδεπζε θαη θαιιηέξγεηα. Όπσο 

είδακε, ε δεκηνπξγηθή γξαθή εμαζθεί ηηο ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο δπλάκεηο ηνπ 

επηζηήκνλα, αλαδεηθλχεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, απνηξέπεη ηελ ηππνπνίεζε, 

ηελ πλεπκαηηθή κνλνκέξεηα θαη ηε κνλνδηάζηαηε αληίιεςε ηεο δσήο. Αθππλίδεη ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ ζηα πλεπκαηηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ, ζηηο 

λεφηεξεο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ ηνπ αιιά θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Τνλ σζεί 

λα θαιιηεξγεζεί εζσηεξηθά κε ηελ αλζξσπηζηηθή παηδεία, λα ελεκεξψλεηαη γχξσ απφ 

ηα επηηεχγκαηα, ηνπο θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο αλάγθεο, 

απνθηψληαο έηζη ζπλνιηθή ζέαζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Δπίζεο, αίξεη ηε κνλνκέξεηα θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ 

επηζηήκνλα θαη ηνλ βνεζά λα απνθηήζεη ζπλαίζζεζε ησλ επζπλψλ ηνπ πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί ηθαλφο λα ζπκβάιεη ζηε ζπκκεηξηθή 

αλάπηπμε ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, ηελ πιηθή θαη ηελ 

πλεπκαηηθή. Θεξαπεχεη δειαδή ηελ άκεηξε αλάπηπμε ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ 

ηαιαλίδεη ηελ επνρή καο, αθνχ ν ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα 

ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, θαζψο παξακειεί ηνλ εζηθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, 

πξνο φθεινο ησλ πιηθψλ αγαζψλ. 

Μέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ν γξάθσλ πηνζεηεί κηα ελεξγή θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγγξάςεη, λα επαλεμεηάζεη, λα αλαζεσξήζεη 

θαη λα δηαζθεπάζεη κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ, θαζψο ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα ζε δχν 

αιιεινζπκπιεξνχκελα πεδία: ηελ πξάμε ηνπ λα γξάθεηο δεκηνπξγηθά θαη απηή ηνπ 

λα ζθεθηείο θξηηηθά ηελ πξάμε ηεο γξαθήο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο (Κσηφπνπινο, 

2014). Αμηνζεκείσην θαη αδηακθηζβήηεην απνηέιεζκα ησλ δχν απηψλ πξάμεσλ είλαη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ γξάθνληα, πνπ νδεγεί ζηελ άθνπε θαη αθνχζηα 

αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Η επηζηεκνληθή πξάμε θαηεπζχλεηαη κε ηελ αξσγή ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο πξνο ην ελάξεην, αθνχ ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα απνθηά 

ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηεο δχλακήο ηεο, απεκπιέθεηαη απφ εγσθεληξηθέο 

αληηιήςεηο θαη δηαπνηίδεηαη κε αηζζήκαηα επζχλεο πνπ ηελ νδεγνχλ ζε δξφκνπο 

σθέιηκνπο γηα ην αλζξψπηλν γέλνο. Σπλεπψο, θαιιηεξγεί ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε 

θαη βνεζά ηνπο αζθνχκελνπο λα αληηιεθζνχλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε επηζηήκε ηνπο 

ζηελ θνηλσλία θαη φηη πάλσ απφ ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ βξίζθεηαη ην θνηλσληθφ.  

Οη ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα Μεραληθήο, θαζψο θαη νη ίδηνη νη κεραληθνί, φπσο 

θαλεξψλνπλ ηα ζηνηρεία απηήο ηεο έξεπλαο, έρνπλ θαηαζηαιάμεη φηη ε δεκηνπξγηθή 

γξαθή απνηειεί έλα απαξαίηεην δηεπηζηεκνληθφ εξγαιείν γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο, γηα ηελ επηθνηλσλία κε πνιιαπιά 

αθξναηήξηα θαη πιεζπζκνχο, θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ 

ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνηλσλία. Η δεκηνπξγηθή γξαθή ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαδηακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επηζηεκφλσλ, αθνχ αλαβαζκίδεη ηε κάζεζε ζε 

κηα δεκηνπξγηθή θαη επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία, απφ ηελ νπνία απνξξένπλ ε γέλεζε 

δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ, ε δηεχξπλζε ηεο νπηηθήο ζέαζεο ησλ επηζηεκφλσλ, κε 

απνηέιεζκα νη αζθνχκελνη λα πξνζδηνξίδνπλ κε θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, λα εκβαζχλνπλ ζηελ θαηαλφεζε ζχλζεησλ ελλνηψλ, λα 

ελζσκαηψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε βαζχηεξα λνήκαηα, λα εληνπίδνπλ θαη λα 

εθθξάδνπλ ηα ηξσηά ζεκεία θαη ηηο εππάζεηεο ηεο επηζηήκεο ηνπο.  

Τα ινγνηερληθά θείκελα δελ έρνπλ σο πξσηεχνληα ξφιν ηελ πιεξνθφξεζε, 

νχηε ηελ απιή επηθνηλσλία ή ηε γλψζε, είλαη θείκελα κε θπξίαξρν ην αηζζεηηθφ 

ζηνηρείν, απεπζχλνληαη θπξίσο ζηε θαληαζία αιιά θαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

αλαγλψζηε, ηνλ νπνίν κεηαθέξνπλ ζε έλαλ θφζκν κπζνπιαζίαο θαη γη’ απηφ ηνπ 

πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ απ’ φ,ηη ηα βηβιία γλψζεσλ (Κσηφπνπινο, 

2011). Γελ απνθιείνπλ φκσο, φπσο είδακε, θαη ηελ εκπινθή ζηνηρείσλ γλσζηηθνχ θαη 

πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, ζπληαηξηάδνληάο ηα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, 

επηηπγράλνληαο ηελ επηδεηνχκελε θνηλσληθή ελζπλαίζζεζε. Τα ινγνηερληθά έξγα 

δχλαληαη λα ζπλδπάζνπλ ηελ απφιαπζε ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο θαη ηε 

κεηάδνζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζε απιή θαη θαηαλνεηή κνξθή, κε απνηέιεζκα 
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ηελ απνθφκηζε πνιιαπιψλ σθειεηψλ. Σπλεπψο, ε θαηάθηεζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο επεθηείλεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηε δεκφζηα 

ζθαίξα πξνζθέξνληαο θνηλσληθά επαηζζεηνπνηεκέλε θαη θξηηηθά ελεκεξσκέλε 

εκπεηξνγλσκνζχλε.  

Η ειιεληθή θνηλσλία, ελψ δηαζέηεη εμαηξεηηθνχο επηζηήκνλεο, ραξαθηεξίδεηαη 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν απφ αλαιθαβεηηζκφ ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο. Έλα κεγάιν κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο αγλνεί θαίξηα επηζηεκνληθά δεηήκαηα, επεηδή νη εηδηθνί 

επηζηήκνλεο δελ θαηέρνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο νξζήο επηθνηλσλίαο. Δπξχηεξα 

θνηλσληθά ζέκαηα φπσο απηά ηεο ελέξγεηαο, ηεο αλαθχθισζεο, ησλ ζεηζκψλ, ηεο 

βηνεζηθήο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θηι. είλαη αζαθή θαη δπζλφεηα γηα ηνπο πνιίηεο, 

γηαηί νη εηδηθνί έρνπλ απνθνπεί απφ ηελ θνηλσλία, κε απνηέιεζκα, ελψ πθίζηαηαη 

παξαγσγή ηερλνινγίαο, λα κελ επηηπγράλεηαη ε κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο θαη λα 

δεκηνπξγείηαη έλα ράζκα αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ θνηλσληθή πξφνδν. Τν 

ράζκα απηφ γηα λα εμνκαιπλζεί πξέπεη νη επηζηήκνλεο, εθηφο απφ ηε βαζηά γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο, λα έρνπλ αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε γηα λα αθνπγθξάδνληαη θαη 

λα θαηαλννχλ ην θνηλφ, λα γλσξίδνπλ πψο λα δνκνχλ ηνλ ιφγν ηνπο, λα εζηηάδνπλ ηε 

ζθέςε ηνπο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηάιιειε γιψζζα, λα απινπνηνχλ ηα πνιχπινθα 

ή εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, λα είλαη ζαθείο, αθξηβείο θ.ά. Οη δεμηφηεηεο απηέο κπνξνχλ 

λα θαηαθηεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ γφληκα κέζα απφ ην αληηθείκελν ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ο αζθνχκελνο επηζηήκνλαο γίλεηαη αξσγφο ηεο πξνζπάζεηαο 

γηα κεηάδνζε ηεο γλψζεο, ψζηε απηή λα γίλεη θηήκα ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ. Σηα 

πεξηζζφηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία ππάξρνπλ απφςεηο κε 

επηρεηξήκαηα πνπ δελ είλαη πάληα επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη παξαπιεξνθφξεζε θαη λα ιακβάλνληαη κε νξζέο απνθάζεηο. Η δεκηνπξγηθή 

γξαθή κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα 

ηε ρξήζε ησλ επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ.  

Η ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε κε ηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη απαηηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλεη δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κφλν απφ ηερληθέο εθζέζεηο, εγρεηξίδηα 

νδεγηψλ ή εξεπλεηηθά άξζξα γξακκέλα γηα εηδηθνχο. Απαηηείηαη πξαγκαηηθή 

επηθνηλσλία κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ρξήζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ, θαζψο θαη ζπλείδεζε ηνπ θνηλσληθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

πιαηζίνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ αλαγλψζεσλ. Σηε ζηνρνζεζία ησλ 

παλεπηζηεκίσλ πνπ έρνπλ εληάμεη ηε δεκηνπξγηθή γξαθή ζην πξφγξακκά ηνπο 

επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο άζθεζεο ζηνλ δεκηνπξγηθφ ιφγν θαη ηεο 
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ηελ απνθφκηζε πνιιαπιψλ σθειεηψλ. Σπλεπψο, ε θαηάθηεζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο επεθηείλεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηε δεκφζηα 

ζθαίξα πξνζθέξνληαο θνηλσληθά επαηζζεηνπνηεκέλε θαη θξηηηθά ελεκεξσκέλε 

εκπεηξνγλσκνζχλε.  

Η ειιεληθή θνηλσλία, ελψ δηαζέηεη εμαηξεηηθνχο επηζηήκνλεο, ραξαθηεξίδεηαη 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν απφ αλαιθαβεηηζκφ ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο. Έλα κεγάιν κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο αγλνεί θαίξηα επηζηεκνληθά δεηήκαηα, επεηδή νη εηδηθνί 

επηζηήκνλεο δελ θαηέρνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο νξζήο επηθνηλσλίαο. Δπξχηεξα 

θνηλσληθά ζέκαηα φπσο απηά ηεο ελέξγεηαο, ηεο αλαθχθισζεο, ησλ ζεηζκψλ, ηεο 

βηνεζηθήο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θηι. είλαη αζαθή θαη δπζλφεηα γηα ηνπο πνιίηεο, 

γηαηί νη εηδηθνί έρνπλ απνθνπεί απφ ηελ θνηλσλία, κε απνηέιεζκα, ελψ πθίζηαηαη 

παξαγσγή ηερλνινγίαο, λα κελ επηηπγράλεηαη ε κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο θαη λα 

δεκηνπξγείηαη έλα ράζκα αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ θνηλσληθή πξφνδν. Τν 

ράζκα απηφ γηα λα εμνκαιπλζεί πξέπεη νη επηζηήκνλεο, εθηφο απφ ηε βαζηά γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο, λα έρνπλ αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε γηα λα αθνπγθξάδνληαη θαη 

λα θαηαλννχλ ην θνηλφ, λα γλσξίδνπλ πψο λα δνκνχλ ηνλ ιφγν ηνπο, λα εζηηάδνπλ ηε 

ζθέςε ηνπο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηάιιειε γιψζζα, λα απινπνηνχλ ηα πνιχπινθα 

ή εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, λα είλαη ζαθείο, αθξηβείο θ.ά. Οη δεμηφηεηεο απηέο κπνξνχλ 

λα θαηαθηεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ γφληκα κέζα απφ ην αληηθείκελν ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ο αζθνχκελνο επηζηήκνλαο γίλεηαη αξσγφο ηεο πξνζπάζεηαο 

γηα κεηάδνζε ηεο γλψζεο, ψζηε απηή λα γίλεη θηήκα ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ. Σηα 

πεξηζζφηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία ππάξρνπλ απφςεηο κε 

επηρεηξήκαηα πνπ δελ είλαη πάληα επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη παξαπιεξνθφξεζε θαη λα ιακβάλνληαη κε νξζέο απνθάζεηο. Η δεκηνπξγηθή 

γξαθή κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα 

ηε ρξήζε ησλ επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ.  

Η ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε κε ηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη απαηηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλεη δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κφλν απφ ηερληθέο εθζέζεηο, εγρεηξίδηα 

νδεγηψλ ή εξεπλεηηθά άξζξα γξακκέλα γηα εηδηθνχο. Απαηηείηαη πξαγκαηηθή 

επηθνηλσλία κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ρξήζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ, θαζψο θαη ζπλείδεζε ηνπ θνηλσληθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

πιαηζίνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ αλαγλψζεσλ. Σηε ζηνρνζεζία ησλ 

παλεπηζηεκίσλ πνπ έρνπλ εληάμεη ηε δεκηνπξγηθή γξαθή ζην πξφγξακκά ηνπο 

επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο άζθεζεο ζηνλ δεκηνπξγηθφ ιφγν θαη ηεο 

αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο κέζα απφ ηελ αλάγλσζε. Σπλεπψο, κέζσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ εληζρχεηαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη έθθξαζε, 

απνηηκψληαη θξηηηθά νη αλάγθεο θαη νη επηπηψζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσλία, 

αλαγλσξίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Η εκβάζπλζε ζε 

πνηθίια θεηκεληθά είδε δηεπξχλεη ηελ νπηηθή ησλ επηζηεκφλσλ θαη ηνπο ελδπλακψλεη 

επαγγεικαηηθά. Ο γξάθσλ θαηαλνεί ηελ αμία ηεο ηζηνξίαο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

εκπιέθεη ηηο πεγέο ηνπ, φρη κφλν κέζσ ησλ θαθψλ ηεο θξηηηθήο ζέαζεο απηνχ πνπ ηελ 

έγξαςε ή ηελ αθεγήζεθε, αιιά θαη κέζα απφ ηελ νκηριψδε νπηηθή ησλ ζεκεξηλψλ 

γεγνλφησλ θαη εκπεηξηψλ (Bizzaro, 2005). Δπίζεο, ηνπο νρπξψλεη κε γλψζεηο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο νιφηεηα, θαζψο γίλνληαη απνηειεζκαηηθνί θξηηέο 

ηεο δηθήο ηνπο δεκηνπξγίαο. Μέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκαηηζκψλ, 

ζθέςεσλ θαη ηδεψλ, επηηπγράλεηαη ν εληνπηζκφο ησλ ζθαικάησλ. Δλ θαηαθιείδη, ε 

αλζξψπηλε εκπεηξία δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ θξηηηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο θαη νδεγεί ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ (Lai θ.ά., 

2014).  

Η δεκηνπξγηθή γξαθή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κία ακηγψο αλζξσπηζηηθή 

ηέρλε πνπ εμεξεπλά ηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία, φπσο επίζεο θαη σο κηα ελζηηθηψδεο 

ιεηηνπξγία ζηελ νπνία καο νδήγεζε ε αλάγθε γηα γλψζε θαη έθθξαζε (Lai θ.ά., 

2014). Σε θακία πεξίπησζε δελ απνξξέεη απφ θάπνηα νξγαληθή ζεσξία. Ταπηίδεηαη κε 

ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο κηαο πξσηφηππεο γξαπηήο ζχλζεζεο ή αλαζχλζεζεο, ε 

νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ινγνηερληθή γξαθή, αιιά κπνξεί λα θαιχπηεη έλα επξχ 

θάζκα θεηκεληθψλ εηδψλ (Ramet, 2004). Σπλεηζθέξεη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ απηνγλσζία. Η γξαθή μεθαζαξίδεη ηε ζθέςε θαη βάδεη ζε ζεηξά ηηο ηδέεο, 

εκπεξηέρεη ηελ παξάκεηξν ηεο πλεπκαηηθήο θάζαξζεο θαη ηεο απηνεπηβεβαίσζεο, 

ιεηηνπξγεί ζεξαπεπηηθά θαη ιπηξσηηθά. Ωο εθ ηνχηνπ, ζσξαθίδεη θαη πξνζηαηεχεη απφ 

ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο, ζπλδξφκνπ Impostor θαη άιισλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ. 

Σπλεηζθέξεη ψζηε ν άλζξσπνο λα απνιακβάλεη ηε δσή, λα δεκηνπξγεί κηα ηζνξξνπία 

κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δσήο ηνπ θαη λα απνθηά ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα.4  

                                                           
4 Σχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο (ΠΟΥ), ε ςπρηθή πγεία πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ 
ηελ ππνθεηκεληθή επεμία, ηελ αληηιεπηή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απηνλνκία, ηελ ηθαλφηεηα, ηελ 
εμάξηεζε κεηαμχ ησλ γελεψλ θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ πλεπκαηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ δπλακηθνχ 
ελφο αηφκνπ. Η επεκεξία ελφο αηφκνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ, 
αληηκεησπίδνληαο ηα θπζηνινγηθά άγρε ηεο δσήο, ηελ παξαγσγηθή εξγαζία θαη ηε ζπκβνιή ζηελ 
θνηλφηεηά ηνπ 
(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%85
%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B). 
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Οη επηζηήκνλεο γξάθνπλ γηα ην κέιινλ θαη ζα αθήζνπλ σο παξαθαηαζήθε 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ, κειέηεο, ζπκπεξάζκαηα. Η αλάγθε ηνπο γηα ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ γξαθήο θαλεξψλεηαη θαη απφ ηελ έληνλα απμαλφκελε δήηεζε γηα 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, 

πνπ, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε πνηφηεηά ηνπο είλαη 

ακθηζβεηήζηκε. Η δεκηνπξγηθή γξαθή δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

επηζηεκνληθήο παξαπιεξνθφξεζεο. Έξγα πνπ είλαη γξακκέλα απφ κε επηζηήκνλεο, νη 

νπνίνη πηζαλφηαηα έρνπλ πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ, 

ζπγρένπλ ηνπο κε εηδηθνχο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ απηνί λα επηζεκάλνπλ 

ηπρφλ παξαπιαλεηηθφ πεξηερφκελν θαη λα απνθνκίδνπλ εζθαικέλεο γλψζεηο. Δπίζεο, 

ε δεκηνπξγηθή γξαθή ζπλεηζθέξεη ζηε δηαηήξεζε θαη δηάζσζε επηζηεκνληθνχ πιηθνχ 

νξζά θαηαγεγξακκέλνπ. 

Τν παλεπηζηήκην σο ζεζκφο, κε ηηο φπνηεο αδπλακίεο ηνπ, παξακέλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ν κνλαδηθφο ρψξνο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη λα εγγπεζεί ηελ 

νξζή κεηάδνζε γλψζεσλ θαιχπηνληαο ηηο γλσζηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θάζε 

επνρή θαη ζε θάζε θνηλσλία.  

Η εηζαγσγή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαη ηα 

ηκήκαηα ησλ ζεηηθψλ ζπνπδψλ είλαη ζρέδην θηιφδνμν, δεκηνπξγηθφ, ίζσο δχζθνιν 

ζηελ άκεζε πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ, πνπ απνηειεί ζίγνπξα επηηαθηηθή αλάγθε. 

Η δεκηνπξγηθή γξαθή απνηειεί έλα θαζηεξσκέλν δηεζλψο γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ 

νη ζεξάπνληέο ηνπ νθείινπλ λα πξνσζήζνπλ ηελ θαηλνηφκν νπηηθή ηνπ ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, θάηη πνπ απνηειεί δεηνχκελν γηα ηα ζχγρξνλα ειιεληθά 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα.  
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Οη επηζηήκνλεο γξάθνπλ γηα ην κέιινλ θαη ζα αθήζνπλ σο παξαθαηαζήθε 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ, κειέηεο, ζπκπεξάζκαηα. Η αλάγθε ηνπο γηα ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ γξαθήο θαλεξψλεηαη θαη απφ ηελ έληνλα απμαλφκελε δήηεζε γηα 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, 

πνπ, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε πνηφηεηά ηνπο είλαη 

ακθηζβεηήζηκε. Η δεκηνπξγηθή γξαθή δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

επηζηεκνληθήο παξαπιεξνθφξεζεο. Έξγα πνπ είλαη γξακκέλα απφ κε επηζηήκνλεο, νη 

νπνίνη πηζαλφηαηα έρνπλ πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ, 

ζπγρένπλ ηνπο κε εηδηθνχο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ απηνί λα επηζεκάλνπλ 

ηπρφλ παξαπιαλεηηθφ πεξηερφκελν θαη λα απνθνκίδνπλ εζθαικέλεο γλψζεηο. Δπίζεο, 

ε δεκηνπξγηθή γξαθή ζπλεηζθέξεη ζηε δηαηήξεζε θαη δηάζσζε επηζηεκνληθνχ πιηθνχ 

νξζά θαηαγεγξακκέλνπ. 

Τν παλεπηζηήκην σο ζεζκφο, κε ηηο φπνηεο αδπλακίεο ηνπ, παξακέλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ν κνλαδηθφο ρψξνο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη λα εγγπεζεί ηελ 

νξζή κεηάδνζε γλψζεσλ θαιχπηνληαο ηηο γλσζηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θάζε 

επνρή θαη ζε θάζε θνηλσλία.  

Η εηζαγσγή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαη ηα 

ηκήκαηα ησλ ζεηηθψλ ζπνπδψλ είλαη ζρέδην θηιφδνμν, δεκηνπξγηθφ, ίζσο δχζθνιν 

ζηελ άκεζε πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ, πνπ απνηειεί ζίγνπξα επηηαθηηθή αλάγθε. 

Η δεκηνπξγηθή γξαθή απνηειεί έλα θαζηεξσκέλν δηεζλψο γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ 

νη ζεξάπνληέο ηνπ νθείινπλ λα πξνσζήζνπλ ηελ θαηλνηφκν νπηηθή ηνπ ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, θάηη πνπ απνηειεί δεηνχκελν γηα ηα ζχγρξνλα ειιεληθά 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα.  
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Πεπίλητη 
 
Σν Γηεζλέο Πξφγξακκα PISA γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ βξίζθεηαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Οη δηεζλψο «θαιέο 

πξαθηηθέο» απνηεινχλ ζεηηθά πξφηππα γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ. Η δηαπίζησζε απηή δελ αθνξά κφλν ηηο ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

κε βάζε ηα θαηά ηφπνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο. Η ζπλερήο θαη γφληκε αιιειεπίδξαζε 

κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο πξνηάζζεη ηε κεηαζρεκαηηζηηθή δπλακηθή ηεο νξγαλσζηαθήο 

κάζεζεο θαη θνπιηνχξαο, ππνδεηθλχνληαο ηνπο νξγαληζκνχο κάζεζεο σο θαηάιιεια 

εθπαηδεπηηθά κνληέια. 

 
Λέξειρ-κλειδιά: έξεπλα PISA, θαιέο πξαθηηθέο, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, νξγαλσζηαθή 

κάζεζε θαη θνπιηνχξα, νξγαληζκφο κάζεζεο 

 
 
Abstract 
 
The Program for International Student Assessment (PISA) for the effectiveness of national 

education systems is linked to knowledge society and global economy. International ‘‘good 

practices’’ are positive role models for redefining the education policy of participating 

countries. This ascertainment concerns not only strategic choices of central administration, 

but individual school units as well, giving emphasis on local characteristics and needs. 

Continuous and fruitful interaction with international developments underlines the 

transformative dynamics of organisational learning and culture, indicating learning 

organisations as suitable educational models. 
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Ειζαγυγή 
 

ην παξφλ θείκελν επηζεκαίλεηαη ε δηαζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία θαη σο εθ ηνχηνπ ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε απνηχπσζή ηεο σο κεηξήζηκνπ κεγέζνπο (έξεπλα PISA). 

ηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηεζλνχο 

Πξνγξάκκαηνο PISA 2015 ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρεηηθή ειιελφγισζζε θαη 

μελφγισζζε βηβιηνγξαθία. H θξηηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εζηηάδεη ζε δηεζλείο 

θαιέο πξαθηηθέο ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ (ζεηηθέο επηζηήκεο, καζεηηθφο πιεζπζκφο θαη 

δηαρείξηζε πφξσλ), θαζψο θαη ζηνλ επξχηαην άμνλα ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. 

Παξάιιεια επηρεηξείηαη ε αληηζηνίρηζε ησλ θαιψλ απηψλ πξαθηηθψλ κε ηελ 

εζσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

αμηνπνηψληαο ην γφληκν πιαίζην ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο θαη θνπιηνχξαο. Η 

νξγαλσζηαθή πξνζέγγηζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ν απηνξξπζκηδφκελνο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο απνηεινχλ ερέγγπα εθαξκνγήο θαιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. Ωο θαηαθιείδα, αλαδεηθλχεηαη ε δπλακηθή ησλ 

νξγαληζκψλ κάζεζεο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία ηεο γλψζεο, ζε δηαζχλδεζε 

κε ηε δηεζλή νηθνλνκία θαη κε θχξην γλψκνλα ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία. 

 

Επιδπάζειρ ηηρ παγκοζμιοποίηζηρ και ηηρ κοινυνίαρ ηηρ γνώζηρ ζηην 
εκπαίδεςζη 
 

 Η παγθνζκηνπνίεζε σο «κεηαηξνπή ηεο νηθνπκέλεο ζε κηα εληαία νηθνλνκηθή, 

πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή επηθξάηεηα» (Μπακπηληψηεο, 2012, ζ. 1296) έρεη σο βαζηθά 

ζηνηρεία ην θεθάιαην θαη ηηο αγνξέο (Υαξαιάκπεο, 1998, ζ. 191-2), κε ηηο αιιαγέο 

ζηηο παγθνζκηνπνηεκέλεο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη εξγαζίαο λα κεηαβάιινπλ ζηαδηαθά 

θαη ηηο ζρέζεηο θνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο. ε απηή ηε ζεκαηηθή ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ε ζεζκηθή δηεζλνπνίεζε θαη καδηθνπνίεζε ηεο παηδείαο, ε επέθηαζε ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε κεηάζεζε ησλ ειηθηαθψλ νξίσλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

επηινγήο, ε ζπνπδαζηηθή θηλεηηθφηεηα θαη ε ζηξνθή πξνο ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, φπσο θαη ε ζχλδεζε ηεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

(Καζζσηάθεο, 1999∙ Μαπξνγηψξγνο, 1994∙ Μαθξάθεο, 1993). 

Η ζρεηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (Υαξαιάκπεο, 
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Ειζαγυγή 
 

ην παξφλ θείκελν επηζεκαίλεηαη ε δηαζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία θαη σο εθ ηνχηνπ ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε απνηχπσζή ηεο σο κεηξήζηκνπ κεγέζνπο (έξεπλα PISA). 

ηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηεζλνχο 
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θαιέο πξαθηηθέο ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ (ζεηηθέο επηζηήκεο, καζεηηθφο πιεζπζκφο θαη 
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Παξάιιεια επηρεηξείηαη ε αληηζηνίρηζε ησλ θαιψλ απηψλ πξαθηηθψλ κε ηελ 
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αμηνπνηψληαο ην γφληκν πιαίζην ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο θαη θνπιηνχξαο. Η 
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Επιδπάζειρ ηηρ παγκοζμιοποίηζηρ και ηηρ κοινυνίαρ ηηρ γνώζηρ ζηην 
εκπαίδεςζη 
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θαηάξηηζε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 1995∙ Commission of the European 

Communities/Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 1993), ζην πιαίζην ηεο 

εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, ε παηδεία 

ππνγξακκίδεη ηελ αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο, έηζη ψζηε ε πξνσζνχκελε 

αλάπηπμε λα θαζίζηαηαη θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε. Η θξίζηκε απηή 

δηαπίζησζε έξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα εηδηθά ζε ζπλζήθεο έθηαθησλ θαηλνκέλσλ 

επξείαο εκβέιεηαο (παλδεκίεο, θπζηθά θαηλφκελα ζρεηηδφκελα κε ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή), πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. πλεπψο, ε εθινγίθεπζε 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Βεξγφπνπιν (1999, ζ. 381), ππνδεηθλχεη ηνλ 

ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο «ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο αιιειέγγπαο 

δξάζεο, γηα ηε κνξθνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ 

άλζξσπν θαη ηελ εηξήλε». 

 

Κπιηική θεώπηζη ηηρ διάσςζηρ ηυν καλών ππακηικών PISA  
 

Σηο πξνεγνχκελεο δχν δεθαεηίεο απμήζεθαλ νη εθπαηδεπηηθέο αμηνινγήζεηο 

επξείαο θιίκαθαο (International English Language Testing System/IELTS, European 
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Computer Driving License/ECDL, International Assessment of Adult 

Competencies/PIAAC), κε ην Πξφγξακκα PISA λα αληηκεησπίδεηαη σο ζεκαίλνπζα 

ζηξαηεγηθή πξσηνβνπιηψλ ζηηο δηεζλείο ζπδεηήζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

(Hopfenbeck θ.ά., 2017). Η Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα γηα ηε Γηεζλή Αμηνιφγεζε ησλ 

Μαζεηψλ κε ηελ νλνκαζία «PISA» (Programme for International Student 

Assessment) πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηξία ρξφληα (απφ ην 2000) απφ ην νκψλπκν 

δηεζλέο εξεπλεηηθφ ίδξπκα (PISA Consortium) κε ηε ζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο/ΟΟΑ θαη 

ηε ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζηελ έξεπλα ρσξψλ. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε 

αμηνιφγεζε –ζην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο– «ηνπ εχξνπο ησλ γλψζεσλ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ δηακνξθψλεηαη, ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ, ε νπζηαζηηθή θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηηο ζχγρξνλα 

δνκεκέλεο θνηλσλίεο» (ΙΔΠ, 2017, ζ. 43). Σν κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ησλ κεηξήζεσλ 

ηνπ PISA δηαθνξνπνηείηαη ζηα δηάθνξα εζληθά πεξηβάιινληα θαη ππνπεξηβάιινληα∙ 

ην εηδηθφ βάξνο ηνπο σζηφζν έγθεηηαη ζην φηη απνηεινχλ έλαλ θνηλά απνδεθηφ 

παξάγνληα ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ (Meyer, 

2014∙ Grek, 2010).  

 ηελ πξάμε, ν ΟΟΑ θαιιηεξγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ-ηδενινγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ρσξίο ηελ επηβνιή ιεηηνπξγηθψλ 

αξρψλ θαη θαλνληζηηθψλ ζηφρσλ. Η ίδηα ε δπλακηθή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, εθείλσλ 

πνπ αλαδεηθλχνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο κέζσ 

ηνπ PISA, νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε επηιεγκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηηο 

εζληθέο θπβεξλήζεηο (Σζηάληα, 2014). Με απηή ηελ έλλνηα, ππνγξακκίδνληαη ε 

δεκνθξαηηθή δηαθίλεζε ηδεψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Παξάιιεια, αλαδχεηαη ε εμηζνξξνπεηηθή αλάγθε δηαηήξεζεο ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλσληψλ: «Οκνγελνπνίεζε θαη εηεξφηεηα νθείινπλ λα 

βξίζθνληαη ζε δηαιεθηηθή ζρέζε» (Αζαλαζνχια-Ρέππα & Κνπηνχδεο, 1999, ζ. 98).  

 

Αξιοποίηζη ηυν καλών ππακηικών: δςναηόηηηερ και δςζσέπειερ 
 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ PISA πξνσζνχλ ζπρλά ηνλ δηεζλή δηάινγν ησλ 

ζεσξεηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ θαη ηελ 

ηππνπνίεζή ηνπο κέζσ δηαβαζκηζκέλσλ ηεζη, ζην πιαίζην κηαο δεκνθξαηηθήο θαη 

ηζφηηκεο εθπαίδεπζεο (Sahlberg, 2016). Σν 6ν Γηεζλέο Πξφγξακκα PISA (2015) σο 
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Αξιοποίηζη ηυν καλών ππακηικών: δςναηόηηηερ και δςζσέπειερ 
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ηππνπνίεζή ηνπο κέζσ δηαβαζκηζκέλσλ ηεζη, ζην πιαίζην κηαο δεκνθξαηηθήο θαη 

ηζφηηκεο εθπαίδεπζεο (Sahlberg, 2016). Σν 6ν Γηεζλέο Πξφγξακκα PISA (2015) σο 

πξνο «ηηο πηπρέο εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηελ ελήιηθε δσή» (OECD, 2016, 

ζ. 3) αλαδεηθλχεη έλα πιήζνο θαιψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηα 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά επηκέξνπο εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη απνηεινχλ θνηλνχο 

παξνλνκαζηέο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Datnow θ.ά., 2002). αθψο θαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ θαιψλ απηψλ πξαθηηθψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνυπνζέηεη ηελ 

αληηζηνίρηζε κε ηηο θαηά ηφπνπο αλάγθεο, ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά (θηηξηαθέο δνκέο, 

καζεηηθφο πιεζπζκφο, εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ) θαη ηε ζηνρνζεζία (Argyropoulou, 

2016). 

Σν εληνπηζκέλν ειηθηαθφ εχξνο ησλ ζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (Καηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε / 

ISCED 2). ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαζηζηνχλ ζαθέο 

φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί έλα ζπλερέο, κε δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηε λεπηαθή 

ειηθία, κε ηα φπνηα ζεηηθά ή αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά λα εθιακβάλνληαη σο 

απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδξνκήο (OECD, 2016, ζ. 30). πλεπψο, κηα 

νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ηνπ PISA νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη 

θαη ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, σο ζηάδην ζεκειίσζεο γλσζηηθψλ πεδίσλ, αιιά 

θαη πξνπαξαζθεπήο δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, γηα ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη 

ηεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο (Μπηιάιε, 2008).  

Αλάκεζα ζηηο θαιέο πξαθηηθέο PISA 2015 δηαθξίλνληαη νξηζκέλεο πνπ έρνπλ 

βαξχλνπζα ζεκαζία κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ θαη παξνπζηάδνπλ εθιεθηηθέο 

ζπγγέλεηεο κε ην ειιεληθφ ζπγθείκελν. ε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνδνηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, ζηνηρεία ζρνιηθήο 

δηνίθεζεο θαη αμηνιφγεζεο, νηθνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο, ηαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ηξφπνη ζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ (OECD, 2016, ζ. 34-46). ηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη ε εξκελεπηηθή 

αληηζηνίρηζε ησλ θαιψλ απηψλ πξαθηηθψλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθία. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε ελζσκάησζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ PISA κε ηε κνξθή εθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ πξνυπνζέηεη δηαξθή επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ 

εκπιεθφκελσλ αηφκσλ θαη θνξέσλ (Snyder θ.ά., 1992). 
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Η αλάδεημε ηεο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ (science) «γηα 

ην ζχλνιν ηεο γλσζηηθήο θαιιηέξγεηαο» (OECD, 2016, ζ. 48-75) απνηππψλεηαη 

δηεζλψο «ζηελ πνζφηεηα ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ππεξβαίλνληαο ηε βαξχηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο 

εμεηδίθεπζεο ησλ δηδαζθφλησλ» (OECD, 2016, ζ. 73). Σν ζηνηρείν απηφ νθείιεη λα 

ιεθζεί ππφςε ηφζν ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν, ψζηε λα εληζρπζνχλ ζεκαληηθά νη ψξεο 

δηδαζθαιίαο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ήδε απφ ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, φζν θαη 

ζε δηδαθηηθφ, ψζηε λα νξγαλσζεί ε ζηνρεπκέλε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (ηδεξφπνπινο, 2007). 

Δπηπιένλ, ε πξνψζεζε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κπνξεί λα 

πξναγάγεη ηηο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη λα ζπκβάιεη 

ζπλνιηθά ζηε δφκεζε ηεο κεηαγλσζηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (Hopfenbeck 

θ.ά., 2017· Gourgey, 1998). 

Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν αλαδεηθλχεηαη απφ ην PISA είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ, ηδηαίηεξα ζε δηαδηθαζίεο εμέηαζεο θαη επηινγήο (selecting and 

grouping students). Οη θαιέο πξαθηηθέο εδψ ζπλίζηαληαη ζηελ απνθπγή ηεο 

«επαλάιεςεο ηάμεσλ» αιιά θαη ηεο «επηινγήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ» (OECD, 2016, ζ. 

39-40), θαζψο νη κεηξήζεηο θαλεξψλνπλ φηη νη ζηξαηεγηθέο απηέο επηδξνχλ αξλεηηθά 

ζηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή πξφνδν. Η επαλάιεςε ηεο ηάμεο είλαη πξάγκαηη 

πεξηνξηζκέλε ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, κε ελδεηθηηθή ηε ρακειή 

θαηάηαμε ηεο Διιάδαο ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ηνπ PISA (OECD, 2016, ζ. 172). 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ελζαξξχλνληαη ε δηαηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ 

(εληζρπηηθή δηδαζθαιία: ΠΓ 462/1991, ηκήκαηα έληαμεο: 3699/2008-ΦΔΚ 199Α) θαη 

ε ζπλέρηζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ θαη νκαδνζπλεξγαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο. 

Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη νκαδνπνίεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ έρεη 

πεξηνξηζκέλε έθηαζε ζηελ ππνρξεσηηθή ειιεληθή εθπαίδεπζε, ρσξίο ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηα εθάζηνηε απνηειέζκαηα (OECD, 2016, ζ. 169, 178). Η θξίζηκε 

επηινγή θαηά ηελ είζνδν ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνηειεί έλα ζέκα ην νπνίν 

δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο κεηξήζεηο ηνπ PISA, νπφηε θαη δελ εμεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

ζην παξφλ θείκελν. 

Η δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ (resources invested in education), 

ζηνλ επίινγν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ αξρψλ ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο, 
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Η δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ (resources invested in education), 

ζηνλ επίινγν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ αξρψλ ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο, 

απνηειεί έλα αθαλζψδεο δήηεκα (ππξνπνχινπ θ.ά., 2008). Μεγάιν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ν επζχο ζπζρεηηζκφο πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα «ζην γεληθφηεξν επίπεδν 

ηεο παξερφκελεο παηδείαο θαη ην χςνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θνλδπιίσλ» (OECD, 

2016, ζ. 184). Η θαιή απηή πξαθηηθή ππνγξακκίδεη ηε δσηηθή ζεκαζία «ηεο 

αξηζκεηηθήο επάξθεηαο ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ» (OECD, 

2016, ζ. 186-187). Γεδνκέλεο ηεο ρακειήο ζέζεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο (OECD, 2016, ζ. 189), ε δηαρείξηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ηελ άξζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

αδηεμφδσλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο (Argyropoulou, 2016). Η αλάγθε απνθεληξσκέλεο 

αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ, έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γίλεηαη εκθαλήο απφ ηε ζεκαζία ηεο ζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη 

ηελ θαηάηαμε ηεο Διιάδαο ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ (OECD, 

2016, ζ. 192). πλεπψο, ζην επίπεδν εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ, ε παξαηήξεζε απηή θαζίζηαηαη θξίζηκε γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο 

εηήζηαο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηε ρνιηθή Δπηηξνπή (ΦΔΚ 310/2.2.2018). ηελ πξάμε, 

ε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε έκθαζε 

ζηελ θάιπςε αλαπηπμηαθψλ –θαη φρη απνθιεηζηηθά πάγησλ– αλαγθψλ, ζηξαηεγηθή 

πξαγκαηνπνηήζηκε κε αλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, κε ηελ αλαδήηεζε πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο (ζπλεξγαζία κε θνξείο, 

αλαδήηεζε δσξεψλ) θαη ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. 

 ε θάζε πεξίπησζε, ε απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αλαθαηεχζπλζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο 

δηνίθεζεο (school governance), πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζρνιηθή απηνλνκία θαη 

λα πξνσζεζεί ε εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξνο φθεινο ησλ ίδησλ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ (OECD, 2016, ζ. 108-150). Η πξνηειεπηαία ζέζε ηεο Διιάδαο ζηηο 

ζρεηηθέο κεηξήζεηο (OECD, 2016, ζ. 115) θαζηζηά επείγνπζα ηελ αλάιεςε δξάζεο 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. ηελ πξφηαζε απηή ζπλεγνξεί θαη ν χλδεζκνο 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ ηεο Διιάδαο ζηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε (ΔΒ, 2017, ζ. 13): «Ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ησλ δηνηθήζεσλ 

ησλ ζρνιείσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ». ην πιαίζην 

πξνψζεζεο ηεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθήο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, ε δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη θεληξηθφ ξφιν, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη απφ ην Γίθηπν 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο γηα ηε ρνιηθή Ηγεζία (European Policy Network on School 
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Leadership/EPNoSL, http://www.schoolleadership.eu/). Οη εληζρπηηθέο ηαθηηθέο πνπ 

πξνηείλνληαη αθνξνχλ ηελ εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε, αιιά θαη ηε ζπλερηδφκελε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη αλεκπφδηζηα ν εζσηεξηθφο 

εθπαηδεπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο (Κφιιηαο, 2013· Μαπξνγηψξγνο, 1994).  

 

Πεξηβάιινλ κάζεζεο 
  

Ο πιένλ πνιπδηάζηαηνο θαη ζεκαληηθφο άμνλαο ελδηαθέξνληνο ηνπ PISA 2015 

είλαη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο (learning environment), ην νπνίν «ζπκβάιιεη επξχηεξα 

ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή κάζεζε», ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (OECD, 2016, ζ. 36). ηελ πξάμε, 

ην πεξηβάιινλ κάζεζεο εκπεξηέρεη φινπο ηνπο άμνλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, εθφζνλ 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν φξν «ζρνιηθή θνπιηνχξα», ζηνλ νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη «φ,ηη ζπκβαίλεη ζε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο, απφ ηε δηάηαμή ηεο 

θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, έσο φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν, απφ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ 

κέρξη ηε βία κέζα ζε απηφ, αιιά θαη φ,ηη ζπκβαίλεη ζην επξχηεξν πνιηηηζηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ» (OECD, 2016, ζ. 80). O πξνζδηνξηζκφο απφ ην PISA 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο σο «καζεζηαθνχ» (learning) παξαπέκπεη ζηε 

ζεσξία ηεο «νξγαλσζηαθήο κάζεζεο» (Argyris & Schön, 1978) θαη έξρεηαη λα 

ζπκβαδίζεη κε ηελ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία γηα ηε ζεκαζία ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Marsick & Watkins, 2006∙ 

Schein, 1992∙ Fullan, 1991∙ Senge, 1990). Δηδηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ην PISA, απνηεινχλ –εθηφο απφ «ηε ζρνιηθή 

εγεζία», πνπ ήδε αλαιχζεθε– «ην ζρνιηθφ θιίκα» θαη ε «γνληθή εκπινθή» (ΟECD, 

2016, ζ. 80).  

Σν ζρνιηθφ θιίκα εμεηδηθεχεηαη «ζην θαηλφκελν ησλ καζεηηθψλ απνπζηψλ, 

ζην θιίκα πεηζαξρίαο θαη ζηηο εληζρπηηθέο θαη παξεκπνδηζηηθέο γηα ηε κάζεζε 

ζπκπεξηθνξέο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/-ηξηψλ» (ΟECD, 2016). Σν PISA 

ππνγξακκίδεη ηδηαίηεξα ηε βαξχηεηα ησλ καζεηηθψλ απνπζηψλ (OECD, 2016, ζ. 81-

86), θαζψο, γηα θάζε κέξα απνπζίαο ή αξγνπνξεκέλεο άθημεο, ε επίδνζε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ είλαη αμηνζεκείσηα ρακειφηεξε (33-45 βαζκνί θαη 23-27 

αληίζηνηρα). πλνιηθά, θαίλεηαη φηη νη καζεηηθέο απνπζίεο εληζρχνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο 

ειιηπνχο κφξθσζεο, κε αλάινγα επαθφινπζα ηφζν γηα ην ίδην ην άηνκν (ι.ρ. ρακειά 

ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο) φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηεο ηάμεο (Juvonen θ.ά., 2012∙ 
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Leadership/EPNoSL, http://www.schoolleadership.eu/). Οη εληζρπηηθέο ηαθηηθέο πνπ 

πξνηείλνληαη αθνξνχλ ηελ εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε, αιιά θαη ηε ζπλερηδφκελε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη αλεκπφδηζηα ν εζσηεξηθφο 

εθπαηδεπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο (Κφιιηαο, 2013· Μαπξνγηψξγνο, 1994).  

 

Πεξηβάιινλ κάζεζεο 
  

Ο πιένλ πνιπδηάζηαηνο θαη ζεκαληηθφο άμνλαο ελδηαθέξνληνο ηνπ PISA 2015 

είλαη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο (learning environment), ην νπνίν «ζπκβάιιεη επξχηεξα 

ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή κάζεζε», ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (OECD, 2016, ζ. 36). ηελ πξάμε, 

ην πεξηβάιινλ κάζεζεο εκπεξηέρεη φινπο ηνπο άμνλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, εθφζνλ 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν φξν «ζρνιηθή θνπιηνχξα», ζηνλ νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη «φ,ηη ζπκβαίλεη ζε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο, απφ ηε δηάηαμή ηεο 

θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, έσο φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν, απφ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ 

κέρξη ηε βία κέζα ζε απηφ, αιιά θαη φ,ηη ζπκβαίλεη ζην επξχηεξν πνιηηηζηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ» (OECD, 2016, ζ. 80). O πξνζδηνξηζκφο απφ ην PISA 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο σο «καζεζηαθνχ» (learning) παξαπέκπεη ζηε 

ζεσξία ηεο «νξγαλσζηαθήο κάζεζεο» (Argyris & Schön, 1978) θαη έξρεηαη λα 

ζπκβαδίζεη κε ηελ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία γηα ηε ζεκαζία ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Marsick & Watkins, 2006∙ 

Schein, 1992∙ Fullan, 1991∙ Senge, 1990). Δηδηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ην PISA, απνηεινχλ –εθηφο απφ «ηε ζρνιηθή 

εγεζία», πνπ ήδε αλαιχζεθε– «ην ζρνιηθφ θιίκα» θαη ε «γνληθή εκπινθή» (ΟECD, 

2016, ζ. 80).  

Σν ζρνιηθφ θιίκα εμεηδηθεχεηαη «ζην θαηλφκελν ησλ καζεηηθψλ απνπζηψλ, 

ζην θιίκα πεηζαξρίαο θαη ζηηο εληζρπηηθέο θαη παξεκπνδηζηηθέο γηα ηε κάζεζε 

ζπκπεξηθνξέο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/-ηξηψλ» (ΟECD, 2016). Σν PISA 

ππνγξακκίδεη ηδηαίηεξα ηε βαξχηεηα ησλ καζεηηθψλ απνπζηψλ (OECD, 2016, ζ. 81-

86), θαζψο, γηα θάζε κέξα απνπζίαο ή αξγνπνξεκέλεο άθημεο, ε επίδνζε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ είλαη αμηνζεκείσηα ρακειφηεξε (33-45 βαζκνί θαη 23-27 

αληίζηνηρα). πλνιηθά, θαίλεηαη φηη νη καζεηηθέο απνπζίεο εληζρχνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο 

ειιηπνχο κφξθσζεο, κε αλάινγα επαθφινπζα ηφζν γηα ην ίδην ην άηνκν (ι.ρ. ρακειά 

ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο) φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηεο ηάμεο (Juvonen θ.ά., 2012∙ 

Baker θ.ά., 2001). Ωο αληίβαξν, επηζεκαίλνληαη θαιέο πξαθηηθέο, φπσο νη 

ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο, απφ ηελ αξρή ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, ζηηο νπνίεο ζα ηνλίδεηαη ε αμία ηεο έγθαηξεο πξσηλήο πξνζέιεπζεο 

ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζην ζρνιείν θαη ηεο ζπλεπνχο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα καζήκαηα. 

Δπίζεο κπνξεί λα νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ ζρνιείνπ λα επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε καζεηήο/-ήηξηα απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα (ζηελ πεξίπησζε 

δειαδή πνπ δελ πξνεγήζεθε ελεκέξσζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο γνλείο γηα επηθείκελε 

απνπζία ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο). 

Σν θιίκα πεηζαξρίαο, σο δεχηεξνο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο, αθνξά ηε «κε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο, ηε δεκηνπξγία ζνξχβνπ θαη 

ηε γεληθφηεξε απνδηνξγάλσζε ηεο ηάμεο»∙ εμεηάδεηαη δε ζε ζρέζε κε ηηο 

παξεκπνδηζηηθέο γηα ηε κάζεζε ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (OECD, 2016, ζ. 

88-89). Η κέηξεζε ησλ ηειεπηαίσλ γηα ηελ Διιάδα αληηζηνηρεί ζηνλ κέζν φξν ηνπ 

PISA (OECD, 2016, ζ. 87) θαη εμεηδηθεχεηαη ζε καζεηηθέο απνπζίεο, παξεκπφδηζε 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη –ιηγφηεξν– ζε ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Η ήδε ζεζκνζεηεκέλε 

δξαζηεξηνπνίεζε θαηά ηεο βίαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν αλαδχεηαη εδψ σο ζεηηθή 

ηαθηηθή απφ ειιεληθήο πιεπξάο (ΤΠΠΔΘ: 34812/ΓΓ4, 1.3.2018). Γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ ππφινηπσλ ζπληζησζψλ ηνπ θιίκαηνο πεηζαξρίαο, νη αληίζηνηρεο θαιέο 

πξαθηηθέο, θαηά ην PISA, ζπκππθλψλνληαη ζηε ζπλεξγαζία καζεηψλ/-ηξηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απνπζηψλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

αιιεινζεβαζκνχ θαη ζηελ πιαηζησκέλε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζηελ ηάμε 

(OECD, 2016, ζ. 90-92). ην ζεκείν απηφ, ηα επξήκαηα ηνπ PISA ζπκθσλνχλ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ κάζεζεο, αλαδεηθλχνληαο σο θαιέο πξαθηηθέο ηελ 

πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε κάζεζε 

(Κσλζηαληηλίδνπ, 2008). ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ε χπαξμε θαη ε ηήξεζε ελφο 

εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο (Ν. 682/77, αξ. 11), φπσο θαη ε δηακφξθσζε ηεο 

ζρνιηθήο ζηνρνζεζίαο απφ θνηλνχ κεηαμχ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

θαίλεηαη φηη ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ θιίκαηνο 

κάζεζεο, πξνάγνληαο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(Leithwood θ.ά., 1995).  

Όζνλ αθνξά ηηο παξεκπνδηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζην πιαίζην ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ην PISA ππνγξακκίδεη ηελ 

«αληίζηαζε ζηελ αιιαγή» θαη «ηελ ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα», ξίρλνληαο κηθξφηεξν 

βάξνο ζηε «κε εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο» ή ηελ «ειιηπή πξνεηνηκαζία» 
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(OECD, 2016, ζ. 93-96). Αληίζηνηρα πξνβάιιεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εληζρπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θαηαλνεηή, ζπκκεηνρηθή θαη 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία), ηδίσο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο κε κε επλντθφ 

πξνθίι (Klem & Connell, 2004). Καζίζηαηαη ζαθήο δειαδή ε ζεκαζία ηεο δηαξθνχο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα εθάζηνηε δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθψλνπλ κηα ζηάζε ηζφηηκεο απνδνρήο θαη ελίζρπζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

ηφρνο, ε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη σο «ζπζηεκαηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ θαη ζεηηθφ, κέζα θαη έμσ απφ ηελ 

ηάμε» (OECD, 2016, ζ. 81).   

Σειεπηαία ζπληζηψζα ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ην PISA, 

απνηειεί ε «γνληθή εκπινθή», παξάγνληαο θξίζηκνο γηα ηελ πςειή απφδνζε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ (Domina, 2005∙ Hill & Craft, 2003∙ Miedel & Reynolds, 2000, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην OECD, 2016, ζ. 96∙ Grolnick & Slowiaczek, 1994), κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο πνηφηεηαο απηήο ηεο εκπινθήο (Borgonovi & Montt, 2012). Πνηνηηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο γνληθήο εκπινθήο απνηεινχλ «ε ζεηηθή ππνδνρή ησλ γνλέσλ ζην 

ζρνιείν, ε ζπρλή επηθνηλσλία καδί ηνπο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζρνιηθέο απνθάζεηο θαη 

ε πιεξνθφξεζή ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο ζην ζπίηη» (OECD, 

2016, ζ. 96). αθήο θαζίζηαηαη θαη πάιη ε ζεκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ, 

ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε γφληκε θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ 

θαη γνλέσλ θαη θπξίσο «ην πεξηερφκελν ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζρέζεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην νηθνγελεηαθφ θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην» (Πεληέξε & 

Πεηξφγηαλλεο, 2013, ζ. 6).  

πλνιηθά, νη θαιέο πξαθηηθέο, πνπ αλαδεηθλχνπλ νη κεηξήζεηο ηνπ PISA, 

ελαξκνλίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ κάζεζεο θαη επηπιένλ 

ζπληάζζνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία (Παπαλαζηαζίνπ, 

2019· Καλαηά θ.ά., 2017). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, 

νη θαιέο πξαθηηθέο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ, είλαη ζεκαληηθφ λα δηδάζθνληαη εληφο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά λα 

εκπεδψλνληαη θαη εθηφο απηνχ∙ κε ηνλ ηξφπν απηφ ε κάζεζε εμαθηηλψλεηαη, πξνο 

φθεινο ηφζν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο/-

ήηξηεο, γνλείο) φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Καηζαξφο, 2008∙ 

Fukuyama, 2001).  
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(OECD, 2016, ζ. 93-96). Αληίζηνηρα πξνβάιιεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εληζρπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θαηαλνεηή, ζπκκεηνρηθή θαη 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία), ηδίσο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο κε κε επλντθφ 

πξνθίι (Klem & Connell, 2004). Καζίζηαηαη ζαθήο δειαδή ε ζεκαζία ηεο δηαξθνχο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα εθάζηνηε δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθψλνπλ κηα ζηάζε ηζφηηκεο απνδνρήο θαη ελίζρπζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

ηφρνο, ε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη σο «ζπζηεκαηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ θαη ζεηηθφ, κέζα θαη έμσ απφ ηελ 

ηάμε» (OECD, 2016, ζ. 81).   

Σειεπηαία ζπληζηψζα ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ην PISA, 

απνηειεί ε «γνληθή εκπινθή», παξάγνληαο θξίζηκνο γηα ηελ πςειή απφδνζε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ (Domina, 2005∙ Hill & Craft, 2003∙ Miedel & Reynolds, 2000, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην OECD, 2016, ζ. 96∙ Grolnick & Slowiaczek, 1994), κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο πνηφηεηαο απηήο ηεο εκπινθήο (Borgonovi & Montt, 2012). Πνηνηηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο γνληθήο εκπινθήο απνηεινχλ «ε ζεηηθή ππνδνρή ησλ γνλέσλ ζην 

ζρνιείν, ε ζπρλή επηθνηλσλία καδί ηνπο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζρνιηθέο απνθάζεηο θαη 

ε πιεξνθφξεζή ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο ζην ζπίηη» (OECD, 

2016, ζ. 96). αθήο θαζίζηαηαη θαη πάιη ε ζεκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ, 

ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε γφληκε θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ 

θαη γνλέσλ θαη θπξίσο «ην πεξηερφκελν ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζρέζεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην νηθνγελεηαθφ θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην» (Πεληέξε & 

Πεηξφγηαλλεο, 2013, ζ. 6).  

πλνιηθά, νη θαιέο πξαθηηθέο, πνπ αλαδεηθλχνπλ νη κεηξήζεηο ηνπ PISA, 

ελαξκνλίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ κάζεζεο θαη επηπιένλ 

ζπληάζζνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία (Παπαλαζηαζίνπ, 

2019· Καλαηά θ.ά., 2017). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, 

νη θαιέο πξαθηηθέο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ, είλαη ζεκαληηθφ λα δηδάζθνληαη εληφο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά λα 

εκπεδψλνληαη θαη εθηφο απηνχ∙ κε ηνλ ηξφπν απηφ ε κάζεζε εμαθηηλψλεηαη, πξνο 

φθεινο ηφζν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο/-

ήηξηεο, γνλείο) φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Καηζαξφο, 2008∙ 

Fukuyama, 2001).  

 

Επικαιποποίηζη  
 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ PISA 2015 (ΟECD, 2016, ζ. 46) ζπλνςίδνληαη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη «πιενλεθηνχλ ηα πεξηεθηηθά ζρνιηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία παξέρνπλ 
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κηα θνηλά απνθαζηζκέλε ζηνρνζεζία, κε θξηηηθφ αλαζηνραζκφ πάλσ ζε θαιέο θαη κε 
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θαηεχζπλζε απηή, ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο ελδπλάκσζεο ηνπ καζεηηθνχ 
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δηαδηθηπαθά εξγαιεία θ.ά.) κπνξεί λα εληζρχζεη ηφζν ηελ αηνκηθή φζν θαη ηε 

ζπλνιηθή επίδνζε. πλεπψο, ε πξφζβαζε ζηε δηαξθψο εμειηζζφκελε γλψζε κέζα 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία. 

 

Σύνοτη 
 

Η έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ PISA 2015 θαηαιήγεη ζε δχν 

ξήζεηο: «Τα πην θηιφδνμα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζθνπεχνπλ λα αλαδηακνξθψζνπλ 

φ,ηη ζπκβαίλεη κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο» (OECD, 2016, ζ. 228)∙ «ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ‘‘ε ελίζρπζε ησλ ζρνιείσλ κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο αλάγθεο’’» (OECD, 2016, ζ. 234). Η απηνξξχζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θάζε ζχγρξνλνπ θξάηνπο δελ κπνξεί παξά λα ιακβάλεη ππφςε 

ηεο ηα δηεζλψο ζεηηθά πξφηππα. Οη θαηαγεγξακκέλεο αλάγθεο θαη ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ επηδεηνχλ πξαθηηθέο ζεηηθήο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο δπλακηθήο, ήδε απφ ηε βαζηθή, Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Η 

αμηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο θαη θνπιηνχξαο, σο άμνλα 

ζπλεξγαηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφζεη ηελ εζσηεξηθή 

πνιηηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, νδεγψληαο ζε κηα εθπαηδεπηηθή αλακφξθσζε, 

ζε ζπγρξνληζκφ κε ηα δηεζλή δεδνκέλα. αθψο, ε ζεκαζία ηεο πνηνηηθήο 

εθπαίδεπζεο δελ αθνξά κφλν ηε δηαζχλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία· αθνξά επίζεο ηε κεηαζρεκαηηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή επεκεξία.  
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ην 2014) παξαπέκπεη σο πξνο ηε δνκή ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη curriculum, ελψ ζηε 
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ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπγθξνηεζνχλ νη πνηθίιεο κεζνδνινγηθέο 

νδεγίεο/ππνδείμεηο ηνπ ΠΣ ζε δνκεκέλε πνξεία δηδαζθαιίαο.  
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Abstract 
 
The aim of this paper is to examine the educational philosophy and the teaching context of the 

Ancient Greek Language course in the 2nd grade of Lyceum (the so-called “Humanities 

orientation”), as it is reflected in the current Greek National Curriculum (2014) and in the 

Directives of the Greek Ministry of Education (2016-2019). In this context, the present study 

records, evaluates and categorizes curriculum materials and theoretical orientation: the 

specific learning standards, lessons, assignments, and materials used to organize and teach 
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Ancient Greek Language course in the 2nd grade of Lyceum (the so-called “Humanities 

orientation”), as it is reflected in the current Greek National Curriculum (2014) and in the 

Directives of the Greek Ministry of Education (2016-2019). In this context, the present study 

records, evaluates and categorizes curriculum materials and theoretical orientation: the 

specific learning standards, lessons, assignments, and materials used to organize and teach 

this particular course. Though this new Curriculum espouses the “classical” or “academic 

tradition”, it gives emphasis on teacher autonomy in terms of teaching methodology and text 

selection and introduces the creative and critical thinking and discovery learning into the 

study of Ancient Greek prose texts. Also, in this paper an attempt is made to compile the 

various methodological instructions or suggestions of the Curriculum in a structured teaching 

plan. 
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Διζαγυγή 
 

Τν κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ηεο Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο ή ηνπ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ Σπνπδψλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ απνηεινχζε θαη 

ζπλερίδεη λα απνηειεί επί πνιιέο δεθαεηίεο κάζεκα κε απμεκέλν ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο «πεξηδήηεηεο» 

θηινζνθηθέο θαη λνκηθέο ζρνιέο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. Γηαθξίλεηαη ζε δχν 

κέξε, ηελ Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία (ή Γηδαγκέλν θείκελν) θαη ηελ Αξραία 

Διιεληθή Γιψζζα/Θεκαηνγξαθία (ή Αδίδαθην θείκελν). Ζ δηδαθηηθή ηνπ δεχηεξνπ 

ζθέινπο ηνπ καζήκαηνο, ηνπ Αδίδαθηνπ θεηκέλνπ, απαζρφιεζε ηελ παηδαγσγηθή 

έξεπλα πην ζπζηεκαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα (Τζηφηξαο, 2018, 2012, 2008· 

Φνπληνπνχινπ, 2011· Τζειίθαο, 2006· Τζάθνο, 2004· Πφιθαο, 2000). Γηαηξέρνληαο 

ηελ έσο ηψξα έξεπλα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη θαηαβιήζεθαλ πξνζπάζεηεο, ψζηε λα 

αλαλεσζεί ε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ Αδίδαθηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζε πιαίζην ηππηθνχ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ (typical critical 

literacy) ή θαη ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ (digital critical literacy), φπσο ζηνλ ηζηφηνπν 

ηνπ ΥΠΑΗΘ «Χεθηαθά Δθπαηδεπηηθά Βνεζήκαηα» 

(www.study4exams.gr/anc_greek/), ν νπνίνο ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά γηα ηελ παξνρή 

αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο. 

Σηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί ην πξνζδηνξηζηηθφ πιαίζην 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Θεκαηνγξαθίαο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ηεο Β΄ ηάμεο Γεληθνχ 

Λπθείνπ, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηα ηζρχνληα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ή 

Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ, φπσο πιένλ νλνκάδνληαη. Δπηδηψθεηαη λα απνθσδηθνπνηεζεί 

ην λέν ΠΣ ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ Σπνπδψλ ηεο Β΄ Λπθείνπ (2014), 

ζε ζπλάξηεζε κε ηηο λέεο Οδεγίεο Γηδαζθαιίαο Φηινινγηθψλ Μαζεκάησλ ηνπ 
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ΥΠΑΗΘ, νη νπνίεο (απφ ην 2016 έσο θαη ην 2020) δηαθεξπγκέλα θηλνχληαη ζε 

θαηεχζπλζε γεληθφηεξνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη κεζνδνινγίαο. Σην 

πιαίζην απηφ κειεηάηαη ε γεληθφηεξε θηινζνθία αιιά θαη ηα εζσηεξηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπγθξνηνχλ ην αλαιπηηθφ απηφ πξφγξακκα. Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

ζπγθξνηεζνχλ νη πνηθίιεο κεζνδνινγηθέο νδεγίεο/ππνδείμεηο ηνπ ΠΣ ζε δνκεκέλε 

πνξεία δηδαζθαιίαο.  

 

Το ιζσύον κανονιζηικό πλαίζιο: Παλαιά και νέα ΠΣ (1999-2020) για ηην Απσαία 
Δλληνική Θεμαηογπαθία 
 

Ζ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο ζπγθπξίεο, ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ αιιά 

θαη ηηο επηινγέο ησλ θπβεξλψλησλ, νη νπνίεο ελ κέξεη ππαγνξεχνληαη απφ νηθνλν-

κηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλακφξθσζεο ησλ Πξνγξακκάησλ 

Σπνπδψλ θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ επξσπατθνχο πφξνπο 

ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ Σηήξημεο ή κεηέπεηηα ηνπ ΔΣΠΑ (Καςάιεο & Φαξα-

ιάκπνπο, 2008, ζ. 162-173). Γηαηξέρνληαο δηά βξαρέσλ ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ησλ ΠΣ 

ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο & Γξακκαηείαο (γηα ην Δληαίν ή Γεληθφ Λχθεην 

θαηά ηα έηε 1999-2019), πξνθχπηεη φηη δηαξθέζηεξν αλαδεηθλχεηαη ην ΠΣ ηεο 

Θεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο Β΄ & Γ΄ Λπθείνπ (ΦΔΚ 342/13-4-1999), ην νπνίν 

εθπνλήζεθε επί ππνπξγίαο Γεξάζηκνπ Αξζέλε θαη αληηθαηέζηεζε ην ΠΣ ηεο Γ΄ 

Γέζκεο (ΦΔΚ 170/7-10-1985). Σχκθσλα κε απηφ, ν δηδαθηηθφο ζθνπφο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο/Θεκαηνγξαθίαο ηεο Θεσξεηηθήο 

Kαηεχζπλζεο (Β΄ & Γ΄ Λπθείνπ) είλαη θαηά βάζε γισζζηθφο θαη πεξηιακβάλεη 

αθελφο ηε κεηαθξαζηηθή άζθεζε επί αγλψζηνπ θεηκέλνπ ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ θαη 

αθεηέξνπ ηε ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε αξραηνγλσζηηθή ππνδνκή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηνπ θεηκέλνπ έρεη αξθεηά λεσηεξηθά 

ζηνηρεία (Τζηφηξαο, 2008, ζ. 45-50), φπσο ι.ρ. ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ 

λνεκαηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ, ηελ αλαδήηεζε ηνπ ζεκαηηθνχ θέληξνπ θαη ηε ιεμηινγηθή 

ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο, αιιά παξακέλεη παξαδνζηαθή ζε πνιιά ζεκεία 

ηεο θαη δαζθαινθεληξηθή.  

Ζ επίθιεζε απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ ΠΣ ηεο δηδαθηηθήο αξρήο «ηεο 

απηελέξγεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο θαη ηεο νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο ζην 

κάζεκα» δελ επαξθεί γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, θαζψο δελ 
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ΥΠΑΗΘ, νη νπνίεο (απφ ην 2016 έσο θαη ην 2020) δηαθεξπγκέλα θηλνχληαη ζε 

θαηεχζπλζε γεληθφηεξνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη κεζνδνινγίαο. Σην 

πιαίζην απηφ κειεηάηαη ε γεληθφηεξε θηινζνθία αιιά θαη ηα εζσηεξηθά ζηνηρεία πνπ 
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πνξεία δηδαζθαιίαο.  

 

Το ιζσύον κανονιζηικό πλαίζιο: Παλαιά και νέα ΠΣ (1999-2020) για ηην Απσαία 
Δλληνική Θεμαηογπαθία 
 

Ζ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο ζπγθπξίεο, ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ αιιά 

θαη ηηο επηινγέο ησλ θπβεξλψλησλ, νη νπνίεο ελ κέξεη ππαγνξεχνληαη απφ νηθνλν-

κηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλακφξθσζεο ησλ Πξνγξακκάησλ 

Σπνπδψλ θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ επξσπατθνχο πφξνπο 

ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ Σηήξημεο ή κεηέπεηηα ηνπ ΔΣΠΑ (Καςάιεο & Φαξα-

ιάκπνπο, 2008, ζ. 162-173). Γηαηξέρνληαο δηά βξαρέσλ ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ησλ ΠΣ 

ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο & Γξακκαηείαο (γηα ην Δληαίν ή Γεληθφ Λχθεην 

θαηά ηα έηε 1999-2019), πξνθχπηεη φηη δηαξθέζηεξν αλαδεηθλχεηαη ην ΠΣ ηεο 

Θεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο Β΄ & Γ΄ Λπθείνπ (ΦΔΚ 342/13-4-1999), ην νπνίν 

εθπνλήζεθε επί ππνπξγίαο Γεξάζηκνπ Αξζέλε θαη αληηθαηέζηεζε ην ΠΣ ηεο Γ΄ 

Γέζκεο (ΦΔΚ 170/7-10-1985). Σχκθσλα κε απηφ, ν δηδαθηηθφο ζθνπφο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο/Θεκαηνγξαθίαο ηεο Θεσξεηηθήο 

Kαηεχζπλζεο (Β΄ & Γ΄ Λπθείνπ) είλαη θαηά βάζε γισζζηθφο θαη πεξηιακβάλεη 

αθελφο ηε κεηαθξαζηηθή άζθεζε επί αγλψζηνπ θεηκέλνπ ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ θαη 

αθεηέξνπ ηε ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε αξραηνγλσζηηθή ππνδνκή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηνπ θεηκέλνπ έρεη αξθεηά λεσηεξηθά 

ζηνηρεία (Τζηφηξαο, 2008, ζ. 45-50), φπσο ι.ρ. ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ 

λνεκαηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ, ηελ αλαδήηεζε ηνπ ζεκαηηθνχ θέληξνπ θαη ηε ιεμηινγηθή 

ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο, αιιά παξακέλεη παξαδνζηαθή ζε πνιιά ζεκεία 

ηεο θαη δαζθαινθεληξηθή.  

Ζ επίθιεζε απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ ΠΣ ηεο δηδαθηηθήο αξρήο «ηεο 

απηελέξγεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο θαη ηεο νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο ζην 

κάζεκα» δελ επαξθεί γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, θαζψο δελ 

ππνδεηθλχνληαη ηξφπνη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο, ελψ θπξηαξρεί ε «θξνληηζηεξηαθή» 

γξακκαηηθν-ζπληαθηηθή πξνζέγγηζε. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο 

απηήο πξνζέγγηζεο ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

αλαθαιππηηθήο θαη επξεηηθήο κάζεζεο. Τέηνηα ζηφρεπζε ππεξεηεί ε ζχζηαζε πξνο 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα βνεζήζνπλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ηα 

βηβιία αλαθνξάο (γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ θαη εξκελεπηηθά ιεμηθά), θαζψο απηά 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα νπζηαζηηθφηεξε κειέηε θαη ζπζηεκαηηθφηεξε 

πξνεηνηκαζία, ψζηε λα εκπεδσζνχλ ηα δηδαζθφκελα θαηλφκελα: «Σα παξαπάλσ 

βνεζήκαηα θαιό είλαη νη καζεηέο/-ήηξηεο λα ηα έρνπλ καδί ηνπο θαηά ηελ ώξα ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπ ζέκαηνο, γηα λα κάζνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ θαηάιιεια» (Οδεγίεο, 

2008, ζ. 53). 

Σην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ «Νένπ Σρνιείνπ» επί 

ππνπξγίαο αξρηθά Άλλαο Γηακαληνπνχινπ θαη ζηε ζπλέρεηα Κσλζηαληίλνπ 

Αξβαληηφπνπινπ (2009-2014) εθπνλήζεθαλ λέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ: Πξψην 

δεκνζηεχζεθε ην ΠΣ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο/Θεκαηνγξαθίαο (ΦΔΚ 

1401/12-6-2014) γηα ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ Σπνπδψλ (φπσο 

κεηνλνκάζηεθε ε Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε) ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ην 

νπνίν εθαξκφζηεθε απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζεζκφ ηεο 

Τξάπεδαο Θεκάησλ. Σην ζχλνιφ ηνπο ηα ΠΣ ηνπ «Νένπ Σρνιείνπ» γηα ηα Αξραία 

Διιεληθά γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ νινθιεξψζεθαλ επί ππνπξγίαο Αλδξέα 

Λνβέξδνπ (ΦΔΚ 156/22-1-2015) θαη δεκνζηεχζεθαλ ιίγεο κφλν εκέξεο πξν ησλ 

εθινγψλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2015. Δηδηθφηεξα, γηα ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο 

Γιψζζαο/Θεκαηνγξαθίαο πξνβιεπφηαλ αθελφο ν δηπιαζηαζκφο ησλ σξψλ 

δηδαζθαιίαο (4 ψξεο) γηα ηε Γ΄ ηάμε θαη αθεηέξνπ ν λεσηεξηζκφο ηεο ζχληαμεο 

εηδηθνχ βηβιίνπ θαη γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο ιπθεηαθέο ηάμεηο, ην νπνίν ζα πεξηείρε 

ηθαλφ αξηζκφ αδίδαθησλ θεηκέλσλ γηα ηελ επαλάιεςε, ζπκπιήξσζε θαη εκβάζπλζε 

γξακκαηηθψλ/ ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ. Σην αλζνιφγην απηφ γηα θάζε αδίδαθην 

θείκελν ζα δηλφηαλ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην ηζηνξηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ηνπ πιαίζην, ιεμηινγηθά ζρφιηα θαη αζθήζεηο εκπέδσζεο, αιιά θαη 

ζχληνκεο αζθήζεηο «αληίζηξνθνπ» απφ ηε λέα ειιεληθή ζηελ αξραία ειιεληθή (ΠΣ, 

2015, ζ. 70-71). Δίλαη ινηπφλ πξφδειν φηη επξφθεηην γηα θιαζηθφ θιεηζηφ ΠΣ, κε 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ αλειαζηηθφηεηα, ηε γξακκηθφηεηα θαη ηελ αληηθεη-

κεληθφηεηα (Κνζζπβάθε, 2003, ζ. 64-65). Ψζηφζν, ε δηδαθηηθή απηή πξνζέγγηζε 

παξέκεηλε «άζθεζε επί ράξηνπ» θαη δε δνθηκάζηεθε πνηέ ζηε ζρνιηθή πξάμε, αθνχ 
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ηα ελ ιφγσ ΠΣ δελ εθαξκφζηεθαλ πνηέ, αιιά θαηαξγήζεθαλ κε ππνπξγηθή απφθαζε 

ησλ Αξηζηείδε Μπαιηά θαη Τάζνπ Κνπξάθε (ΦΔΚ 941/25-5-2015). Με ηελ ίδηα 

ππνπξγηθή απφθαζε δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ ην ΠΣ ηνπ 1999 γηα ηε Γ΄ ηάμε.  

Σηε ζπλέρεηα, επί ππνπξγίαο Κσλζηαληίλνπ Γαβξφγινπ απνθαζίζηεθε ε 

αλαδηάξζξσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο 

Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο Πξνζαλαηνιηζκνχ. Δηδηθφηεξα γηα ην Αδίδαθην θείκελν, 

πεξηνξίζηεθε θαηά ην ήκηζπ ε βαξχηεηα ηεο κεηάθξαζεο σο αληηθεηκέλνπ εμέηαζεο 

θαη πξνζηέζεθε κία εξψηεζε θαηαλφεζεο «πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ λνεκαηηθό άμνλα ηνπ 

θεηκέλνπ» (ΦΔΚ 3807/28-8-2018). Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην αληίζηνηρν 

κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Β΄ ηάμεο. Γηα ηελ εκπέδσζε 

ηεο αιιαγήο εθπνλήζεθαλ απφ ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

ππνδεηγκαηηθά Κξηηήξηα επί ηε βάζεη ηνπ λένπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο «ζην πιαίζην ηεο 

πξνζπάζεηαο λα βαζηζηεί ε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ ζε 

νπζηαζηηθέο δεμηόηεηεο θαηαλόεζεο θαη παξαγσγήο εξκελεπηηθνύ-θξηηηθνύ ιόγνπ ζην 

κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ» (Βεθξήο θ.ά., 2018, ζ. 1). Παξάιιεια, ζπγγξάθεθε 

θαη λέν εγρεηξίδην γηα ηα Αξραία Διιεληθά Πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηε Γ΄ Λπθείνπ (ΥΠΑΗΘ-ΗΔΠ, 2019), παξάιιεια 

κε ην ππάξρνλ εγρεηξίδην ησλ Λππνπξιή – Κνπηδάθε (2019). Τέινο, κε ηελ 

θπβεξλεηηθή αιιαγή ηνπ Ηνπλίνπ 2019 θαη ηελ αλάιεςε ηεο ππνπξγίαο απφ ηε Νίθε 

Κεξακέσο απνθαζίζηεθε ε επί ηνπ παξφληνο δηαηήξεζε κε κηθξέο πξνζαξκνγέο ηνπ 

πθηζηάκελνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Έηζη, ζηελ ΥΑ 143602/Γ2/17-09-2019 (ζ. 14-

15) επαλαιακβάλνληαη κε κηθξέο θξαζηηθέο παξαιιαγέο νη ζπλνπηηθέο νδεγίεο γηα ην 

Αδίδαθην θείκελν ηεο Β΄ ηάμεο, πνπ ππήξραλ ήδε ζηηο Οδεγίεο ηνπ 2016-2017.  

Σπλνςίδνληαο, γηα ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο/Θεκαηνγξα-

θίαο ηεο πξψελ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο ή ηεο λπλ Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 

Αλζξσπηζηηθψλ Σπνπδψλ ηζρχνπλ δχν Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ, ηα νπνία εθπν-

λήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ζπγθπξίεο: α) γηα ηε Γ΄ ηάμε ην ΠΣ 

1090/Γ2/05-03-1999 ΥΑ (ΦΔΚ Β΄ 342), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΦΔΚ 3807/28-

8-2018 θαη ηελ ΥΑ 143300/Γ2/16-09-2019 (Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο θαη ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηε Γ΄ ηάμε 

Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεηο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2019-2020), θαη β) γηα ηε Β΄ ηάμε ην ΠΣ 19635/2-7-2014 ΥΑ (ΦΔΚ Β΄ 
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ηα ελ ιφγσ ΠΣ δελ εθαξκφζηεθαλ πνηέ, αιιά θαηαξγήζεθαλ κε ππνπξγηθή απφθαζε 

ησλ Αξηζηείδε Μπαιηά θαη Τάζνπ Κνπξάθε (ΦΔΚ 941/25-5-2015). Με ηελ ίδηα 

ππνπξγηθή απφθαζε δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ ην ΠΣ ηνπ 1999 γηα ηε Γ΄ ηάμε.  

Σηε ζπλέρεηα, επί ππνπξγίαο Κσλζηαληίλνπ Γαβξφγινπ απνθαζίζηεθε ε 

αλαδηάξζξσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο 

Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο Πξνζαλαηνιηζκνχ. Δηδηθφηεξα γηα ην Αδίδαθην θείκελν, 

πεξηνξίζηεθε θαηά ην ήκηζπ ε βαξχηεηα ηεο κεηάθξαζεο σο αληηθεηκέλνπ εμέηαζεο 

θαη πξνζηέζεθε κία εξψηεζε θαηαλφεζεο «πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ λνεκαηηθό άμνλα ηνπ 

θεηκέλνπ» (ΦΔΚ 3807/28-8-2018). Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην αληίζηνηρν 

κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Β΄ ηάμεο. Γηα ηελ εκπέδσζε 

ηεο αιιαγήο εθπνλήζεθαλ απφ ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

ππνδεηγκαηηθά Κξηηήξηα επί ηε βάζεη ηνπ λένπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο «ζην πιαίζην ηεο 

πξνζπάζεηαο λα βαζηζηεί ε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ ζε 

νπζηαζηηθέο δεμηόηεηεο θαηαλόεζεο θαη παξαγσγήο εξκελεπηηθνύ-θξηηηθνύ ιόγνπ ζην 

κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ» (Βεθξήο θ.ά., 2018, ζ. 1). Παξάιιεια, ζπγγξάθεθε 

θαη λέν εγρεηξίδην γηα ηα Αξραία Διιεληθά Πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηε Γ΄ Λπθείνπ (ΥΠΑΗΘ-ΗΔΠ, 2019), παξάιιεια 

κε ην ππάξρνλ εγρεηξίδην ησλ Λππνπξιή – Κνπηδάθε (2019). Τέινο, κε ηελ 

θπβεξλεηηθή αιιαγή ηνπ Ηνπλίνπ 2019 θαη ηελ αλάιεςε ηεο ππνπξγίαο απφ ηε Νίθε 

Κεξακέσο απνθαζίζηεθε ε επί ηνπ παξφληνο δηαηήξεζε κε κηθξέο πξνζαξκνγέο ηνπ 

πθηζηάκελνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Έηζη, ζηελ ΥΑ 143602/Γ2/17-09-2019 (ζ. 14-

15) επαλαιακβάλνληαη κε κηθξέο θξαζηηθέο παξαιιαγέο νη ζπλνπηηθέο νδεγίεο γηα ην 

Αδίδαθην θείκελν ηεο Β΄ ηάμεο, πνπ ππήξραλ ήδε ζηηο Οδεγίεο ηνπ 2016-2017.  

Σπλνςίδνληαο, γηα ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο/Θεκαηνγξα-

θίαο ηεο πξψελ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο ή ηεο λπλ Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 

Αλζξσπηζηηθψλ Σπνπδψλ ηζρχνπλ δχν Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ, ηα νπνία εθπν-

λήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ζπγθπξίεο: α) γηα ηε Γ΄ ηάμε ην ΠΣ 

1090/Γ2/05-03-1999 ΥΑ (ΦΔΚ Β΄ 342), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΦΔΚ 3807/28-

8-2018 θαη ηελ ΥΑ 143300/Γ2/16-09-2019 (Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο θαη ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηε Γ΄ ηάμε 

Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεηο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2019-2020), θαη β) γηα ηε Β΄ ηάμε ην ΠΣ 19635/2-7-2014 ΥΑ (ΦΔΚ Β΄ 

1401), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΦΔΚ 3807/28-8-2018. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 

2016-2017 ηα ΠΣ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη βάζεη ησλ δηεπθξηληζηηθψλ εγθπθιίσλ 

Οδεγίεο γηα ηε Γηδαζθαιία ησλ Φηινινγηθψλ Μαζεκάησλ ζηηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεηο 

Ζκεξήζηνπ ΓΔΛ γηα ην εθάζηνηε ζρνιηθφ έηνο (αξρίδνληαο απφ ην 2016-2017 θαη 

εμήο). 

 

Το ΠΣ για ηη Β΄ ηάξη (και οι Οδηγίερ Γιδαζκαλίαρ): Πποζαναηολιζμοί και 
δομικά ζηοισεία  
 

Τν λέν ΠΣ ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ Σπνπδψλ (2014) ζε γεληθέο 

γξακκέο παξαπέκπεη ζε ζχγρξνλεο αξρέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ελψ νη Οδεγίεο 

Γηδαζθαιίαο Φηινινγηθψλ Μαζεκάησλ (2019 [=2016]), εληζρχνληαο θαη εκπινπηί-

δνληαο ηελ ηάζε απηή, θηλνχληαη ζε θαηεχζπλζε γεληθφηεξνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο 

δηδαθηέαο χιεο θαη ηεο κεζνδνινγίαο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Γιψζζαο/Θεκαηνγξαθίαο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζεκαηνδνηείηαη κηα 

δπλάκεη αιιαγή ζηελ έσο ηψξα δηδαθηηθή ηάζε, ε νπνία ππεξβαίλεη ηελ θπξίαξρε 

γξακκαηηθν-ζπληαθηηθή πξνζέγγηζε θαη ηείλεη πξνο κηα πην εξκελεπηηθή πξννπηηθή 

ηνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ (Τζηφηξαο, 2012, ζ. 195· Τζάθνο, 2004, ζ. 46-49· 

Βαξκάδεο, 1999, ζ. 78). Βέβαηα, γηα λα γίλεη πιεξέζηεξα θαηαλνεηή ε ινγηθή πνπ 

δηέπεη ην ΠΣ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πξνθαηαξθηηθά φηη απηφ ελζσκαηψλεη 

δξαζηηθέο αιιαγέο/κεηψζεηο σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, 

νη νπνίεο ζπληζηνχλ κία ηξφπνλ ηηλά θνιφβσζε γηα ην φιν κάζεκα ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο: α) Πεξηνξίδνληαη νη ψξεο εβδνκαδηαίαο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο απφ ηέζζεξηο (4) ζε ηξεηο (3): κία (1) ψξα γηα ηελ 

Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία θαη δχν (2) ψξεο γηα ηελ Αξραία Διιεληθή 

Γιψζζα/Θεκαηνγξαθία. Ζ κείσζε απηή απνβαίλεη πξνβιεκαηηθή «ιφγσ απνζπαζκα-

ηηθφηεηαο» γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο, φπσο 

παξαδέρνληαη θαη νη ζπληάθηεο ησλ Οδεγηψλ (2016, ζ. 53). Ζ παξαδνρή απηή έρεη 

απαιεηθζεί ζηηο επφκελεο εθδφζεηο ησλ Οδεγηψλ (ι.ρ. 2019, ζ. 13). β) Σπξξηθλψλεηαη 

ε δηδαθηέα χιε, ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο 

(Ρεηνξηθά θείκελα) ζε έλαλ κφλν ιφγν, ηνλ δηθαληθφ ιφγν ππεξάζπηζεο ηνπ πνιχ 

επηηπρεκέλνπ ξήηνξα/ινγνγξάθνπ ηνπ 5νπ αη. π.Φ. Λπζία, ηνλ Ὑπὲξ Μαληηζένπ 

(Αιεμίνπ, 2016, ζ. 39-47). 

Έσο ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 δηδάζθνληαλ επί δχν (2) ψξεο 

ηελ εβδνκάδα κέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο άιινη δχν ξεηνξηθνί ιφγνη ηνπ 4νπ 
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ἐιεπζεξίαο θαη ν ζπκβνπιεπηηθφο/επηδεηθηηθφο ιφγνο ηνπ θνξπθαίνπ 

ξεηνξνδηδαζθάινπ Ηζνθξάηε Πεξὶ εἰξήλεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο/-ήηξηεο 

ηεο Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ εθηελέζηεξα 

απνζπάζκαηα αξραηνειιεληθνχ πεδνχ ιφγνπ, ψζηε λα θαιιηεξγήζνπλ βησκαηηθά 

αθελφο ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο δεμηφηεηα θαη αθεηέξνπ λα αληηιεθζνχλ ηε δπλακηθή 

ηεο αξραίαο ξεηνξηθήο ζηηο ηξεηο εθθάλζεηο ηεο: δηθαληθή, ζπκβνπιεπηηθή, επηδεηθηηθή. 

«Να γλσξίζνπλ δείγκαηα ηνπ ιόγνπ νξηζκέλσλ κεγάισλ ξεηόξσλ ηεο ειιεληθήο 

αξραηόηεηαο, ησλ νπνίσλ ην έξγν έρεη δηαρξνληθή αμία» (Οδεγίεο, 2008, ζ. 56-57). 

Γηα ηε ζχληαμε ησλ ΠΣ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξεο ζεσξίεο, νη 

νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο (Κνζζπ-

βάθε, 2003, ζ. 61-63). Καηά ηνλ Τζάθν (2014, ζ. 150-158), ν νπνίνο απνθσδηθνπνηεί 

ηνπο Eisner & Vallance (1974), ππάξρνπλ έμη δηαθνξεηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ: α) Αθαδεκατθόο Οξζνινγηζκόο (κε έκθαζε 

ζηε γλψζε σο αμία θαζεαπηή θαη ζηηο θιαζηθέο ζπνπδέο), β) ΑΠ πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ (δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ζηελ θξηηηθή ζθέςε), γ) ΑΠ Απηνπξαγκάησζεο (πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ πξφζθηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κάζεζεο απφ ηε βησκέλε εκπεηξία ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ), δ) ΑΠ Κνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο (πνπ εθνδηάδεη ηνπο/ηηο λένπο/λέεο κε 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο), ε) ΑΠ 

Κνηλσληθήο Αλαδόκεζεο (πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ δξαζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

θνηλσλίαο, θαζψο ε γλψζε απνθηηέηαη απφ κηα δηαδηθαζία έξεπλαο, ζηνραζκνχ, θαη 

θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά) θαη ζη) ΑΠ Σερλνθξαηηζκνύ/Σερλνινγίαο (πνπ εζηηάδνπλ 

ζηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο).  

Δηδηθφηεξα, ηα ΠΣ ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηε λενειιεληθή εθπαίδεπζε, 

φπσο θαη ην ηζρχνλ, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηνλ Αθαδεκατθό Οξζνινγηζκό ή ηελ 

Αθαδεκατθή ζεσξία (Τζάθνο, 2014, ζ. 152), ζηελ νπνία εμέρνπζα ζέζε έρεη ε 

θιαζηθή παξάδνζε, ε νπνία ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξζνχ 

ιφγνπ, ηελ εζηθή ζπγθξφηεζε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ (Τζάθνο, 2004, ζ. 33, Βαξκάδεο, 1999, ζ. 45-49). Έηζη, ην ζρνιείν, 

δίλνληαο έκθαζε ζην πεξηερφκελν, δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε 

θαη ηνλ/ηε καζεηή/-ήηξηα, ψζηε απηφο/-ή λα ηελ θαηαθηήζεη (Κνζζπβάθε, 2003, ζ. 

61-62). Ψζηφζν, ην ηζρχνλ ΠΣ, αλ θαη εθθηλεί απφ απηή ηελ αθεηεξία, θαίλεηαη φηη 

ηειηθά ηείλεη λα ηελ ππεξβεί θαη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αλάπηπμε 



Τα «νέα» Προγράμματα Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας/Θεματογραφίας  
της Β΄ Λυκείου (2014-2020): Προοπτικές και προβληματισμοί

ΒΑΣΊΛΕΊΟΣ Ί. ΤΣΊΟΤΡΑΣ 

57

αη. π.Φ.: ν ζπκβνπιεπηηθφο ιφγνο ηνπ πνιηηηθνχ Γεκνζζέλε Πεξὶ ηῆο Ῥνδίσλ 

ἐιεπζεξίαο θαη ν ζπκβνπιεπηηθφο/επηδεηθηηθφο ιφγνο ηνπ θνξπθαίνπ 

ξεηνξνδηδαζθάινπ Ηζνθξάηε Πεξὶ εἰξήλεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο/-ήηξηεο 

ηεο Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ εθηελέζηεξα 

απνζπάζκαηα αξραηνειιεληθνχ πεδνχ ιφγνπ, ψζηε λα θαιιηεξγήζνπλ βησκαηηθά 

αθελφο ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο δεμηφηεηα θαη αθεηέξνπ λα αληηιεθζνχλ ηε δπλακηθή 

ηεο αξραίαο ξεηνξηθήο ζηηο ηξεηο εθθάλζεηο ηεο: δηθαληθή, ζπκβνπιεπηηθή, επηδεηθηηθή. 

«Να γλσξίζνπλ δείγκαηα ηνπ ιόγνπ νξηζκέλσλ κεγάισλ ξεηόξσλ ηεο ειιεληθήο 

αξραηόηεηαο, ησλ νπνίσλ ην έξγν έρεη δηαρξνληθή αμία» (Οδεγίεο, 2008, ζ. 56-57). 

Γηα ηε ζχληαμε ησλ ΠΣ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξεο ζεσξίεο, νη 

νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο (Κνζζπ-

βάθε, 2003, ζ. 61-63). Καηά ηνλ Τζάθν (2014, ζ. 150-158), ν νπνίνο απνθσδηθνπνηεί 

ηνπο Eisner & Vallance (1974), ππάξρνπλ έμη δηαθνξεηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ: α) Αθαδεκατθόο Οξζνινγηζκόο (κε έκθαζε 

ζηε γλψζε σο αμία θαζεαπηή θαη ζηηο θιαζηθέο ζπνπδέο), β) ΑΠ πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ (δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ζηελ θξηηηθή ζθέςε), γ) ΑΠ Απηνπξαγκάησζεο (πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ πξφζθηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κάζεζεο απφ ηε βησκέλε εκπεηξία ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ), δ) ΑΠ Κνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο (πνπ εθνδηάδεη ηνπο/ηηο λένπο/λέεο κε 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο), ε) ΑΠ 

Κνηλσληθήο Αλαδόκεζεο (πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ δξαζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

θνηλσλίαο, θαζψο ε γλψζε απνθηηέηαη απφ κηα δηαδηθαζία έξεπλαο, ζηνραζκνχ, θαη 

θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά) θαη ζη) ΑΠ Σερλνθξαηηζκνύ/Σερλνινγίαο (πνπ εζηηάδνπλ 

ζηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο).  

Δηδηθφηεξα, ηα ΠΣ ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηε λενειιεληθή εθπαίδεπζε, 

φπσο θαη ην ηζρχνλ, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηνλ Αθαδεκατθό Οξζνινγηζκό ή ηελ 

Αθαδεκατθή ζεσξία (Τζάθνο, 2014, ζ. 152), ζηελ νπνία εμέρνπζα ζέζε έρεη ε 

θιαζηθή παξάδνζε, ε νπνία ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξζνχ 

ιφγνπ, ηελ εζηθή ζπγθξφηεζε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ (Τζάθνο, 2004, ζ. 33, Βαξκάδεο, 1999, ζ. 45-49). Έηζη, ην ζρνιείν, 

δίλνληαο έκθαζε ζην πεξηερφκελν, δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε 

θαη ηνλ/ηε καζεηή/-ήηξηα, ψζηε απηφο/-ή λα ηελ θαηαθηήζεη (Κνζζπβάθε, 2003, ζ. 

61-62). Ψζηφζν, ην ηζρχνλ ΠΣ, αλ θαη εθθηλεί απφ απηή ηελ αθεηεξία, θαίλεηαη φηη 

ηειηθά ηείλεη λα ηελ ππεξβεί θαη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αλάπηπμε 

Γλσζηηθώλ Γηαδηθαζηώλ ή Γεμηνηήησλ (Τζάθνο, 2014, ζ. 153), θαζψο ν/ε καζεηήο/-

ήηξηα δελ αληηκεησπίδεηαη σο παζεηηθφο δέθηεο πιεξνθνξηψλ, αιιά ζεσξείηαη φηη 

νηθνδνκεί ν/ε ίδηνο/ίδηα ηε γλψζε ζηεξηδφκελνο/-ε ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο 

ηνπ/ηεο θαη αλαπηχζζνληαο ηηο λνεηηθέο ηνπ/ηεο ιεηηνπξγίεο θαη ηδηαίηεξα ηνλ θξηηηθφ 

ηξφπν ζθέςεο. 

Ψο πξνο ηε γεληθφηεξε θηινζνθία αιιά θαη ηα εζσηεξηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπγθξνηνχλ έλα Πξφγξακκα Σπνπδψλ (δηδαθηηθνύο θαη καζεζηαθνύο ζθνπνύο θαη 

ζηόρνπο, αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηέα ύιε, πνξεία δηδαζθαιίαο θαη 

κεζνδνινγηθέο επηινγέο, αμηνιόγεζε ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο θαη ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ), 

ην ηζρχνλ Πξφγξακκα Σπνπδψλ παξαπέκπεη σο πξνο ηε δνκή ηνπ ζε απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε Π κε ηε κνξθή curriculum (Τζάθνο, 2014, ζ. 107, Κνζζπβάθε, 2003, ζ. 

59-61, Βξεηηφο & Καςάιεο, 1997, ζ. 16). Πεξηιακβάλεη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ ηα curricula, δηαγξάθνληαο γεληθψο ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα θηλεζεί ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ρσξίο ιεπηνκεξεηαθέο θαη δεζκεπηηθέο ππνδείμεηο (Δπαγγέινπ, 2007, 

ζ. 72, Βξεηηφο & Καςάιεο, 1997, ζ. 39).  

Ζ θξαζενινγία θαη ε ιεθηηθή δηαηχπσζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ΠΣ 

παξαπέκπνπλ ζε ζχγρξνλεο αξρέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο (αλαθαιππηηθή κάζεζε, 

θξηηηθή/δεκηνπξγηθή ζθέςε, νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ, εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε, ζύλδεζε κε ηε λέα ειιεληθή, αμηνπνίεζε ηεο πξόηεξεο γλώζεο ησλ 

καζεηώλ/-ηξηώλ):  

«Δπηζηξαηεύνληαο ηηο γισζζηθέο ηνπο γλώζεηο, εκπεηξίεο θαη δεμηόηεηεο πνπ 

απέθηεζαλ θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε ησλ ζπνπδώλ ηνπο, καζαίλνπλ, κέζσ κηαο 

θξηηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθώλ ηνπο 

δπλαηνηήησλ […] νδεγεί θξηηηθά κέζσ ηεο ινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ ζηελ απνθάιπςε ηνπ λνήκαηνο» (ΠΣ, 2014, ζ. 19637). Τν 

θαλνληζηηθφ απηφ θείκελν δείρλεη φηη αθνκνηψλεη θάπνηεο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ (Φνπληνπνχινπ, 2010, ζ. 40-41) θαη ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο (Μαπξνζθνχθεο, 2008, ζ. 44-46). Απφ ηελ άιιε, σο πξνο ηε δηαηχπσζε 

ζθνπψλ θαη ζηφρσλ αιιά θαη ηελ πνξεία επίηεπμήο ηνπο κέζσ ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, θαίλεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ΠΣ κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζηα ιεγφκελα 

αλνηρηά Aλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ. Έρεη βέβαηα 

ζπληαρζεί απφ «εηδηθνχο» (παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο, ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, 

αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξάμεο, θηινιφγνπο/«κάρηκνπο επαγγεικαηίεο»), 

παξέρεη γεληθέο νδεγίεο θαη έλα εληαίν πιαίζην γηα ηηο κίληκνπκ ηθαλφηεηεο θαη 
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δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ φινη/-εο νη καζεηέο/-ήηξηεο, αιιά ζέηεη 

εμαξρήο ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο θαη 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, αθήλνληαο ζε απηνχο/-έο κεγαιχηεξν βαζκφ ειεχζεξσλ 

επηινγψλ θαη δηδαθηηθήο απηνλνκίαο (Μαπξνζθνχθεο, 2008, ζ. 81, Δπαγγέινπ, 2007, 

ζ. 73, Κνζζπβάθε, 2003, ζ. 64-66).  

Οη ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο, νη δεμηφηεηεο πνπ νη καζεηέο/-ήηξηεο πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ δηαηππψλνληαη γεληθφινγα σο ζηεξίγκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

πξννπηηθέο ηεο κάζεζεο. Κπξηαξρεί, φπσο είλαη αλακελφκελν, ν γισζζηθφο ζθνπφο, 

αιιά ζπλδπαδφκελνο πιένλ κε κηα απφπεηξα θξηηηθήο αλάγλσζεο θαη εξκελείαο ηνπ 

εθάζηνηε απνζπάζκαηνο: α) εκπέδσζε ηεο χιεο γξακκαηηθήο/ζπληαθηηθνχ («λα 

εκπεδώζνπλ κέζσ επαλαιήςεσλ […] λα εκβαζύλνπλ […] θαη λα θαηαλννύλ ηε ινγηθή 

πνπ δηέπεη ηηο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο επηινγέο ηνπ ζπγγξαθέα»), β) δηεχξπλζε 

ηνπ αξραηνειιεληθνχ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, γ) θαηαλφεζε ηεο ινγηθήο 

αιιεινπρίαο θαη ηνπ λνήκαηνο ησλ θεηκέλσλ («λα αλαπηύμνπλ παξαθνινπζώληαο ηνλ 

ζπιινγηζκό […] ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα»), δ) εμνηθείσζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηάθξαζεο («σο παηδεπηηθό θαη κνξθσηηθό αγαζό») θαη θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ 

ηεο, ε) βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ ηεο λέαο ειιεληθήο ζε πην απαηηεηηθέο 

κνξθέο ιφγνπ («κέζσ ηεο γισζζηθήο εμάζθεζεο θαη ηεο κεηαθξαζηηθήο πξνζπάζεηαο») 

(ΠΣ, 2014, ζ. 19637).  

Ψο πξνο ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θεηκέλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ γεληθφινγσλ θαη δενληνινγηθψλ ζηφρσλ, ην ΠΣ δηαθξίλεηαη απφ ζρεηηθή 

επειημία θαη ππνθεηκεληθφηεηα ζε ζρέζε κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, αθνχ 

επηρεηξείηαη ζπζρέηηζε κε ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Κνζζπβάθε, 2003, ζ. 65). Έηζη, ε επηινγή ησλ πξνο κειέηε ζηε ζρνιηθή ηάμε 

θεηκεληθψλ απνζπαζκάησλ ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ αθήλεηαη ζηελ παηδαγσγηθή 

απηνλνκία ηνπ/ηεο θηινιφγνπ θαη ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ/ηεο επάξθεηα, ελψ ηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ ηίζεληαη απερνχλ θνλζηξνπθηηβηζηηθέο αξρέο, θαζψο ηνλίδεηαη 

φηη ηα θείκελα πξέπεη λα θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη λα 

αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο (Οδεγίεο, 2019, ζ. 16· Οδεγίεο, 

2016, ζ. 56· ΠΣ, 2014, ζ. 19637). Αλακθίβνια, ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην σο βάζε γηα ηε δηδαζθαιία επηηξέπεη ζηνπο/ζηηο θηινιφγνπο 

κεγαιχηεξα πεξηζψξηα επειημίαο λα πξνζαξκφζνπλ ηα πεξηερφκελα θαη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ έρνπλ 

ζηηο ηάμεηο ηνπο (Οδεγίεο, 2019, ζ. 16· Οδεγίεο, 2016, ζ. 56). Άιισζηε, φπσο 
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δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ φινη/-εο νη καζεηέο/-ήηξηεο, αιιά ζέηεη 

εμαξρήο ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο θαη 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, αθήλνληαο ζε απηνχο/-έο κεγαιχηεξν βαζκφ ειεχζεξσλ 

επηινγψλ θαη δηδαθηηθήο απηνλνκίαο (Μαπξνζθνχθεο, 2008, ζ. 81, Δπαγγέινπ, 2007, 

ζ. 73, Κνζζπβάθε, 2003, ζ. 64-66).  

Οη ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο, νη δεμηφηεηεο πνπ νη καζεηέο/-ήηξηεο πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ δηαηππψλνληαη γεληθφινγα σο ζηεξίγκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

πξννπηηθέο ηεο κάζεζεο. Κπξηαξρεί, φπσο είλαη αλακελφκελν, ν γισζζηθφο ζθνπφο, 

αιιά ζπλδπαδφκελνο πιένλ κε κηα απφπεηξα θξηηηθήο αλάγλσζεο θαη εξκελείαο ηνπ 

εθάζηνηε απνζπάζκαηνο: α) εκπέδσζε ηεο χιεο γξακκαηηθήο/ζπληαθηηθνχ («λα 

εκπεδώζνπλ κέζσ επαλαιήςεσλ […] λα εκβαζύλνπλ […] θαη λα θαηαλννύλ ηε ινγηθή 

πνπ δηέπεη ηηο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο επηινγέο ηνπ ζπγγξαθέα»), β) δηεχξπλζε 

ηνπ αξραηνειιεληθνχ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, γ) θαηαλφεζε ηεο ινγηθήο 

αιιεινπρίαο θαη ηνπ λνήκαηνο ησλ θεηκέλσλ («λα αλαπηύμνπλ παξαθνινπζώληαο ηνλ 

ζπιινγηζκό […] ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα»), δ) εμνηθείσζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηάθξαζεο («σο παηδεπηηθό θαη κνξθσηηθό αγαζό») θαη θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ 

ηεο, ε) βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ ηεο λέαο ειιεληθήο ζε πην απαηηεηηθέο 

κνξθέο ιφγνπ («κέζσ ηεο γισζζηθήο εμάζθεζεο θαη ηεο κεηαθξαζηηθήο πξνζπάζεηαο») 

(ΠΣ, 2014, ζ. 19637).  

Ψο πξνο ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θεηκέλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ γεληθφινγσλ θαη δενληνινγηθψλ ζηφρσλ, ην ΠΣ δηαθξίλεηαη απφ ζρεηηθή 

επειημία θαη ππνθεηκεληθφηεηα ζε ζρέζε κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, αθνχ 

επηρεηξείηαη ζπζρέηηζε κε ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Κνζζπβάθε, 2003, ζ. 65). Έηζη, ε επηινγή ησλ πξνο κειέηε ζηε ζρνιηθή ηάμε 

θεηκεληθψλ απνζπαζκάησλ ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ αθήλεηαη ζηελ παηδαγσγηθή 

απηνλνκία ηνπ/ηεο θηινιφγνπ θαη ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ/ηεο επάξθεηα, ελψ ηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ ηίζεληαη απερνχλ θνλζηξνπθηηβηζηηθέο αξρέο, θαζψο ηνλίδεηαη 

φηη ηα θείκελα πξέπεη λα θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη λα 

αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο (Οδεγίεο, 2019, ζ. 16· Οδεγίεο, 

2016, ζ. 56· ΠΣ, 2014, ζ. 19637). Αλακθίβνια, ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην σο βάζε γηα ηε δηδαζθαιία επηηξέπεη ζηνπο/ζηηο θηινιφγνπο 

κεγαιχηεξα πεξηζψξηα επειημίαο λα πξνζαξκφζνπλ ηα πεξηερφκελα θαη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ έρνπλ 

ζηηο ηάμεηο ηνπο (Οδεγίεο, 2019, ζ. 16· Οδεγίεο, 2016, ζ. 56). Άιισζηε, φπσο 

επηζεκαίλεη ν Μπνλίδεο (2004, ζ. 1), ε χπαξμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

γηα έλα ζρνιηθφ κάζεκα ιεηηνπξγεί ηφζν δεζκεπηηθά γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε 

ηα πεξηερφκελα κάζεζεο αληινχληαη απνθιεηζηηθά απφ απηφ, φπσο ππνδεηθλχνπλ 

ζρεηηθέο έξεπλεο. 

Οη ζπληάθηεο ηνπ ΠΣ δειψλνπλ εμαξρήο φηη ην κάζεκα ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Θεκαηνγξαθίαο δελ απνζθνπεί λα εηζάγεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο 

ζηελ εθκάζεζε θάπνησλ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ, επεηδή απηέο 

θαηαιήγνπλ ζε «κεραληθή» κεηάθξαζε. Με άιια ιφγηα, ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηνπ 

ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο λννχληαη σο εξεζίζκαηα γηα ηηο δηδαθηηθέο επηινγέο ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ. Μέζσ ηεο ινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ 

θεηκέλνπ νδεγνχληαη βαζκηαία θαη ζηαδηαθά νη καζεηέο/-ήηξηεο ζηελ απνθάιπςε ηνπ 

λνήκαηνο θαη ζηε κεηάθξαζε ζε άξηην λενειιεληθφ ιφγν (Τζηφηξαο, 2008, ζ. 117-

118). Ζ κάζεζε κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλαθάιπςεο πινπνηείηαη θαη ζηε θάζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ γξακκαηηθν-ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ, θαζψο δε γίλεηαη θεηκεληθά 

απνπιαηζησκέλε, ελψ παξάιιεια ππνζηεξίδεηαη απφ ηα βηβιία αλαθνξάο 

(Γξακκαηηθή θαη Σπληαθηηθφ). Οη κεζνδνινγηθέο νδεγίεο/ππνδείμεηο ηνπ ΠΣ είλαη 

δπλαηφλ λα ζπγθξνηεζνχλ ζε κηα δνκεκέλε πνξεία δηδαζθαιίαο (Μαπξνζθνχθεο, 

2008, ζ. 64-65), ε νπνία κπνξεί λα απνηππσζεί δηαγξακκαηηθά σο εμήο: 

 

Δθθίλεζε/αθόξκεζε/έλαξμε δηδαζθαιίαο  
 

Γηα ηελ ςπρνινγηθή-γλσζηνινγηθή πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηε 

ζπλαθφινπζε δξαζηεξηνπνίεζε θηλήηξσλ κάζεζεο ν/ε θηιφινγνο παξέρεη θαηαξράο 

ελ ζπληνκία πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην απφζπαζκα, ηνλ 

ζπγγξαθέα θαη ηελ επνρή ζπγγξαθήο, ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηθείκελν, 

έρνληαο σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνλ/ηε καζεηή/-ήηξηα λα θαηαλνήζεη ην επξχηεξν 

λνεκαηηθφ ηνπ πιαίζην. Ψζηφζν, δελ αλαθέξεηαη ξεηψο φηη ν/ε θηιφινγνο πξέπεη λα 

θάλεη αλαθνξά ζην ινγνηερληθφ είδνο εθάζηνπ κηθξνθεηκέλνπ εμεγψληαο ηε 

ινγνηερληθή θαη πθνινγηθή ηνπ ηδηαηηεξφηεηα: ηζηνξηνγξαθία, ξεηνξηθή, θηινζνθία 

θαη επηζηεκνληθή πξαγκαηεία (Τζηφηξαο, 2008, ζ. 84-85, 2018, ζ. 168-181). Σηηο 

Οδεγίεο (2016, ζ. 56 [= Οδεγίεο, 2019, ζ. 16]) νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο 

νξγαλψλνληαη απφ ηνλ/ηε θηιφινγν ζε έλα ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, «πνπ 

εληάζζεη ην απόζπαζκα ζην ηζηνξηθό θαη πνιηηηζκηθό ηνπ πιαίζην» θαη «κέζσ ηνπ 

νπνίνπ δίλνληαη εμσθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ 
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θεηκέλνπ» (ΦΔΚ η. Β΄/3807/4-9-2018). Τν ζεκείσκα πξέπεη λα πξνηάζζεηαη ηνπ 

θεηκεληθνχ απνζπάζκαηνο ζηε θσηνηππία πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο 

ηφζν θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ άγλσζηνπ θεηκέλνπ ζηελ ηάμε φζν θαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κέζσ ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ/ηεζη/ δηαγσληζκάησλ.  

Ζ πξαθηηθή απηή ηεο παξάζεζεο ελφο ιαθσληθνχ πιεξνθνξηαθνχ πξνινγηθνχ 

ζεκεηψκαηνο γηα ηελ απνθπγή παξαλνήζεσλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κίληκνπκ 

γλσζηηθήο ππνδνκήο γηα ηνπο/ηηο αλαγλψζηεο/-ψζηξηεο καζεηέο/-ήηξηεο δνθηκάζηεθε 

ήδε θαηά ηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ηεο Γ΄ Λπθείνπ απφ ην 2016 (Τζηφηξαο, 2018, 

ζ. 180, ζεκ. 9). Έηζη ι.ρ. ζηα Θέκαηα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ Γ΄ Λπθείνπ (Παιαηνχ 

θαη) Νένπ Σπζηήκαηνο (17-6-2020) δηαβάδνπκε: «Ξελνθψλ, Πόξνη V, 11-13 (Oxford 

Classical Texts) ην παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ Πφξνη ἢ πεξί 

πξνζφδσλ ν Ξελνθώλ ζπλδέεη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο Αζήλαο κε ηα αγαζά ηεο 

εηξήλεο». Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζχληνκν απηφ ζεκείσκα, εθηφο ηνπ ζεκαηηθνχ 

θέληξνπ ηνπ απνζπάζκαηνο, γίλεηαη θαη κνλνιεθηηθή αλαθνξά ζην γξακκαηεηαθφ 

είδνο ηνπ έξγνπ ηνπ Ξελνθψληα («δηδαθηηθφ έξγν»), ελψ επεμεγεκαηηθά σο πξνο ηνλ 

γεληθφ ηίηιν ηνπ έξγνπ Πόξνη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε δηαδεπθηηθή παξάζεζε ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηίηινπ Πεξί πξνζόδσλ, θαζψο ν φξνο πξόζνδνη ζπλδέεηαη ζαθψο κε ηα 

έζνδα ηνπ θξάηνπο. 

 

πλνιηθή ζεώξεζε ηνπ κηθξνθεηκέλνπ 
 

Πεξηιακβάλεη: α) ηελ πξψηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ: απφ ηνλ/ηε 

δηδάζθνληα/-νπζα, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο, κε θαλνληθφ ξπζκφ, επηηνληζκνχο, 

θχκαλζε ηνπ χςνπο ηεο θσλήο, ψζηε ν/ε καζεηήο/-ήηξηα λα πξνζιακβάλεη 

εξκελεπηηθά θαη πθνινγηθά κελχκαηα (ι.ρ. έθπιεμε, απνξία, επηβεβαίσζε θ.ά.) θαη 

λα αληηιακβάλεηαη ηε ζπληαθηηθή ζρέζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ, θαη β) ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ σο φινπ. Ο/Ζ δηδάζθσλ/-νπζα πξνζπαζεί κε ζηνρεπκέλεο 

εξσηήζεηο λα δηαπηζηψζεη ζε πνηα έθηαζε θαηαλφεζαλ νη καζεηέο/-ήηξηεο ην 

ζπλνιηθφ λφεκα ηνπ απνζπάζκαηνο, ψζηε αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο λα 

πξνζαξκφζεη ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο (Φνπληνπνχινπ, 2011).  

 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία 
 

Δθφζνλ νη καζεηέο/-ήηξηεο έρνπλ αληηιεθζεί ζε γεληθέο γξακκέο ην λφεκα 

ηνπ θεηκέλνπ, αθνινπζεί ε εθ λένπ αλάγλσζε θάζε πεξηφδνπ (απφ ηνλ/ηελ 
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θεηκέλνπ» (ΦΔΚ η. Β΄/3807/4-9-2018). Τν ζεκείσκα πξέπεη λα πξνηάζζεηαη ηνπ 

θεηκεληθνχ απνζπάζκαηνο ζηε θσηνηππία πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο 

ηφζν θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ άγλσζηνπ θεηκέλνπ ζηελ ηάμε φζν θαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κέζσ ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ/ηεζη/ δηαγσληζκάησλ.  

Ζ πξαθηηθή απηή ηεο παξάζεζεο ελφο ιαθσληθνχ πιεξνθνξηαθνχ πξνινγηθνχ 

ζεκεηψκαηνο γηα ηελ απνθπγή παξαλνήζεσλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κίληκνπκ 

γλσζηηθήο ππνδνκήο γηα ηνπο/ηηο αλαγλψζηεο/-ψζηξηεο καζεηέο/-ήηξηεο δνθηκάζηεθε 

ήδε θαηά ηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ηεο Γ΄ Λπθείνπ απφ ην 2016 (Τζηφηξαο, 2018, 

ζ. 180, ζεκ. 9). Έηζη ι.ρ. ζηα Θέκαηα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ Γ΄ Λπθείνπ (Παιαηνχ 

θαη) Νένπ Σπζηήκαηνο (17-6-2020) δηαβάδνπκε: «Ξελνθψλ, Πόξνη V, 11-13 (Oxford 

Classical Texts) ην παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ Πφξνη ἢ πεξί 

πξνζφδσλ ν Ξελνθώλ ζπλδέεη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο Αζήλαο κε ηα αγαζά ηεο 

εηξήλεο». Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζχληνκν απηφ ζεκείσκα, εθηφο ηνπ ζεκαηηθνχ 

θέληξνπ ηνπ απνζπάζκαηνο, γίλεηαη θαη κνλνιεθηηθή αλαθνξά ζην γξακκαηεηαθφ 

είδνο ηνπ έξγνπ ηνπ Ξελνθψληα («δηδαθηηθφ έξγν»), ελψ επεμεγεκαηηθά σο πξνο ηνλ 

γεληθφ ηίηιν ηνπ έξγνπ Πόξνη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε δηαδεπθηηθή παξάζεζε ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηίηινπ Πεξί πξνζόδσλ, θαζψο ν φξνο πξόζνδνη ζπλδέεηαη ζαθψο κε ηα 

έζνδα ηνπ θξάηνπο. 

 

πλνιηθή ζεώξεζε ηνπ κηθξνθεηκέλνπ 
 

Πεξηιακβάλεη: α) ηελ πξψηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ: απφ ηνλ/ηε 

δηδάζθνληα/-νπζα, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο, κε θαλνληθφ ξπζκφ, επηηνληζκνχο, 

θχκαλζε ηνπ χςνπο ηεο θσλήο, ψζηε ν/ε καζεηήο/-ήηξηα λα πξνζιακβάλεη 

εξκελεπηηθά θαη πθνινγηθά κελχκαηα (ι.ρ. έθπιεμε, απνξία, επηβεβαίσζε θ.ά.) θαη 

λα αληηιακβάλεηαη ηε ζπληαθηηθή ζρέζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ, θαη β) ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ σο φινπ. Ο/Ζ δηδάζθσλ/-νπζα πξνζπαζεί κε ζηνρεπκέλεο 

εξσηήζεηο λα δηαπηζηψζεη ζε πνηα έθηαζε θαηαλφεζαλ νη καζεηέο/-ήηξηεο ην 

ζπλνιηθφ λφεκα ηνπ απνζπάζκαηνο, ψζηε αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο λα 

πξνζαξκφζεη ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο (Φνπληνπνχινπ, 2011).  

 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία 
 

Δθφζνλ νη καζεηέο/-ήηξηεο έρνπλ αληηιεθζεί ζε γεληθέο γξακκέο ην λφεκα 

ηνπ θεηκέλνπ, αθνινπζεί ε εθ λένπ αλάγλσζε θάζε πεξηφδνπ (απφ ηνλ/ηελ 

θαζεγεηή/-ήηξηα) θαη ε παξάιιειε εμάζθεζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ νξζή 

αλάγλσζε, πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεζεί θαη ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηά ηνπο. Οη 

καζεηέο/-ήηξηεο παξαθηλνχληαη λα παξαθνινπζνχλ ηα ζπκθξαδφκελα, ελψ ε 

γξακκαηηθή, ζπληαθηηθή θαη ιεμηινγηθή εμνκάιπλζε πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα άγλσζηα 

ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάιπζε «θαηά λνεκαηηθέο ελόηεηεο 

(θαηά θώια αλάιπζε) ηνπ θεηκέλνπ κε αλαγλώξηζε ησλ γξακκαηηθώλ θαη ησλ 

ζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ» (Οδεγίεο, 2019, ζ. 21). Παξάιιεια, ηνλίδεηαη ξεηψο ζην 

ΠΣ φηη ε ζρνιαζηηθφηεηα θαηά ηε ζπληαθηηθή εμνκάιπλζε ηνπ θεηκέλνπ ελδέρεηαη λα 

απνκαθξχλεη ηε δηδαζθαιία απφ ηελ θαηαλφεζε, γη’ απηφ πξέπεη λα απνθεχγεηαη. 

Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ν απιφο ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπληαθηηθψλ φξσλ δελ 

απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε ινγηθή ιεηηνπξγία 

ηνπο κέζα ζηελ πξφηαζε. Όπσο έρεη ζπρλά ηνληζηεί, νη ζπληαθηηθέο ζρέζεηο 

απνηππψλνπλ ινγηθέο ζρέζεηο (Τζηφηξαο, 2008, ζ. 110-111).  

 

Η κεηάθξαζε  
 

Οη καζεηέο/-ήηξηεο παξαθηλνχληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε δνκηθήο 

ελφηεηαο αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ θεηκεληθνχ απνζπάζκαηνο λα δηαηππψλνπλ, γηα ηε 

γισζζηθή ηνπο εμάζθεζε, πεξηζζφηεξεο απφ κία νξζέο κεηαθξαζηηθέο πξνηάζεηο 

(γξαπηψο ή πξνθνξηθψο), αλαδεηθλχνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν αθελφο ηελ 

πξνζσξηλφηεηα θαη αθεηέξνπ ηελ ελαιιαθηηθφηεηα αιιά θαη ηελ πνηθηιία ησλ 

κεηαθξαζηηθψλ απνδφζεσλ πνπ δηακεζνιαβνχλ αλάκεζα ζην αξραίν θείκελν θαη 

ηνπο/ηηο ζχγρξνλνπο/-εο εθήβνπο (Τζάθνο, 2004, ζ. 254). Ζ δηδαζθαιία δελ 

θαηαιήγεη ζε κία θαη κνλαδηθή κεηάθξαζε, ε νπνία σο δηαλνεηηθή θαη παηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη: α) ηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ 

θεηκέλνπ θαη β) θαιή γλψζε ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο ζηελ νπνία απηφ 

κεηαθέξεηαη. 

 

Γηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ γξακκαηηθνύ ή ζπληαθηηθνύ θαηλνκέλνπ 
 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ηα θεηκεληθά απνζπάζκαηα απφ ηνπο αηηηθνχο 

ζπγγξαθείο κε βάζε έλα γξακκαηηθφ ή ζπληαθηηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν απνηειεί ην 

θχξην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα επαλάιεςε ή εκπέδσζε (Οδεγίεο, 

2019, ζ. 16· Οδεγίεο, 2016, ζ. 56· ΠΣ, 2014, ζ. 19638). Τν ΠΣ δε δίλεη πεξαηηέξσ 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαδηθαζία ή ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ην νπνίν φκσο 
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εμεηδηθεχεηαη απφ ηηο Οδεγίεο: Πξφθεηηαη γηα γξακκαηηθά ή ζπληαθηηθά θαηλφκελα, 

ηα νπνία δελ έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο/-ήηξηεο (ξήκαηα ζε -κη, αόξηζηνο β΄ 

βαξύηνλσλ ξεκάησλ, ππνζεηηθνί ιόγνη), φπσο αλαθεξφηαλ θαη ζην πξνεγνχκελν ΠΣ 

(Οδεγίεο, 2008, ζ. 52). Ζ επαλάιεςε ή ε εκβάζπλζε γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ 

θαηλνκέλσλ δηδαρζέλησλ ήδε ζην γπκλάζην θαη ηελ Α΄ Λπθείνπ γίλεηαη κε πνηθίιεο 

αζθήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο (γξακκαηηθέο, ζπληαθηηθέο, ιεμηινγηθέο) θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ/ηεο δηδάζθνληνο/-νπζαο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

Παξάιιεια, ν/ε δηδάζθσλ/-νπζα κπνξεί λα παξαπέκπεη ζηα βηβιία αλαθνξάο 

(γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ θαη ιεμηθφ ηεο αξραίαο ειιεληθήο) γηα πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο, αιιά θαη αλάπηπμε ησλ αλάινγσλ δεμηνηήησλ απφ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ (Οδεγίεο, 2019, ζ. 21).  

 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε-εμέηαζε (δηακνξθσηηθή θαη αλαθεθαιαησηηθή) ηνπ καζήκαηνο  
 

Γελ ππάξρεη πξφβιεςε ζην ΠΣ. Ζ παξάιεηςε απηή e silentio ζεκαίλεη βέβαηα 

φηη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην ΠΓ 60/2006 (ΦΔΚ 65/30-3-2006), ζχκθσλα κε ην νπνίν 

νη καζεηέο/-ήηξηεο θαινχληαη: α) λα κεηαθξάζνπλ ην θείκελν (κνλάδεο 20) θαη λα 

απαληήζνπλ ζε β) κία εξψηεζε γξακκαηηθήο (κνλάδεο 10) θαη γ) κία εξψηεζε 

ζπληαθηηθνχ (κνλάδεο 10), νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαξζξψλνληαη ζε δχν 

ππνεξσηήκαηα. Τα δεηνχκελα ησλ ελδηάκεζσλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ αιιά θαη ηεο 

ηειηθήο αλαθεθαιαησηηθήο αμηνιφγεζεο έρνπλ κεξηθψο αλαδηαηππσζεί ζχκθσλα κε 

ηελ ΥΑ 192389/Γ2/11-11-2016 (Οδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο ζηηο Α΄, Β΄ ηάμεηο Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ θαη Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεηο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-

2017), πνπ δηαηππψλεη ηελ πξφζεζε ζχληαμεο ελφο λένπ ζρεηηθνχ ΠΓ. Σηα παξαπάλσ 

γλσζηά δεηνχκελα πξνζηέζεθε –γηα πξψηε θνξά– κία εξψηεζε θαηαλφεζεο ηνπ 

Αδίδαθηνπ θεηκέλνπ, πνπ βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο. Ζ πξνζζήθε φκσο απηή ζηελ 

πξψηε ΥΑ ζρεδφλ απηνζηηγκεί αλαηξνχληαλ, θαζψο έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο 

εθπαηδεπηηθνχο λα παξαιείςνπλ ηελ εξψηεζε απηή επηκεξίδνληαο ηηο κνλάδεο ζηηο 

δχν εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο ηνπ δηδαγκέλνπ απνζπάζκαηνο. Τειηθά, κε ηελ ΥΑ 

71388/Γ2 (ΦΔΚ, η. Β΄/ 1674/14-5-2019, ζ. 19436) θαζνξίζηεθε φηη ε άζθεζε 

κεηάθξαζεο θαη ε εξψηεζε θαηαλφεζεο ζα ηίζεληαη σο δχν δηαθξηηά δεηνχκελα, πνπ 

εμεηάδνπλ δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ζην Αδίδαθην θείκελν 

ηεο Β΄ Λπθείνπ: «Οη καζεηέο/-ήηξηεο θαινύληαη α) λα κεηαθξάζνπλ ζηα λέα ειιεληθά 
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ηεο Β΄ Λπθείνπ: «Οη καζεηέο/-ήηξηεο θαινύληαη α) λα κεηαθξάζνπλ ζηα λέα ειιεληθά 

κέξνο ηνπ θεηκέλνπ από ηέζζεξηο έσο έμη ζηίρνπο θαη β) λα απαληήζνπλ ζε κηα εξώηεζε 

θαηαλόεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ λνεκαηηθό άμνλα ηνπ θεηκέλνπ».  

 

Σςμπεπάζμαηα 
 

Τν ΠΣ (2014) έρεη σο πξνο ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεη ζαθέζηαηα 

θαηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε έκθαζε ζηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε ηνπ 

λνήκαηνο ηνπ αξραηνειιεληθνχ πεδνχ θεηκέλνπ, ε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο 

πεξηζζφηεξσλ κεηαθξαζηηθψλ εθδνρψλ, ε απφξξηςε ηνπ ζρνιαζηηθνχ θνξκαιηζκνχ, 

ε θαιιηέξγεηα αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, ε ζσζηή ρξήζε ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο 

θαηά ηελ απφδνζε θ.ά. Ψζηφζν, παξακέλνπλ αλνηρηά νξηζκέλα θαίξηα δεηήκαηα θαη 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: Πψο ζα πξνθιεζεί ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηα θείκελα; Πψο ζα εληζρπζεί ε αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ; Πψο ζα αλαπηπρζεί ε κεηαθξαζηηθή ηερληθή θαη 

δεμηφηεηά ηνπο; Μάιινλ αλαπάληεην παξακέλεη θαη ην αθφινπζν εξψηεκα: Μήπσο 

φια ηα κηθξνθείκελα πνπ απνηεινχλ δπλάκεη ζέκαηα δηδάζθνληαη, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ απνπζία θάζε κλείαο ζην ΠΣ θαη ηηο Οδεγίεο, κε ηνλ ίδην ηξφπν, 

παξαγλσξίδνληαο ηε ινγνηερληθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα; Οη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα ζπλδένληαη άκεζα κε ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ, ε νπνία ζπλαξηάηαη κε ηελ αλαλέσζε ηεο 

δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο.  

Σε ηειηθή αλάιπζε, θαη ην λέν ΠΣ, φπσο θαη ην παιηφ, κέζα απφ ηηο θάπσο 

γεληθφινγεο θαη ίζσο αζαθείο ππνδείμεηο ηνπ, παξά ηελ ελίνηε ἀκεραλία ηνπ 

(<α+κεραλή= «αδπλακία λα πξνηείλεη πξαθηηθνχο ηξφπνπο»), δεκηνπξγεί έλα ηθαλν-

πνηεηηθφ γεληθφ δηδαθηηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζπιιεηηνπξγήζνπλ 

απηελεξγψληαο ζρεηηθά ειεχζεξα εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο/-ήηξηεο. Δλαπφθεηηαη 

ζηνπο/ζηηο θηινιφγνπο λα απνθαζίζνπλ λα απαγθηζηξσζνχλ απφ ηε 

«θξνληηζηεξηαθή» ινγηθή ηνπ παξαπξνγξάκκαηνο θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο ηνπ 

ΠΣ, ψζηε αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο λα 

αληεπεμέιζνπλ επηηπρψο ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ ηνπο. 
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Πεπίλητη 
 
Σν άξζξν αζρνιείηαη κε ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαηά ηελ 

πεξίνδν 1982-1989 κέζα απφ ην πεξηνδηθφ Γαπιόο γηα ην ζέκα ηεο παξνπζίαζεο ηεο 

πξνέιεπζεο ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ κέζα απφ ηα ζρνιηθά βηβιία. Με αθνξκή δηθαζηηθή 

πξνζθπγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ ην 1985 γηα ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ην νπνίν αλέθεξε φηη ην αιθάβεην είρε 

θνηληθηθή πξνέιεπζε, ην πεξηνδηθφ ζα αζθήζεη ζπζηεκαηηθή θξηηηθή ζε βάξνο ηφζν ηνπ 

ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ φζν θαη ζε βάξνο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε ην ζθεπηηθφ φηη παξείραλ θάιπςε ζηνπο ζπγγξαθείο. Σν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, φπσο εθδειψλεηαη 

απφ ην πεξηνδηθφ Γαπιόο, δελ είλαη γλήζην θαη γφληκν, αθνχ ε επηινγή, ε παξνπζίαζε θαη ν 

ρεηξηζκφο ηνπ δεηήκαηνο έρνπλ εμσεθπαηδεπηηθά θίλεηξα θαη εγγξάθνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

ιατθηζκνχ θαη ηεο δεκαγσγίαο. 

 
Λέξειρ-κλειδιά: Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ιατθηζκφο, εζλνπνηεηηθφο ξφινο, ηδενινγία, 

θνηληθηζκφο 

 
 
Abstract 
 
In this article we study the criticism levelled against the Pedagogical Institute during the 

period 1982-1989 in the Davlos journal triggered by the judicial remedy against the Ministry 

of Education and the Pedagogical Institute in 1985 on the occasion of the history textbook 

where it was claimed that the Greek alphabet was of Phoenician origin. The journal, 

afterwards, systematically criticized the counseling body of the institution and its executives 

as well as the political leadership of the Ministry of Education on the grounds that they 

provided coverage to the history textbook authors. The interest in the operation of the 

institution of the Pedagogical Institute as manifested in the Davlos journal, is not keen or 

genuine, since the selection, the presentation and the handling of the issue, reveal motives 
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other than educational and the scripts have been written in the context of populism and 

demagogy. 

 
Keywords: Pedagogical Institute, populism, nation-shaping role, ideology, Phoenicianism 

 
 
Ειζαγυγή 
 

Σν άξζξν αζρνιείηαη κε ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην θαηά ηελ πεξίνδν 1982-1989 κέζα απφ ην πεξηνδηθφ Γαπιόο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλά ην πεξηερφκελν θαη ηε ξεηνξηθή ηεο θξηηηθήο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα βαζχηεξα αίηηά ηεο, φπσο απηή εθθξάζηεθε κέζα απφ ηηο 

ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ. 

Ο Σχπνο, σο ζηνηρείν πνπ ζπγθξνηεί θαη ηαπηφρξνλα αλαπαξηζηάλεη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα κηαο θνηλσλίαο, έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ 

αλάπιαζε ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη πην εηδηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Με απηή ηελ έλλνηα, ε πξνζθπγή ζηε κειέηε ηνπ Σχπνπ είλαη 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα θάζε εξεπλεηή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο (Ππξγησηάθεο & 

Παπαδάθεο, 2002). 

 

Η ηαςηόηηηα ηος πεπιοδικού Δαυλός 
 

Γηα ην πεξηνδηθφ Γαπιόο δελ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο κειέηεο αλαθνξηθά κε 

ηελ ηδενινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα. πνξαδηθέο αλαθνξέο γίλνληαη ζηηο απφςεηο πνπ έρεη 

θαηά θαηξνχο θηινμελήζεη γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή 

παξάδνζε ζε αληίζεζε κε ηελ αξραία ειιεληθή. Τπήξμε έλα απφ ηα πην γλσζηά 

αξραηνιαηξηθά πεξηνδηθά ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη κεηά. Ήηαλ κεληαίν θαη εθδφζεθε 

ζε δχν θάζεηο. Ζ πξψηε δηήξθεζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1979 έσο ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 1980, ελψ ε δεχηεξε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1982 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 

(Argyropoulos, 2017, ζ. 478). ε κηα αηκφζθαηξα «αλαλεσκέλνπ εζληθηζκνχ» θαη 

επηθέληξσζεο ζην ζρήκα «ειιεληζκφο θαη νξζνδνμία» αξζξψλνληαη αληαγσληζηηθνί 

«ιφγνη» θαη ην «θνηλφ πεξί εθπαίδεπζεο» αίζζεκα απνθηά πνηθίιεο εθδειψζεηο, 

ζπγθξνπφκελν κε ηελ «επίζεκε» εθδνρή. Ζ πξν Υξηζηνχ πνιηηηζκηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή παξάδνζε αλαδείρζεθε σο ε απνθιεηζηηθή πεγή αλαδήηεζεο ηνπ 

απζεληηθνχ θαη γλήζηνπ «εζληθνχ». Σν ηέινο ησλ ηδενινγηψλ θαη ησλ «κεγάισλ 

αθεγήζεσλ», ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ, νη πξαγκαηηθνί ή νη θαληαζηηθνί θίλδπλνη 
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other than educational and the scripts have been written in the context of populism and 

demagogy. 
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Ειζαγυγή 
 

Σν άξζξν αζρνιείηαη κε ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην θαηά ηελ πεξίνδν 1982-1989 κέζα απφ ην πεξηνδηθφ Γαπιόο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλά ην πεξηερφκελν θαη ηε ξεηνξηθή ηεο θξηηηθήο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα βαζχηεξα αίηηά ηεο, φπσο απηή εθθξάζηεθε κέζα απφ ηηο 

ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ. 

Ο Σχπνο, σο ζηνηρείν πνπ ζπγθξνηεί θαη ηαπηφρξνλα αλαπαξηζηάλεη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα κηαο θνηλσλίαο, έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ 

αλάπιαζε ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη πην εηδηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Με απηή ηελ έλλνηα, ε πξνζθπγή ζηε κειέηε ηνπ Σχπνπ είλαη 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα θάζε εξεπλεηή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο (Ππξγησηάθεο & 

Παπαδάθεο, 2002). 

 

Η ηαςηόηηηα ηος πεπιοδικού Δαυλός 
 

Γηα ην πεξηνδηθφ Γαπιόο δελ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο κειέηεο αλαθνξηθά κε 

ηελ ηδενινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα. πνξαδηθέο αλαθνξέο γίλνληαη ζηηο απφςεηο πνπ έρεη 

θαηά θαηξνχο θηινμελήζεη γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή 

παξάδνζε ζε αληίζεζε κε ηελ αξραία ειιεληθή. Τπήξμε έλα απφ ηα πην γλσζηά 

αξραηνιαηξηθά πεξηνδηθά ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη κεηά. Ήηαλ κεληαίν θαη εθδφζεθε 

ζε δχν θάζεηο. Ζ πξψηε δηήξθεζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1979 έσο ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 1980, ελψ ε δεχηεξε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1982 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 

(Argyropoulos, 2017, ζ. 478). ε κηα αηκφζθαηξα «αλαλεσκέλνπ εζληθηζκνχ» θαη 

επηθέληξσζεο ζην ζρήκα «ειιεληζκφο θαη νξζνδνμία» αξζξψλνληαη αληαγσληζηηθνί 

«ιφγνη» θαη ην «θνηλφ πεξί εθπαίδεπζεο» αίζζεκα απνθηά πνηθίιεο εθδειψζεηο, 

ζπγθξνπφκελν κε ηελ «επίζεκε» εθδνρή. Ζ πξν Υξηζηνχ πνιηηηζκηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή παξάδνζε αλαδείρζεθε σο ε απνθιεηζηηθή πεγή αλαδήηεζεο ηνπ 

απζεληηθνχ θαη γλήζηνπ «εζληθνχ». Σν ηέινο ησλ ηδενινγηψλ θαη ησλ «κεγάισλ 

αθεγήζεσλ», ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ, νη πξαγκαηηθνί ή νη θαληαζηηθνί θίλδπλνη 

γηα ηνλ ειιεληζκφ ψζεζαλ αξθεηνχο ζηελ παηξψα ζξεζθεία. Μηα απφ ηηο εθδνρέο ηνπ 

πνιέκεζε ηνλ βηβιηθφ ηνπδαηνρξηζηηαληζκφ, ηνλ νπνίν εμέιαβε σο ζηείξν 

θηινζεκηηηζκφ. ηε ζπγθπξία απηή, ην πεξηνδηθφ Γαπιόο απνηέιεζε έλα απφ ηα 

αξραηφηεξα θαη καθξνβηφηεξα πεξηνδηθά κε αληηρξηζηηαληθφ, αληηζεκηηηθφ 

λενπαγαληζηηθφ, ειιελνθεληξηθφ, πξνγνλνιαηξηθφ πεξηερφκελν ηνπ ρψξνπ ηεο άθξαο 

Γεμηάο, ην νπνίν ηεξαξρεί σο αλψηεξε ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα θαη ππνβαζκίδεη σο 

ζπγθξνπφκελνπο κε ηνλ ειιεληζκφ ηνλ ρξηζηηαληζκφ θαη ην Βπδάληην (Sampanis & 

Karantzola, 2018, ζ. 184· πκεσλίδεο, 2011, ζ. 53-56· Διεπζεξνηππία, 1996). Έηζη, 

νη δεκνζηεχζεηο ηνπ, πνπ πξνβάιινπλ κηα ηδέα πεξί «ειιεληθήο πξσηηάο», 

δηαθξίλνληαλ απφ ηζηνξηθέο αλαθξίβεηεο θαη επηζηεκνληθνθαλείο πξνζεγγίζεηο 

(Ξπδηάο, 1999). Σν πεξηνδηθφ απηφ αλήθεη ζε έλαλ ρψξν, φπσο ζρνιηάδεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Γηψξγνο Καξακπειηάο (2005α), «πνπ μεθίλεζε από ηελ εκκνλή ζηε 

ζεκαζία ηεο αξραίαο ειιεληθήο παξάδνζεο γηα ηνλ ζύγρξνλν θόζκν θαη ηελ Διιάδα θαη 

θαηέιεμε, κέζα από κηα ξαγδαία θαη γεληθεπκέλε έθπησζε, ζηελ παξαθηινινγία, ηνπο 

θαηαθιπζκνύο, ηελ νπθνινγία», ελψ έρεη θαη βαζηθέο ηδενινγηθέο ζπλάθεηεο κε 

νινθιεξσηηθέο θαη αθξνδεμηέο ηδενινγίεο, κέζα απφ ηε δηαηχπσζε 

αληηθνηλνβνπιεπηηθψλ θαη αληηδεκνθξαηηθψλ απφςεσλ (2005β). 

 

Μεθοδολογική πποζέγγιζη ηηρ έπεςναρ 
 

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ε 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Ζ πεξίνδνο πνπ επηιέρζεθε ραξαθηεξίδεηαη απφ βαζηθέο 

αιιαγέο ζηε δνκή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπσο εθβηνκεράληζε, αζηηθνπνίεζε θαη 

ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, εμαζθαιίδνληαο κεγαιχηεξε εθδνηηθή παξαγσγή, 

ζπρλφηεηα άξζξσλ, επνκέλσο θαη κεγαιχηεξε αλαγλσζηκφηεηα. Δίλαη πεξίνδνο θαη 

έληνλσλ θνηλσληθψλ δπκψζεσλ κε επίθεληξν ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Ζ αλάιπζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε φια ηα ηεχρε πνπ επηιέρζεθαλ θαη 

θπθινθφξεζαλ θαλνληθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππφ κειέηεο πεξηφδνπ. Έηζη, 

επηιέρζεθε ε πιεξέζηεξε δπλαηή θάιπςε ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα θαηαδεηρζεί δηά 

ηνπ ζρνιηαζκνχ κε πνηνλ ηξφπν, πίζσ απφ ηελ πνιεκηθή ζε βάξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ, δηαθπβεχνληαη ζπκθέξνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδέα ηνπ έζλνπο θαη 

ηνλ ηξφπν πνπ ην αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο.  

Πξνηνχ θαηεγνξηνπνηεζεί θαη αλαιπζεί ην πεξηερφκελν ηεο θξηηηθήο πνπ 

εθθξάζηεθε απφ ην πεξηνδηθφ Γαπιόο, ζεσξήζεθε δφθηκν λα παξαηεζνχλ ηα ζρεηηθά 
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δεκνζηεχκαηα θαη ηα ζαηηξηθά ζθίηζα. ην δεχηεξν ζηάδην, πξνβαίλνπκε ζε 

ζρνιηαζκφ θαη αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

ηφρν ηεο κειέηεο δελ απνηειεί ε εμαθξίβσζε ηνπ αιεζνχο ή ςεπδνχο ησλ 

δεκνζηεπκάησλ κε βάζε ηε κεηαγελέζηεξε βηβιηνγξαθία. Άιισζηε, θάηη ηέηνην ζα 

ήηαλ αηειέζθνξν θαη αλψθειν γηα κηα ζεηξά δεκνζηεπκάησλ, πνπ ηελ θξίζηκε 

πεξίνδν πνπ κειεηνχκε απέβιεπαλ θαηά βάζε ζηελ πξνπαγάλδηζε ζέζεσλ θαη 

απφςεσλ.  

 

Τα δημοζιεύμαηα 
 

«Σν ζέκα ηεο θαηαγσγήο ηνπ Διιεληθνχ Αιθαβήηνπ ελψπηνλ ηεο 

Γηθαηνζχλεο. Αγσγή θαηά ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο θαη ηνπ ΚΔΜΔ» είλαη ν ηίηινο ηεο 

πξψηεο ζρεηηθήο δεκνζίεπζεο. Δθεί γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Πιεχξε, ελφο απφ ηα πην εκβιεκαηηθά πξφζσπα ηνπ κεηαπνιεκηθνχ 

ειιεληθνχ εζληθηζηηθνχ θηλήκαηνο (Sampanis & Karantzola, 2018, ζ. 183), θαηά ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΚΔΜΔ Παχινπ 

αθειιαξηάδε, ε νπνία εθδηθάζηεθε ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 1985 ζην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Αζελψλ (Γαπιόο, 48, Γεθέκβξηνο 1985, ζ. 2499). 

ην δηθαζηήξην νη κελπφκελνη δελ παξνπζηάζζεθαλ, αιιά εθπξνζσπήζεθαλ 

απφ ηνλ λνκηθφ εθπξφζσπν ηνπ ππνπξγείνπ, «όπσο δελ παξνπζηάζζεθε θαη θαλείο 

επηζηεκνληθόο εθπξόζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ, γηα λα αληηθξνύζε ηελ επηζηεκνληθή 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ αηηνύληνο» (Γαπιόο, 48, Γεθέκβξηνο 1985, ζ. 2499). Σν 

δεκνζίεπκα θαιχπηεη ηξεηο ζειίδεο, κε ηε κεγαιχηεξε έθηαζε λα παξνπζηάδεη ην 

πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο Πιεχξε πξνο ην δηθαζηήξην, ηεο απάληεζεο ηνπ ζπκβνχινπ 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεκήηξε Σνκπαΐδε ζηνλ Πιεχξε θαη ηεο αληαπάληεζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ. 

ην δεκνζίεπκα «Ο αλαίζζεηνο ειέθαληαο ηεο θξαηηθήο παηδείαο θαη ν 

ςχιινο ηεο ηδησηηθήο ηζηνξηθήο έξεπλαο» (Γαπιόο, 51, Μάξηηνο 1986, ζ. 2695) 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αγσγή πνπ ππέβαιε ν δηθεγφξνο Κσλζηαληίλνο Πιεχξεο θαηά 

ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο Απφζηνινπ Καθιακάλε θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

θαη εθδηθάζηεθε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ «κε αίηεκα ηελ αθαίξεζε από 

ην δηδαθηηθό βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηεο αλαθνξάο όηη ην ειιεληθό 

αιθάβεην είλαη θνηληθηθό». Σν πεξηνδηθφ αλαθέξεη φηη ε αίηεζε απνξξίθζεθε επεηδή 
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δεκνζηεχκαηα θαη ηα ζαηηξηθά ζθίηζα. ην δεχηεξν ζηάδην, πξνβαίλνπκε ζε 

ζρνιηαζκφ θαη αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

ηφρν ηεο κειέηεο δελ απνηειεί ε εμαθξίβσζε ηνπ αιεζνχο ή ςεπδνχο ησλ 

δεκνζηεπκάησλ κε βάζε ηε κεηαγελέζηεξε βηβιηνγξαθία. Άιισζηε, θάηη ηέηνην ζα 

ήηαλ αηειέζθνξν θαη αλψθειν γηα κηα ζεηξά δεκνζηεπκάησλ, πνπ ηελ θξίζηκε 

πεξίνδν πνπ κειεηνχκε απέβιεπαλ θαηά βάζε ζηελ πξνπαγάλδηζε ζέζεσλ θαη 

απφςεσλ.  

 

Τα δημοζιεύμαηα 
 

«Σν ζέκα ηεο θαηαγσγήο ηνπ Διιεληθνχ Αιθαβήηνπ ελψπηνλ ηεο 

Γηθαηνζχλεο. Αγσγή θαηά ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο θαη ηνπ ΚΔΜΔ» είλαη ν ηίηινο ηεο 

πξψηεο ζρεηηθήο δεκνζίεπζεο. Δθεί γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Πιεχξε, ελφο απφ ηα πην εκβιεκαηηθά πξφζσπα ηνπ κεηαπνιεκηθνχ 

ειιεληθνχ εζληθηζηηθνχ θηλήκαηνο (Sampanis & Karantzola, 2018, ζ. 183), θαηά ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΚΔΜΔ Παχινπ 

αθειιαξηάδε, ε νπνία εθδηθάζηεθε ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 1985 ζην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Αζελψλ (Γαπιόο, 48, Γεθέκβξηνο 1985, ζ. 2499). 

ην δηθαζηήξην νη κελπφκελνη δελ παξνπζηάζζεθαλ, αιιά εθπξνζσπήζεθαλ 

απφ ηνλ λνκηθφ εθπξφζσπν ηνπ ππνπξγείνπ, «όπσο δελ παξνπζηάζζεθε θαη θαλείο 

επηζηεκνληθόο εθπξόζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ, γηα λα αληηθξνύζε ηελ επηζηεκνληθή 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ αηηνύληνο» (Γαπιόο, 48, Γεθέκβξηνο 1985, ζ. 2499). Σν 

δεκνζίεπκα θαιχπηεη ηξεηο ζειίδεο, κε ηε κεγαιχηεξε έθηαζε λα παξνπζηάδεη ην 

πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο Πιεχξε πξνο ην δηθαζηήξην, ηεο απάληεζεο ηνπ ζπκβνχινπ 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεκήηξε Σνκπαΐδε ζηνλ Πιεχξε θαη ηεο αληαπάληεζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ. 

ην δεκνζίεπκα «Ο αλαίζζεηνο ειέθαληαο ηεο θξαηηθήο παηδείαο θαη ν 

ςχιινο ηεο ηδησηηθήο ηζηνξηθήο έξεπλαο» (Γαπιόο, 51, Μάξηηνο 1986, ζ. 2695) 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αγσγή πνπ ππέβαιε ν δηθεγφξνο Κσλζηαληίλνο Πιεχξεο θαηά 

ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο Απφζηνινπ Καθιακάλε θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

θαη εθδηθάζηεθε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ «κε αίηεκα ηελ αθαίξεζε από 

ην δηδαθηηθό βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηεο αλαθνξάο όηη ην ειιεληθό 

αιθάβεην είλαη θνηληθηθό». Σν πεξηνδηθφ αλαθέξεη φηη ε αίηεζε απνξξίθζεθε επεηδή 

ε αγσγή έπξεπε λα ππνβιεζεί ηαπηφρξνλα θαη θαηά ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαη 

επηθαιέζηεθε γη’ απηφ «θάπνηνλ λόκν ηεο Καηνρηθήο Πεξηόδνπ, (1941-1944)(!)», 

ρσξίο λα θξχςεη θαη ηελ έθπιεμή ηνπ. Σν θείκελν ην ππνγξάθεη ν εθδφηεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ Γεκήηξεο Λάκπξνπ, ν νπνίνο ζα ζρνιηάζεη: «Ο Γαπιφο, απηή ηε ζηηγκή 

ηνπιάρηζηνλ, δελ ζα αζρνιεζή κε ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. Θα αθήζεη ηνλ ειεύζεξα 

δηαλννύκελν αλαγλώζηε ηνπ λα ζπλαγάγε ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα γηα κηα ππόζεζε, 

ζηελ νπνία αθ’ ελόο ε επίζεκε γξαθεηνθξαηία ηνπ Ρσκέηθνπ εκθαλίδεηαη σο απόιπηα 

ηθαλνπνηεκέλε αλακαζώληαο θάπνηα αλαπόδεηθηε άπνςε ηεο πξν ελόο αηώλνο 

επηζηεκνληθήο κόδαο ηξηώλ ληόπησλ επηζηεκνληθώλ δαζθάισλ […] θαη αθ’ εηέξνπ ε 

ειεύζεξε επηζηεκνληθή έξεπλα ηδησηώλ όρη κόλν εξγάδεηαη επζπλείδεηα γηα λα ζπιιέμε 

θάζε λεώηεξε δηεζλή επηζηεκνληθή άπνςε, αιιά θαη αγσλίδεηαη λα πξνθαιέζε λπγκνύο, 

πνπ θζάλνπλ κέρξη ηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ – λπγκνύο ςύιινπ πνπ θζάλνπλ 

πάλσ ζηνλ αλαίζζεην ειέθαληα ηεο εθπαηδεπηηθήο καο λνκελθιαηνύξαο, πνπ όκσο δελ 

ζπγθηλείηαη κε ηίπνηα, όρη γηα ζέκαηα απηόκελα ηεο ειιεληθόηεηαο –ραξά ζην πξάγκα!– 

αιιά θαη νύηε θαη γηα ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα γύξσ από έλα κέζνλ γξαθήο – κε ην νπνίν 

θαη ε ίδηα εθθξάδεηαη γξαπηώο…» (Γαπιόο, 51, Μάξηηνο 1986, ζ. 2696). 
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Εικόνα 1: Σν ζαηηξηθφ ζθίηζν πνπ ζπλνδεχεη ηελ είδεζε ηεο κήλπζεο πνπ θαηέζεζε 

ν Κ. Πιεχξεο θαηά ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 
 

Σν δεκνζίεπκα ηνπ Γαπινύ ζα πξνθαιέζεη ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηε Βνπιή ζηηο 

27 Μαξηίνπ 1986. χκθσλα κε ην πεξηνδηθφ θαη ππφ ηνλ ηίηιν: «πδήηεζε ζηε 

Βνπιή γηα άξζξν ηνπ Γ.», ν πθππνπξγφο θ. Π. Μψξαιεο θαιχπηεη πιήξσο ηνλ θ. Γ. 

Σνκπαΐδε ζηελ ππφζεζε ηνπ αιθαβήηνπ. «Γελ ζ’ αζρνιεζή κε ηνλ ειέθαληα ηεο 

Παηδείαο!» (Γαπιόο, 52, Απξίιηνο 1986, ζ. 2739-2742). Σν πεξηνδηθφ δεκνζηεχεη ην 

ζρεηηθφ ηκήκα ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο κε ηελ «παξέκβαζε-

θαηαγγειία» ηεο βνπιεπηνχ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο Άλλαο πλνδηλνχ θαη ηεο 

απάληεζεο ηνπ πθππνπξγνχ Παηδείαο Πέηξνπ Μψξαιε. Ζ πλνδηλνχ, αθνχ 

επηζήκαλε ηνλ θίλδπλν κεηάπησζεο απφ ην κνλνηνληθφ ζηε ρξήζε ηνπ ιαηηληθνχ 
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Εικόνα 1: Σν ζαηηξηθφ ζθίηζν πνπ ζπλνδεχεη ηελ είδεζε ηεο κήλπζεο πνπ θαηέζεζε 

ν Κ. Πιεχξεο θαηά ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 
 

Σν δεκνζίεπκα ηνπ Γαπινύ ζα πξνθαιέζεη ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηε Βνπιή ζηηο 

27 Μαξηίνπ 1986. χκθσλα κε ην πεξηνδηθφ θαη ππφ ηνλ ηίηιν: «πδήηεζε ζηε 

Βνπιή γηα άξζξν ηνπ Γ.», ν πθππνπξγφο θ. Π. Μψξαιεο θαιχπηεη πιήξσο ηνλ θ. Γ. 

Σνκπαΐδε ζηελ ππφζεζε ηνπ αιθαβήηνπ. «Γελ ζ’ αζρνιεζή κε ηνλ ειέθαληα ηεο 

Παηδείαο!» (Γαπιόο, 52, Απξίιηνο 1986, ζ. 2739-2742). Σν πεξηνδηθφ δεκνζηεχεη ην 

ζρεηηθφ ηκήκα ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο κε ηελ «παξέκβαζε-

θαηαγγειία» ηεο βνπιεπηνχ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο Άλλαο πλνδηλνχ θαη ηεο 

απάληεζεο ηνπ πθππνπξγνχ Παηδείαο Πέηξνπ Μψξαιε. Ζ πλνδηλνχ, αθνχ 

επηζήκαλε ηνλ θίλδπλν κεηάπησζεο απφ ην κνλνηνληθφ ζηε ρξήζε ηνπ ιαηηληθνχ 

αιθαβήηνπ, ζηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζην δεκνζίεπκα ηνπ Γαπινύ θαηεγνξψληαο ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην φηη, αληί λα ιάβνπλ ζέζε επί ηνπ 

δεηήκαηνο, ανξηζηνινγνχλ (πκεσλίδεο, 2011, ζ. 55). 

Καη ην πεξηνδηθφ δηά ηνπ εθδφηε ηνπ ζα ζρνιηάζεη ηελ απάληεζε ηνπ 

πθππνπξγνχ: «Γηαηί άξαγε ν πθππνπξγόο Παηδείαο θ. Πέηξνο Μώξαιεο δελ 

θαηαδέρεηαη ‘‘λα αζρνιεζή κε ‘ςύιινπο’ θαη κε ‘ειέθαληεο’’’; Μήπσο γηα λα 

επηβεβαηώζε έκπξαθηα θαη επίζεκα ζηε Βνπιή ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο ηνπ Γαπινχ […], 

όηη ην παρύδεξκν ηεο εθπαηδεπηηθήο καο λνκελθιαηνύξαο, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ν 

ίδηνο, δελ ζπγθηλείηαη κε ηίπνηα […];». Ο Λάκπξνπ ζα αλαξσηεζεί πνχ ζηεξίδεη ν 

πθππνπξγφο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηηο επηζηεκνληθέο απαληήζεηο ηνπ Γεκήηξε 

Σνκπαΐδε, θαζψο ν ηειεπηαίνο ζπιιακβάλεηαη φρη κφλν λα αδηαθνξεί ή λα αγλνεί ηηο 

λεφηεξεο επηζηεκνληθέο απφςεηο, «αιιά θαη λα κελ αλαιακβάλε σο επηζηήκσλ 

πξνζσπηθή επζχλε θαη λα κελ παίξλε πξνζσπηθή ζέζε». Καη θιείλεη δηεξσηψκελνο: 

«Δίλαη απάληεζε ‘‘επηζηεκνληθή’’ απηή ή πνιηηηθάληηθνο ειηγκόο θ. Σνκπαΐδε;» 

(Γαπιόο, 52, Απξίιηνο 1986, ζ. 2742). 

ηε ζηήιε «Αθξνβνιηζκνί» ν ζπληάθηεο κε ην ςεπδψλπκν «Δξπλίο», ν 

νπνίνο ππνγξάθεη ην άξζξν κε ηνλ ηίηιν «Παρπδεξκία», αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή δίθε 

γηα ην αιθάβεην. εκεηψλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

αλαθέξζεθε φηη ζην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ αλαγξάθεηαη φηη «ν 

Όκεξνο είλαη πνιύ επηθίλδπλνο, αλ εθιεθζεί σο έπνο ηζηνξηθό» (Γαπιόο, 55, Ηνχιηνο 

1986, ζ. 3049). Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ δήηεζε λα εκθαληζηεί ε ζπγγξαθέαο ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζην δηθαζηήξην γηα λα εμεγήζεη ηελ αλαθνξά απηή. Ζ «Δξπλίο» ζα 

ζρνιηάζεη ην δεχηεξν απηφ δείγκα «παρπδεξκίαο»: «Δίλαη θπγνκαρία θαη εγθιεκαηηθή 

παρπδεξκία, ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ΝΑ ΜΖΝ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ νη ππεύζπλνη, δηόηη 

κπνξεί ίζσο ην Γηθαζηήξην λα είλαη αλαξκόδην! Σν δηθό καο ελδηαθέξνλ δελ είλαη ε 

δηθαζηηθή απόθαζε όζν νη ιόγνη πνπ νδεγνύλ ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην λα δερζή 

βηβιία πνπ δηαζηξέθνπλ ηελ αιήζεηα! Απηνύο ηνπο ιόγνπο, πνπ εκείο ηνπο ζεσξνύκε όρη 

κόλνλ αληηεπηζηεκνληθνύο αιιά θαη ύπνπηνπο, ηνπο θαινύκε λα καο εθζέζνπλ έζησ 

εθηόο Γηθαζηεξίνπ».  

Ο Γεκήηξεο Λάκπξνπ, ζην θχξην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Πεξί ‘‘εζληθηζκνχ’’, 

ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη ειιεληθφηεηαο», ζα επαλέιζεη ζηελ θξηηηθή ηνπ αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνεγνχκελε δηθαζηηθή ππφζεζε: «Γελ ζα ζρνιηάζσ ηε ζηάζε ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Ηλζηηηνύηνπ, ππεύζπλνπ γηα ηελ επηινγή σο δηδαθηηθνύ ηνπ ελ ιόγσ βηβιίνπ, πνπ νη 

επηζηήκνλεο πνπ ην ζπγθξνηνύλ λίπηνπλ ηα ρείξαο, κε ηνλ ηζρπξηζκό όηη θάπνηνο ή 
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θάπνηνη ληόπηνη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη έηζη γξάθνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο – ιεο θαη νη 

ίδηνη δελ είλαη ππεύζπλνη επηζηήκνλεο αιιά ηζηξάθηα νηνπδήπνηε» (Γαπιόο, 56-57, 

Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο 1986, ζ. 3073). 

«Φνηληθηζκφο ρσξίο πφδηα. Αλδξηψηεο-εηάηνο ππέξ ηεο θξεηηθήο ζεσξίαο. 

Ζζηθά εθηεζεηκέλν ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην» είλαη ν ηίηινο δεκνζηεχκαηνο ζην 

νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πεγέο πνπ επηθαιείηαη ν «αξκφδηνο ζχκβνπινο ηνπ ΠΗ θ. 

Γ. Σνκπαΐδεο», ηνπο γισζζνιφγνπο Αλδξηψηε θαη εηάην, ζηνπο νπνίνπο «απνδίδεη 

αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηεο πιαζηήο ζεσξίαο πεξί ηεο θνηληθηθόηεηαο ηνπ αιθαβήηνπ», 

νη νπνίνη φκσο απνδέρνληαη ηελ «αηγαία πξνέιεπζε» ηνπ αιθαβήηνπ (Γαπιόο, 68-69, 

Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο 1987, ζ. 3813-3814). Ζ δεκνζίεπζε ζρεηηθνχ άξζξνπ θαη 

θσηνηππηψλ απνζπαζκάησλ απφ έξγα ησλ Νηθφιανπ Αλδξηψηε θαη Μηραήι εηάηνπ 

«είλαη ζπληξηπηηθά εηο βάξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ, γηαηί απνδεηθλύνπλ όηη ν 

αξκόδηνο ζύκβνπιόο ηνπ θ. Γεκ. Σνκπαΐδεο παξεπνίεζε ην θείκελν ηνπ πξώηνπ θαη 

απνζηώπεζε ηε θξάζε ‘‘πνπ είλαη ίζσο αηγαίαο πξνειεύζεσο’’ ηνπ δεύηεξνπ […]. Ζ 

παξαπνίεζε γλώκεο δηά ηεο κεζόδνπ ηεο απνθνπήο θξάζεσο είλαη απαξάδεθηε γηα 

επηζηήκνλεο θαη δεκηνπξγεί ζνβαξό εζηθό δήηεκα εηο βάξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Ηλζηηηνύηνπ» (Γαπιόο, 68-69, Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο 1987, ζ. 3815). 

Ο Γεκήηξεο Λάκπξνπ, ζην άξζξν ηνπ «Μάρε θαη λίθε ηεο αηνκηθφηεηαο», 

ζρνιηάδνληαο «ηελ ππφζεζε ηνπ αιθαβήηνπ», δειαδή ηε δηθαζηηθή πξνζθπγή 

Πιεχξε, ζα γξάςεη: «μέξεηο πηα, όηη απηνί πνπ ηππηθά είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ύπαξμε 

κηαο παηδείαο πνπ λα ππεξεηεί ηελ αιήζεηα θαη ηελ Διιάδα, είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

νη δνινθόλνη ηεο (δελ θείδνκαη νμέσλ ραξαθηεξηζκώλ, γηαηί ε αλεθηηθόηεηα πξνο ηνλ 

θαθνπξαγνύληα ζα απνηεινύζε επί ηνπ πξνθεηκέλνπ κηα ζρέζε ζπλελνρήο), μέξεηο όηη 

ηα θξαηηθά όξγαλα ηα αξκόδηα γηα ην ηη δηδάζθνληαη ηα Διιελόπνπια ζηελ Δθπαίδεπζε, 

όρη κόλν εγθξίλνπλ, ‘‘ιαλζάξνπλ’’ θαη δηαηάζζνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθά θαη 

επηζηεκνληθά ςεπδνύο θαη αλζειιεληθνύ, θαη δελ δηζηάδνπλ λα δηαπξάμνπλ 

επηζηεκνληθήλ απάηε, γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ άζιηα δξαζηεξηόηεηά ηνπο, μέξεηο όηη 

ε πξντζηάκελε πνιηηηθή αξρή ησλ ζθνηαδηζηηθώλ απηώλ νξγάλσλ, όηαλ θαηαγγέισληαη 

ζηε Βνπιή, δειώλεη ηελ εκπηζηνζύλε ηεο πξνο ην ςεύδνο, ηελ δηαζηξέβισζε θαη ηνλ 

αλζειιεληζκό» (Γαπιόο, 70, Οθηψβξηνο 1987, ζ. 3876). 

ην ίδην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ δεκνζηεχεηαη επηζηνιή ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Πιεχξε κε ηίηιν «Μεζνδεχζεηο Φνηληθηζηψλ. Παξαπνηνχλ ηε γλψκε φζσλ 

επηθαινχληαη δηά ηεο απνθνπήο ή παξαιείςεσο θξάζεψλ ησλ». ε απηή κεηαμχ 

άιισλ ζα κηιήζεη γηα ηνλ «θνηληθηζηή ζύκβνπιν ηνπ μελόηηηινπ Παηδαγσγηθνύ 
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θάπνηνη ληόπηνη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη έηζη γξάθνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο – ιεο θαη νη 

ίδηνη δελ είλαη ππεύζπλνη επηζηήκνλεο αιιά ηζηξάθηα νηνπδήπνηε» (Γαπιόο, 56-57, 

Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο 1986, ζ. 3073). 

«Φνηληθηζκφο ρσξίο πφδηα. Αλδξηψηεο-εηάηνο ππέξ ηεο θξεηηθήο ζεσξίαο. 

Ζζηθά εθηεζεηκέλν ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην» είλαη ν ηίηινο δεκνζηεχκαηνο ζην 

νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πεγέο πνπ επηθαιείηαη ν «αξκφδηνο ζχκβνπινο ηνπ ΠΗ θ. 

Γ. Σνκπαΐδεο», ηνπο γισζζνιφγνπο Αλδξηψηε θαη εηάην, ζηνπο νπνίνπο «απνδίδεη 

αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηεο πιαζηήο ζεσξίαο πεξί ηεο θνηληθηθόηεηαο ηνπ αιθαβήηνπ», 

νη νπνίνη φκσο απνδέρνληαη ηελ «αηγαία πξνέιεπζε» ηνπ αιθαβήηνπ (Γαπιόο, 68-69, 

Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο 1987, ζ. 3813-3814). Ζ δεκνζίεπζε ζρεηηθνχ άξζξνπ θαη 

θσηνηππηψλ απνζπαζκάησλ απφ έξγα ησλ Νηθφιανπ Αλδξηψηε θαη Μηραήι εηάηνπ 

«είλαη ζπληξηπηηθά εηο βάξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ, γηαηί απνδεηθλύνπλ όηη ν 

αξκόδηνο ζύκβνπιόο ηνπ θ. Γεκ. Σνκπαΐδεο παξεπνίεζε ην θείκελν ηνπ πξώηνπ θαη 

απνζηώπεζε ηε θξάζε ‘‘πνπ είλαη ίζσο αηγαίαο πξνειεύζεσο’’ ηνπ δεύηεξνπ […]. Ζ 

παξαπνίεζε γλώκεο δηά ηεο κεζόδνπ ηεο απνθνπήο θξάζεσο είλαη απαξάδεθηε γηα 

επηζηήκνλεο θαη δεκηνπξγεί ζνβαξό εζηθό δήηεκα εηο βάξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Ηλζηηηνύηνπ» (Γαπιόο, 68-69, Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο 1987, ζ. 3815). 

Ο Γεκήηξεο Λάκπξνπ, ζην άξζξν ηνπ «Μάρε θαη λίθε ηεο αηνκηθφηεηαο», 

ζρνιηάδνληαο «ηελ ππφζεζε ηνπ αιθαβήηνπ», δειαδή ηε δηθαζηηθή πξνζθπγή 

Πιεχξε, ζα γξάςεη: «μέξεηο πηα, όηη απηνί πνπ ηππηθά είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ύπαξμε 

κηαο παηδείαο πνπ λα ππεξεηεί ηελ αιήζεηα θαη ηελ Διιάδα, είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

νη δνινθόλνη ηεο (δελ θείδνκαη νμέσλ ραξαθηεξηζκώλ, γηαηί ε αλεθηηθόηεηα πξνο ηνλ 

θαθνπξαγνύληα ζα απνηεινύζε επί ηνπ πξνθεηκέλνπ κηα ζρέζε ζπλελνρήο), μέξεηο όηη 

ηα θξαηηθά όξγαλα ηα αξκόδηα γηα ην ηη δηδάζθνληαη ηα Διιελόπνπια ζηελ Δθπαίδεπζε, 

όρη κόλν εγθξίλνπλ, ‘‘ιαλζάξνπλ’’ θαη δηαηάζζνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθά θαη 

επηζηεκνληθά ςεπδνύο θαη αλζειιεληθνύ, θαη δελ δηζηάδνπλ λα δηαπξάμνπλ 

επηζηεκνληθήλ απάηε, γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ άζιηα δξαζηεξηόηεηά ηνπο, μέξεηο όηη 

ε πξντζηάκελε πνιηηηθή αξρή ησλ ζθνηαδηζηηθώλ απηώλ νξγάλσλ, όηαλ θαηαγγέισληαη 

ζηε Βνπιή, δειώλεη ηελ εκπηζηνζύλε ηεο πξνο ην ςεύδνο, ηελ δηαζηξέβισζε θαη ηνλ 

αλζειιεληζκό» (Γαπιόο, 70, Οθηψβξηνο 1987, ζ. 3876). 

ην ίδην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ δεκνζηεχεηαη επηζηνιή ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Πιεχξε κε ηίηιν «Μεζνδεχζεηο Φνηληθηζηψλ. Παξαπνηνχλ ηε γλψκε φζσλ 

επηθαινχληαη δηά ηεο απνθνπήο ή παξαιείςεσο θξάζεψλ ησλ». ε απηή κεηαμχ 

άιισλ ζα κηιήζεη γηα ηνλ «θνηληθηζηή ζύκβνπιν ηνπ μελόηηηινπ Παηδαγσγηθνύ 

Ηλζηηηνύηνπ θ. Γ. Σνκπαΐδε» (Γαπιόο, 70, Οθηψβξηνο 1987, ζ. 3884), ν νπνίνο 

«εθπξνζσπεί ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην θαη απνθαζίδεη ηη λα δηδάζθεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζη» (Γαπιόο, 70, Οθηψβξηνο 1987, ζ. 3886). 

ηηο 16 Οθησβξίνπ 1987 ιακβάλεη ρψξα δεκφζηα εθδήισζε ζηνλ Φηινινγηθφ 

χιινγν Παξλαζζφο κε ζέκα ηελ θαηαγσγή ηνπ αιθαβήηνπ, θαη ν Γαπιόο ζα θάλεη 

εθηελή αλαθνξά κε αλαδεκνζίεπζε ησλ νκηιηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηελ νκηιία 

ηνπ ν Κσλζηαληίλνο Πιεχξεο ζα αζθήζεη εθ λένπ θξηηηθή ζην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην: «απέλαληη όισλ ησλ επηζηεκόλσλ πνπ δηδάζθνπλ ηελ Διιεληθόηεηα ηνπ 

Αιθαβήηνπ καο ίζηαηαη αληίπαινο ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην ηεο νδνύ Μεζνγείσλ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηνλ Φνηληθηζκό θαη ην νπνίν απέθξπςε ηελ γλώκε ηνπ εηάηνπ, όηη δερόηαλ 

έζησ σο ελδερόκελε ηελ ‘‘Αηγαίαλ ππόζεζε’’ ηεο θαηαγσγήο ηνπ αιθαβήηνπ, 

παξαπνηώληαο έηζη νπζηαζηηθά ηελ επηζηεκνληθή γλώκε ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

θαζεγεηή» (Γαπιόο, 71, Ννέκβξηνο 1987, ζ. 3954, 3955). 

 

Το ζκίηζο 
 

ε ζαηηξηθφ ζθίηζν ηνπ Ζιία Σζαηζφκνηξνπ, ζπλεξγάηε θαη αξζξνγξάθνπ 

ηνπ πεξηνδηθνχ, απεηθνλίδεηαη πάλσ ζε έλαλ αξραηνειιεληθφ θίνλα έλαο ειέθαληαο θη 

απφ θάησ έλαο ςχιινο πνπ θσλάδεη κε ζεθσκέλα πξνο ην κέξνο ηνπ ρέξηα: 

«ΠΑΥΤΓΔΡΜΟ Μ’ ΑΚΟΤ; ΦΟΗΝΗΚΗΚΑ ΟΤ ΜΗΛΑΧ!!!» θαη δίπια έλα ρέξη κε ηνλ 

δείθηε ηνπ ζηξακκέλν πξνο ην δσγξαθηζκέλν έληνκν κε ην ππφκλεκα: «ΑΤΣΟ 

ΔΗΝΑΗ Ο ΑΠΟ-ΦΤΛΛΧΘΔΗ ΔΚ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΑ» (Γαπιόο, 51, 

Μάξηηνο 1986, ζ. 2695). Σν ζθίηζν ζπλνδεχεη ηελ είδεζε ηεο κήλπζεο πνπ θαηέζεζε 

ν Κ. Πιεχξεο θαηά ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Θέιεη 

λα πεξηγξάςεη ηνπο αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ ππνπξγείνπ σο απαζείο 

θαη αλαίζζεηνπο. Σν ινγνπαίγλην «απν-ςπιισζείο Έιιελαο» ζέιεη λα δειψζεη ηνλ 

απνζηεξεκέλν απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Νενέιιελα, απφ ηηο επηινγέο θαη ηνπο 

ζρεδηαζκνχο ηεο αλψηεξεο θξαηηθήο εθπαηδεπηηθήο γξαθεηνθξαηίαο. 

 

Σσολιαζμόρ 
 

Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ηδξχζεθε ην 1964 θαη θαηαξγήζεθε ζηε 

Γηθηαηνξία. Σν 1975 ηδξχεηαη ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Μειεηψλ θαη Δπηκφξθσζεο 

(ΚΔΜΔ), ελψ ην 1985 επαληδξχεηαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη θαηαξγείηαη 

ηαπηφρξνλα ην ΚΔΜΔ (Γνχπνπ, 2018, Καιεξάληε, 2008). Όπσο ζρνιηάδεη ε 
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Καιεξάληε, ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΚΔΜΔ θαη ηελ επαλίδξπζε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ «δηαπηζηώλεηαη ε αληηπαιόηεηα ησλ δύν θπβεξλήζεσλ, Α. 

Παπαλδξένπ θαη Κ. Καξακαλιή, αλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ νξγάλνπ, αιιάδνπλ ηελ νλνκαζία, πξνθαλώο γηα λα εθθξάζνπλ ηελ 

αληίζεζή ηνπο ζηελ πνιηηηθή πνπ ζεκαηνδνηεί ν ηίηινο» (Καιεξάληε, 2008, ζ. 393, 

ππνζ. 8). Ο εξεπλεηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο παξά επηηειηθφο ζηε ράξαμε ηεο 

επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ξφινο ηνπ δελ αιιάδεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο απφ 

ην πξνεγνχκελν ΚΔΜΔ (Τθαληή, 2011, ζ. 741). Χο ζεζκφο ζπληζηά κέξνο ηεο 

θνξπθήο ηεο ηεξαξρίαο ηεο εθπαίδεπζεο, σο επηηειηθφ φξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο (Μηραιαθφπνπινο, 1987 ζ. 170). Ζ επαλίδξπζή ηνπ θαηαδείθλπε ηε 

βνχιεζε ηεο θπβέξλεζεο λα ζπγθξνηήζεη έλα φξγαλν κε ηα επηζηεκνληθά κέζα θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα πινπνηήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ηηο νπνίεο επηζπκνχζε ν ιαφο 

θαη ρξεηαδφηαλ ε ειιεληθή θνηλσλία (Μαπξνζθνχθεο, 1997, ζ. 156). Χζηφζν, ζα 

δερζεί θξηηηθή απφ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, κεκνλσκέλνπο επηζηήκνλεο θαη 

ηνλ Σχπν φηη πξφθεηηαη γηα επηθαλεηαθή αιιαγή ή φηη ε επηινγή ησλ ζηειερψλ θαη 

ησλ νξγάλσλ είρε γίλεη κε ηδενινγηθνπνιηηηθά θξηηήξηα, ή πάιη γηα «θιίθεο» ή εχλνηα 

ζε «εκεηέξνπο» (Μαπξνζθνχθεο, 1997, ζ. 157-158, 161). 

Ο θεληξηθφο ξφινο ηνπ ζηνλ θαζνξηζκφ, ηελ επηινγή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο (Παπακαλψιεο, 1990, ζ. 259-261, 315-317) απνηειεί αληηθείκελν 

ακθηζβήηεζεο θαη θξηηηθήο απφ ην πεξηνδηθφ Γαπιόο. Σν ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ 

ηνπ Γαπινύ ηεο πεξηφδνπ είλαη ζεζκνθεληξηθά, αθνχ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε 

ιεηηνπξγία, ζηνλ ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, αιιά είλαη 

θαη ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπο πξνζσπνθεληξηθά, επεηδή επηθεληξψλνληαη ζε 

πξάμεηο θαη απφςεηο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηφ, ελψ 

εθθξάδεηαη γηα ηα γεγνλφηα θαη ηα πξφζσπα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα, κε 

ππεξβνιέο θαη κε αξλεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο. Δπηθαιείηαη εζληθνπαηξησηηθέο αμίεο 

θαη κηιάεη εμ νλφκαηνο φισλ, πξναζπίδνληαο ην ζπκθέξνλ φισλ. Σν πεξηνδηθφ είλαη 

αλήζπρν, αγαλαθηηζκέλν θαη επηζεηηθφ κε ην επηηειηθφ απηφ φξγαλν ηεο εθπαίδεπζεο, 

ην νπνίν «ιαλζάξεη», θαηά ηε ραξαθηεξηζηηθή έθθξαζε ηνπ εθδφηε ηνπ Γεκήηξε 

Λάκπξνπ, ζρνιηθά βηβιία «απνδνκεηηθά» ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. 

Ζ ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αξκφδησλ θνξέσλ επηθξίλνληαη θαη 

ζεσξνχληαη δφιηεο θαη αλεπαξθείο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πεξηνδηθνχ, ζχκθσλα κε ηα 

γξαθφκελα ησλ ζπληαθηψλ ηνπ, είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αλζειιεληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, γξάθνπλ ζαλ λα απεπζχλνληαη ζε θάπνηνλ εζσηεξηθφ 
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Καιεξάληε, ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΚΔΜΔ θαη ηελ επαλίδξπζε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ «δηαπηζηώλεηαη ε αληηπαιόηεηα ησλ δύν θπβεξλήζεσλ, Α. 

Παπαλδξένπ θαη Κ. Καξακαλιή, αλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ νξγάλνπ, αιιάδνπλ ηελ νλνκαζία, πξνθαλώο γηα λα εθθξάζνπλ ηελ 

αληίζεζή ηνπο ζηελ πνιηηηθή πνπ ζεκαηνδνηεί ν ηίηινο» (Καιεξάληε, 2008, ζ. 393, 

ππνζ. 8). Ο εξεπλεηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο παξά επηηειηθφο ζηε ράξαμε ηεο 

επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ξφινο ηνπ δελ αιιάδεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο απφ 

ην πξνεγνχκελν ΚΔΜΔ (Τθαληή, 2011, ζ. 741). Χο ζεζκφο ζπληζηά κέξνο ηεο 

θνξπθήο ηεο ηεξαξρίαο ηεο εθπαίδεπζεο, σο επηηειηθφ φξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο (Μηραιαθφπνπινο, 1987 ζ. 170). Ζ επαλίδξπζή ηνπ θαηαδείθλπε ηε 

βνχιεζε ηεο θπβέξλεζεο λα ζπγθξνηήζεη έλα φξγαλν κε ηα επηζηεκνληθά κέζα θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα πινπνηήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ηηο νπνίεο επηζπκνχζε ν ιαφο 

θαη ρξεηαδφηαλ ε ειιεληθή θνηλσλία (Μαπξνζθνχθεο, 1997, ζ. 156). Χζηφζν, ζα 

δερζεί θξηηηθή απφ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, κεκνλσκέλνπο επηζηήκνλεο θαη 

ηνλ Σχπν φηη πξφθεηηαη γηα επηθαλεηαθή αιιαγή ή φηη ε επηινγή ησλ ζηειερψλ θαη 

ησλ νξγάλσλ είρε γίλεη κε ηδενινγηθνπνιηηηθά θξηηήξηα, ή πάιη γηα «θιίθεο» ή εχλνηα 

ζε «εκεηέξνπο» (Μαπξνζθνχθεο, 1997, ζ. 157-158, 161). 

Ο θεληξηθφο ξφινο ηνπ ζηνλ θαζνξηζκφ, ηελ επηινγή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο (Παπακαλψιεο, 1990, ζ. 259-261, 315-317) απνηειεί αληηθείκελν 

ακθηζβήηεζεο θαη θξηηηθήο απφ ην πεξηνδηθφ Γαπιόο. Σν ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ 

ηνπ Γαπινύ ηεο πεξηφδνπ είλαη ζεζκνθεληξηθά, αθνχ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε 

ιεηηνπξγία, ζηνλ ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, αιιά είλαη 

θαη ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπο πξνζσπνθεληξηθά, επεηδή επηθεληξψλνληαη ζε 

πξάμεηο θαη απφςεηο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηφ, ελψ 

εθθξάδεηαη γηα ηα γεγνλφηα θαη ηα πξφζσπα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα, κε 

ππεξβνιέο θαη κε αξλεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο. Δπηθαιείηαη εζληθνπαηξησηηθέο αμίεο 

θαη κηιάεη εμ νλφκαηνο φισλ, πξναζπίδνληαο ην ζπκθέξνλ φισλ. Σν πεξηνδηθφ είλαη 

αλήζπρν, αγαλαθηηζκέλν θαη επηζεηηθφ κε ην επηηειηθφ απηφ φξγαλν ηεο εθπαίδεπζεο, 

ην νπνίν «ιαλζάξεη», θαηά ηε ραξαθηεξηζηηθή έθθξαζε ηνπ εθδφηε ηνπ Γεκήηξε 

Λάκπξνπ, ζρνιηθά βηβιία «απνδνκεηηθά» ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. 

Ζ ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αξκφδησλ θνξέσλ επηθξίλνληαη θαη 

ζεσξνχληαη δφιηεο θαη αλεπαξθείο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πεξηνδηθνχ, ζχκθσλα κε ηα 

γξαθφκελα ησλ ζπληαθηψλ ηνπ, είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αλζειιεληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, γξάθνπλ ζαλ λα απεπζχλνληαη ζε θάπνηνλ εζσηεξηθφ 

ερζξφ. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη δεκνζηεχζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ακθηζβήηεζε ηεο παξαδνζηαθήο ή «θαηεζηεκέλεο» ηζηνξηθήο ή 

αξραηνινγηθήο ή γισζζνινγηθήο άπνςεο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ κειεηάκε. 

Δξεπλψληαο ηα δεκνζηεχκαηα αλαθνξηθά κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

παξαηεξνχκε φηη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ απνδίδνληαη ζρνιαζηηθφηεηα θαη 

βξαδπθίλεηνο ζπγθεληξσηηζκφο, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη απαμησηηθνί ραξαθηεξηζκνί: 

«επίζεκε γξαθεηνθξαηία ηνπ Ρσκέηθνπ», «αλαίζζεηνο ειέθαληαο», «εθπαηδεπηηθή 

λνκελθιαηνχξα», «ζθνηαδηζηηθά φξγαλα», φηη ζηειέρε ηνπ «παξαπνηνχλ» θαη 

«απνζησπνχλ» επηζηεκνληθά ηεθκήξηα, ελψ άιιεο θνξέο γίλνληαη απαμησηηθά ζρφιηα 

θαη ππαηληγκνί γηα «αλζειιεληζκφ» θαη «επηζηεκνληθή απάηε» εθ κέξνπο ηνπο, ελψ ε 

φιε ζηάζε ηνπο είλαη «χπνπηε». Οη επηζηήκνλέο ηνπ απαμηψλνληαη σο «θνηληθηζηέο», 

«δνινθφλνη ηεο αιήζεηαο θαη ηεο Διιάδαο», «αλεχζπλνη» θαη «ηζηξάθηα», θαη φηαλ 

δελ εκθαλίδνληαη ζην δηθαζηήξην «θπγνκαρνχλ», ελψ, φηαλ απαληνχλ, εκθαλίδνληαη 

«αγλννχληεο θαη αδηαθνξνχληεο» ζηηο λεφηεξεο επηζηεκνληθέο απφςεηο. Έηζη, ηα 

δεκνζηεχκαηα έρνπλ εζηθνινγηθφ ραξαθηήξα, ελψ ε γιψζζα ηνπο εληζρχεη ηελ 

πνισηηθή αλάγλσζε θαη ελεξγνπνηεί ηα ακπληηθά αληαλαθιαζηηθά ησλ αλαγλσζηψλ 

ηνπ πεξηνδηθνχ. Δπίζεο, έρνπλ «πνιεκηθφ ραξαθηήξα» θαη είλαη «ζηξαηεπκέλα». Ο 

Γαπιόο θαηαζθεπάδεη «ερζξνχο», ζπζπεηξψλεηαη θαη ζπζπεηξψλεη, «δίλεη κάρε». 

ηνλ αληίπνδα ησλ «θξαηηθψλ νξγάλσλ» θαη ηεο «εθπαηδεπηηθήο 

λνκελθιαηνχξαο» βξίζθνληαη ε αφξηζηε θαηεγνξία «επηζηεκνληθή θνηλφηεηα» θαη ε 

«ηδησηηθή πξσηνβνπιία», ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ επζπλεηδεζία ζην πεδίν ηεο 

έξεπλαο, επεηδή ππεξεηεί απνηειεζκαηηθά ηνλ θεληξηθφ ηδενινγηθφ ζθνπφ ηνπ 

έζλνπο. Ζ πηνζέηεζε ηέηνησλ καληρατζηηθνχ ηχπνπ πξνζεγγίζεσλ θαη «ε ιατθηζηηθή 

ερζξόηεηα θαηά ησλ εηδηθώλ είλαη έλα κνηίβν ζηνπο ελ ιόγσ θύθινπο», φπσο απηνχο 

πνπ αλήθεη ν Γαπιόο (Argyropoulos, 2017, ζ. 478). Σν πεξηνδηθφ αλαιακβάλεη λα 

εθινγηθεχζεη απηή ηελ αληίιεςε γηα ηνλ θξαηηθφ απηφ ζεζκφ θαη λα εθπξνζσπήζεη 

ηελ «αφξηζηε» θνηλφηεηα εθείλσλ ησλ επηζηεκφλσλ «πνπ δηδάζθνπλ ηελ 

Διιεληθόηεηα ηνπ Αιθαβήηνπ» κπξνζηά ζηνλ θαηαζθεπαζκέλν θίλδπλν. 

Σέινο, ζην θάδξν ηεο πνιεκηθήο ζε βάξνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κπαίλεη θαη ε ηφηε 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ν πθππνπξγφο Πέηξνο Μψξαιεο, επεηδή 

δελ αίξεη ηελ πξνο απηφ εκπηζηνζχλε ηνπ. Μεηαμχ ππνπξγνχ θαη Ηλζηηηνχηνπ ππάξρεη 

ζρέζεο εμάξηεζεο. 
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Δθθξάδεηαη δπζπηζηία σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Ζ 

θξαζενινγία δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηήξεζε, ελίζρπζε θαη γελίθεπζε 

ελφο αξλεηηθνχ θιίκαηνο, ζην νπνίν ηα θίλεηξα ηεο δξάζεο ηνπ δελ ήηαλ 

επηζηεκνληθά. Σν δήηεκα ηεο γιψζζαο ή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ ζπλζεθψλ πιήξνπο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ζηηο 

πξνζέζεηο φζσλ έρνπλ ηελ επζχλε δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη 

ζεζκηθέο παξεκβάζεηο θαη δηεπζεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη 

ηεο ηζηνξίαο ξπζκίδνπλ θαη θάζε πνιηηηθή ή θνηλσληθή αληηπαξάζεζε πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα ππήξμε, 

ηζηνξηθά, ν ζπγθξνπζηαθφο ηεο ραξαθηήξαο. Ζ επηρεηξεκαηνινγία θαη ε πνιεκηθή ζε 

βάξνο ηνπ λένπ επηηειηθνχ νξγάλνπ, ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ην νπνίν 

πηζησλφηαλ ηε ξηδηθή αλαλέσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο (Μπνπδάθεο, 2007, ζ. 73) δε 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πξσηνηππία. Όπσο ε επσλπκία ηνπ παξέπεκπε ζπλεηδεηά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ηνπ 1964, κε ηελ νπνία 

θηινδνμνχζε λα ζπλδεζεί θαη λα εκθαληζηεί σο ζπλέρεηά ηεο (Παπακαλψιεο, 1990, ζ. 

257), έηζη θαη ε πνιεκηθή πνπ δερφηαλ αλαθαινχζε ζηε κλήκε ηελ πνιεκηθή πνπ 

αζθήζεθε εθείλε ηελ πεξίνδν ηεο ίδξπζήο ηνπ. Καη ηφηε θαηεγνξήζεθαλ ζηειέρε ηνπ 

απφ βνπιεπηέο ηεο ΔΡΔ, ηεο ηφηε αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, γηα «αληεζληθή 

δξάζε», ελψ ε παηδεία ζα κεηαηξεπφηαλ ζε «θαζνδεγνχκελε» δηά ηνπ νξγάλνπ απηνχ 

(Πακνπθηζφγινπ, 2002). Ζ απηφλνκε ιεηηνπξγία ησλ ηερλνθξαηψλ πνπ ην 

απαξηίδνπλ δελ κπνξνχζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 θαη ζηε ζπγθπξία ησλ 

κέζσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 λα γίλεη απνδεθηή απφ «παξαδνζηαθέο» ή 

«ζπληεξεηηθέο» νκάδεο πνπ είραλ άιινπο νξακαηηζκνχο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ην 

πεξηερφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο (Καιεξάληε, 2008, ζ. 401). 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηνλ ζεζκφ θαη ε έληαζε ηεο θξηηηθήο ζε απηφλ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ απμεκέλε επαηζζεζία ηνπ Γαπινύ γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα 

θαη γηα ηνλ εζλνπνηεηηθφ θαη εζλσθειή ξφιν πνπ νθείινπλ λα έρνπλ νη θξαηηθνί 

εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί. 

Ζ ηζηνξηθή ζπγθπξία ηεο επαλαζχζηαζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

ζπλδέζεθε κε ηελ πξψηε θαη δεχηεξε πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηηο 

έληνλεο δηακαξηπξίεο πνπ πξνθάιεζε ζηελ παιαηά ηάμε πξαγκάησλ ε άλνδνο ζηελ 

εμνπζία λέσλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, κε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ άιισλ θαη 

ζηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ. Ζ απφπεηξα αλαδφκεζεο ηνπ 
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Δθθξάδεηαη δπζπηζηία σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Ζ 

θξαζενινγία δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηήξεζε, ελίζρπζε θαη γελίθεπζε 

ελφο αξλεηηθνχ θιίκαηνο, ζην νπνίν ηα θίλεηξα ηεο δξάζεο ηνπ δελ ήηαλ 

επηζηεκνληθά. Σν δήηεκα ηεο γιψζζαο ή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ ζπλζεθψλ πιήξνπο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ζηηο 

πξνζέζεηο φζσλ έρνπλ ηελ επζχλε δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη 

ζεζκηθέο παξεκβάζεηο θαη δηεπζεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη 

ηεο ηζηνξίαο ξπζκίδνπλ θαη θάζε πνιηηηθή ή θνηλσληθή αληηπαξάζεζε πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα ππήξμε, 

ηζηνξηθά, ν ζπγθξνπζηαθφο ηεο ραξαθηήξαο. Ζ επηρεηξεκαηνινγία θαη ε πνιεκηθή ζε 

βάξνο ηνπ λένπ επηηειηθνχ νξγάλνπ, ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ην νπνίν 

πηζησλφηαλ ηε ξηδηθή αλαλέσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο (Μπνπδάθεο, 2007, ζ. 73) δε 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πξσηνηππία. Όπσο ε επσλπκία ηνπ παξέπεκπε ζπλεηδεηά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ηνπ 1964, κε ηελ νπνία 

θηινδνμνχζε λα ζπλδεζεί θαη λα εκθαληζηεί σο ζπλέρεηά ηεο (Παπακαλψιεο, 1990, ζ. 

257), έηζη θαη ε πνιεκηθή πνπ δερφηαλ αλαθαινχζε ζηε κλήκε ηελ πνιεκηθή πνπ 

αζθήζεθε εθείλε ηελ πεξίνδν ηεο ίδξπζήο ηνπ. Καη ηφηε θαηεγνξήζεθαλ ζηειέρε ηνπ 

απφ βνπιεπηέο ηεο ΔΡΔ, ηεο ηφηε αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, γηα «αληεζληθή 

δξάζε», ελψ ε παηδεία ζα κεηαηξεπφηαλ ζε «θαζνδεγνχκελε» δηά ηνπ νξγάλνπ απηνχ 

(Πακνπθηζφγινπ, 2002). Ζ απηφλνκε ιεηηνπξγία ησλ ηερλνθξαηψλ πνπ ην 

απαξηίδνπλ δελ κπνξνχζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 θαη ζηε ζπγθπξία ησλ 

κέζσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 λα γίλεη απνδεθηή απφ «παξαδνζηαθέο» ή 

«ζπληεξεηηθέο» νκάδεο πνπ είραλ άιινπο νξακαηηζκνχο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ην 

πεξηερφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο (Καιεξάληε, 2008, ζ. 401). 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηνλ ζεζκφ θαη ε έληαζε ηεο θξηηηθήο ζε απηφλ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ απμεκέλε επαηζζεζία ηνπ Γαπινύ γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα 

θαη γηα ηνλ εζλνπνηεηηθφ θαη εζλσθειή ξφιν πνπ νθείινπλ λα έρνπλ νη θξαηηθνί 

εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί. 

Ζ ηζηνξηθή ζπγθπξία ηεο επαλαζχζηαζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

ζπλδέζεθε κε ηελ πξψηε θαη δεχηεξε πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηηο 

έληνλεο δηακαξηπξίεο πνπ πξνθάιεζε ζηελ παιαηά ηάμε πξαγκάησλ ε άλνδνο ζηελ 

εμνπζία λέσλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, κε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ άιισλ θαη 

ζηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ. Ζ απφπεηξα αλαδφκεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, πξφζδνζεο ζε απηφ άιινπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη κεηαιιαγήο ηνπ δνκηθνχ πιαηζίνπ δηαθπβέξλεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζπλάληεζε 

ζπρλά αληηδξάζεηο. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 δηεμάγνληαη δηακάρεο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία γηα δηάθνξεο φςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεδηαζκψλ ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη ν Σχπνο ηεο πεξηφδνπ (Μαπξνζθνχθεο, 

2006∙ Μαπξνζθνχθεο, 2002, ζ. 156-159). Γηακάρεο ηδενινγηθέο πνπ θπνθφξεζαλ νη 

αλαζεκαζηνδνηήζεηο ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην 

γισζζηθφ δήηεκα ή ηελ ηζηνξία (Σνχκπιε, 2019, ζ. 32-36). Ήηαλ κηα κεηαθνξά ηνπ 

δηαθπβεχκαηνο ζε άιια πεδία, θαζψο ε κέρξη ηφηε εθδήισζή ηνπ, θαζαξεχνπζα ή 

δεκνηηθή, είρε ιήμεη νξηζηηθά (πκεσλίδεο, 2011· Υαξαιάκπνπο, 2006). Ζ έθθξαζε 

ηνπ δηαθπβεχκαηνο κεηαηέζεθε ζε επηκέξνπο δηακάρεο. Μία εμ απηψλ ήηαλ ε 

θνηληθηθή ή κε πξνέιεπζε ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ (Παπαλαζηαζίνπ, 2007) θαη ν 

ξφινο ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηά ησλ αξκφδησλ επηζηεκνληθψλ 

νξγάλσλ ηνπ ζηελ πξνβνιή απηψλ ησλ απφςεσλ.  

Ζ πνιηηηθνπνίεζε απηψλ ησλ ζεκάησλ δεκηνχξγεζε ηηο πνιηηηθέο επθαηξίεο 

ψζηε ε άθξα δεμηά, πνπ κέρξη ηελ πεξίνδν απηή θηλνχληαλ ζην πεξηζψξην ηεο 

ειιεληθήο πνιηηηθήο δσήο, κε ηελ επηθνπξία ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο λα βγεη 

απφ απηφ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ νη επθαηξίεο πξνβνιήο ησλ ζέζεσλ απηψλ θαη 

πξνλνκηαθήο πνιηηηθήο εξγαιεηνπνίεζήο ηνπ απφ θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ 

αθξνδεμηνχ ρψξνπ, θπξίσο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη θπξίσο ζηελ πξψηε 

δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα (Καξακπειηάο, 2005α). Ο Κψζηαο Πιεχξεο ήηαλ έλα απφ 

ηα πξφζσπα, ηηο ζέζεηο θαη ηελ πνιεκηθή ηνπ νπνίνπ γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα 

πξφβαιε ν Γαπιόο εθηελψο θαη πνηθηινηξφπσο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε. ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ζα βξεη βήκα ζε αθξνδεμηνχο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο 

καδί κε άιια πξφζσπα, νη απφςεηο ησλ νπνίσλ θηινμελνχληαλ ζην πεξηνδηθφ, φπσο ν 

Γηψξγνο Γεσξγαιάο, ν Κσλζηαληίλνο Γεσξγαλάο (Φαξξάο, 2010, ζ. 188· 

Καξακπειηάο, 2005β), αμηνπνηνχκελνο θπξίσο ν πξψηνο σο παξνπζηαζηήο ή σο 

θαιεζκέλνο εθπνκπψλ «ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ», αξζξψλνληαο έλαλ δεκφζην 

παξατζηνξηθφ ιφγν (Διεπζεξνηππία, 1996). Ζ ηδενινγηθνπνηεκέλε εηθφλα ηεο αξραίαο 

Διιάδαο ιεηηνπξγνχζε λνκηκνπνηεηηθά γηα ηελ πνιηηηθή ζεσξία ηνπ θεληξηθνχ 

παξνπζηαζηή θαη ηδηνθηήηε ηνπ θαλαιηνχ Γηψξγνπ Καξαηδαθέξε, ελψ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζα επηθξηζεί απφ ηηο εθπνκπέο θαη ηα έληππα ηνπ ρψξνπ 

απηνχ γηα ηελ πξνψζεζε κηαο «αληεζληθήο» θαη «αλζειιεληθήο» παηδείαο 

(Κσλζηαληηλίδνπ, 2006, ζ. 42). Σε ζθπηάιε ζα πάξεη ην θφκκα ηεο Υξπζήο Απγήο, 
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πνπ ζα εληνπίζεη ηηο ξίδεο ηνπ ειιεληζκνχ ζηελ αξραία Διιάδα (Σζίηζεο, 2014, ζ. 

20). Έηζη, κέζα απφ ζρήκαηα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ θαηαλφεζεο ηνπ παξειζφληνο 

θαη ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο, επηβηψλεη κέρξη θαη ηα πξφζθαηα ρξφληα ν απφερνο 

ηεο πνιεκηθήο πνπ άζθεζε ν Γαπιόο θαηά ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ησλ 

«αλζειιεληθψλ» επηινγψλ ηνπ, νη νπνίεο «απν-ςχιισλαλ» ηνλ Έιιελα «εθ ηεο 

Ηζηνξίαο ηνπ».  

 

Σςμπεπάζμαηα 
 

Με αθνξκή δεκφζηα δηακάρε πνπ εθδειψζεθε γηα ζρνιηθφ βηβιίν ηεο 

Ηζηνξίαο χζηεξα απφ πξνζθπγή ζηε δηθαηνζχλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Πιεχξε θαηά ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ην πεξηνδηθφ Γαπιόο ζπκκεηέρεη ζε απηήλ πξνβάιινληαο 

ηηο ζέζεηο ηνπ ελαγφκελνπ, αιιά αζθψληαο θαη ην ίδην θξηηηθή ζε βάξνο ηνπ 

ζπκβνπιεπηηθνχ απηνχ νξγάλνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 

φπσο εθδειψλεηαη απφ ην πεξηνδηθφ Γαπιόο, δελ είλαη ρξήζηκν θαη γλήζην, αθνχ ε 

επηινγή, ε παξνπζίαζε θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ δεηήκαηνο έρνπλ εμσεθπαηδεπηηθά 

θίλεηξα θαη εγγξάθνληαη ζην πιαίζην ηνπ ιατθηζκνχ θαη ηεο δεκαγσγίαο. Ζ 

πξνζέγγηζε έρεη ηα γλσξίζκαηα κηαο επθαηξηαθήο, απνζπαζκαηηθήο, απινπζηεπηηθήο 

θαη κεξηθήο ζεψξεζεο. Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ ξφινπ θαη ησλ επζπλψλ ηνπ 

ζεζκνχ είλαη αλαινγηθά κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θαη ππεξεηεί ηειηθά ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη ηελ επξχηεξε ηδενινγία πνπ ππαγνξεχεη ε θπζηνγλσκία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ. Ζ ζπίισζε πνπ επηρεηξείηαη ζε βάξνο ηνπ ζα θαηαδείμεη ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ηφηε ζνζηαιηζηηθήο θπβέξλεζεο 

ηνπ ΠΑΟΚ. Μηαο πνιηηηθήο ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε απφ άξζεηο θαη ζέζεηο ζε 

ηδηαίηεξα κεγάιε έθηαζε κε θίλεηξν πεξηζζφηεξν ηελ θαηάξγεζε θαη απνθνπή απφ ην 

παξειζφλ θαη ηελ ππέξβαζε ηνπ αζθπθηηθνχ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχζε. 
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πνπ ζα εληνπίζεη ηηο ξίδεο ηνπ ειιεληζκνχ ζηελ αξραία Διιάδα (Σζίηζεο, 2014, ζ. 

20). Έηζη, κέζα απφ ζρήκαηα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ θαηαλφεζεο ηνπ παξειζφληνο 

θαη ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο, επηβηψλεη κέρξη θαη ηα πξφζθαηα ρξφληα ν απφερνο 

ηεο πνιεκηθήο πνπ άζθεζε ν Γαπιόο θαηά ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ησλ 

«αλζειιεληθψλ» επηινγψλ ηνπ, νη νπνίεο «απν-ςχιισλαλ» ηνλ Έιιελα «εθ ηεο 

Ηζηνξίαο ηνπ».  

 

Σςμπεπάζμαηα 
 

Με αθνξκή δεκφζηα δηακάρε πνπ εθδειψζεθε γηα ζρνιηθφ βηβιίν ηεο 

Ηζηνξίαο χζηεξα απφ πξνζθπγή ζηε δηθαηνζχλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Πιεχξε θαηά ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ην πεξηνδηθφ Γαπιόο ζπκκεηέρεη ζε απηήλ πξνβάιινληαο 

ηηο ζέζεηο ηνπ ελαγφκελνπ, αιιά αζθψληαο θαη ην ίδην θξηηηθή ζε βάξνο ηνπ 

ζπκβνπιεπηηθνχ απηνχ νξγάλνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 

φπσο εθδειψλεηαη απφ ην πεξηνδηθφ Γαπιόο, δελ είλαη ρξήζηκν θαη γλήζην, αθνχ ε 

επηινγή, ε παξνπζίαζε θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ δεηήκαηνο έρνπλ εμσεθπαηδεπηηθά 

θίλεηξα θαη εγγξάθνληαη ζην πιαίζην ηνπ ιατθηζκνχ θαη ηεο δεκαγσγίαο. Ζ 

πξνζέγγηζε έρεη ηα γλσξίζκαηα κηαο επθαηξηαθήο, απνζπαζκαηηθήο, απινπζηεπηηθήο 

θαη κεξηθήο ζεψξεζεο. Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ ξφινπ θαη ησλ επζπλψλ ηνπ 

ζεζκνχ είλαη αλαινγηθά κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θαη ππεξεηεί ηειηθά ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη ηελ επξχηεξε ηδενινγία πνπ ππαγνξεχεη ε θπζηνγλσκία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ. Ζ ζπίισζε πνπ επηρεηξείηαη ζε βάξνο ηνπ ζα θαηαδείμεη ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ηφηε ζνζηαιηζηηθήο θπβέξλεζεο 

ηνπ ΠΑΟΚ. Μηαο πνιηηηθήο ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε απφ άξζεηο θαη ζέζεηο ζε 

ηδηαίηεξα κεγάιε έθηαζε κε θίλεηξν πεξηζζφηεξν ηελ θαηάξγεζε θαη απνθνπή απφ ην 

παξειζφλ θαη ηελ ππέξβαζε ηνπ αζθπθηηθνχ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχζε. 
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Πεπίληψη 
 
Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη ζθνπφ λα εμεηάζεη ην ακνηβαίν φθεινο ηεο θξνληηζηεξηαθήο 
δηδαζθαιίαο (ΦΓ) κεηαμχ νκφηηκσλ, πνπ εθαξκφζηεθε ζε θνηηεηέο/-ήηξηεο –ζε ξφιν 
θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ θαη καζεηψλ– ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο ηνπ πξνπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή 
Ζιηθία (ΤΔΔΠΖ) ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (ΓΠΘ). Σπκκεηείραλ δεθαέμη 
θνηηεηέο/-ήηξηεο, επηά σο «θξνληηζηεξηαθνί δάζθαινη» θαη ελλέα σο «καζεηέο». Τα 
δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ απφ θαηαγξαθή ηεο επφπηξηαο κέζσ εκηδνκεκέλεο, 
ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ/-
ηξηψλ ζε εξσηεκαηνιφγηα, θαη ηέινο αθνινχζεζε ε ζεκαηηθή αλάιπζή ηνπο. Τα 
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξμε ακνηβαίν φθεινο απφ ηε δηαδηθαζία γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-
ήηξηεο, ηφζν γηα ηνπο «θξνληηζηεξηαθνχο δαζθάινπο» φζν θαη γηα ηνπο «καζεηέο»: γλσζηηθφ 
θαη θνηλσληθφ φθεινο, ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ, εγθάξζηεο 
δεμηφηεηεο θ.ά. Παξάιιεια φκσο ε πινπνίεζε ηεο ΦΓ έδεημε φηη κπνξεί σο κέζνδνο λα 
ζπλδεζεί κε ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζηελ αθαδεκατθή ηνπο πνξεία θαη λα 
ζπλππάξρεη αξκνληθά κε ηελ «θιαζηθή» δηδαζθαιία, ελδπλακψλνληαο πνηνηηθά ην ππάξρνλ 
Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηνπ ΤΔΔΠΖ. 
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Abstract 
 
The purpose of this study is to examine the mutual benefit of Peer Tutoring among university 

students from the implementation of the method in a course of the undergraduate program of 

the Department of Education Sciences in Early Childhood of the Democritus University of 

Thrace. Sixteen students, seven ‘‘tutors’’ and nine ‘‘tutees’’ participated. The data were 

collected through semi-structured, participatory observation by the process supervisor and 

through questionnaires for the students, followed by their thematic analysis. The results 

showed that there was a mutual benefit from Peer Tutoring both for tutors and tutees: 

cognitive and social benefit, a positive attitude towards dealing with difficulties, transversal 

skills, etc. At the same time, the implementation of the method showed that it can be linked 

with the support of students in their academic development and that it can coexist 

harmoniously alongside typical semester course classes, qualitatively strengthening the 

existing academic program of the above Department. 

 
Keywords: peer tutoring, peer learning, higher education, mutual benefits, student centered 

learning  

 
 
Ειζαγωγή  
 

Ζ θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία (ΦΓ) κεηαμχ νκφηηκσλ (peer tutoring) 

πεξηγξάθεη ην είδνο ηεο δηδαζθαιίαο θαηά ηελ νπνία ν «θξνληηζηεξηαθφο δάζθαινο» 

θαη ν «καζεηήο»1 βξίζθνληαη ζηελ ίδηα αθαδεκατθή θαηάζηαζε (ζηάηνπο) (Cohen, 

1986), έρνληαο φκσο δηαθξηηνχο ξφινπο (Roscoe & Chi, 2007· Topping & Ehly, 

2001· Topping, 1996). Σηφρνο ηεο ΦΓ κεηαμχ νκφηηκσλ –ηνπιάρηζηνλ εκθαλήο– είλαη 

ην αθαδεκατθφ φθεινο γηα ηνλ «καζεηή» (Cohen, 1986). Οη «θξνληηζηεξηαθνί 

δάζθαινη» δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη εηδηθνί ζην πεξηερφκελν ή ζηε δεμηφηεηα 

πνπ ζα δηδάμνπλ, αιιά γεληθά ζεσξείηαη θαιχηεξν λα βξίζθνληαη ζε θάπσο αλψηεξν 

επίπεδν απφ απηφ ηνπ «καζεηή» (Topping, 2000)2. Όπσο επηζεκαίλεη ε Falchikov 

(2001, ζ. 4) «φηαλ ην επίπεδν γλψζεο είλαη ην ίδην ή δελ είλαη εθ πξνζέζεσο άληζν, 

ηφηε κπνξεί λα πξνθχςεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ίζσλ». Σχκθσλα κε ηνπο Roscoe θαη Chi 

(2007), ε αζπκκεηξία απηή, θαζψο θαη νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ηα δνκηθά 

                                                           
1 Με ηνπο φξνπο «θξνληηζηεξηαθφο δάζθαινο» (tutor) θαη «καζεηήο» (tutee) ελλννχληαη νη θνηηεηέο/-
ήηξηεο πνπ παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε κέζα απφ ηε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία θαη νη 
θνηηεηέο/-ήηξηεο πνπ ηε δέρνληαη, αληίζηνηρα.  
2 Σχκθσλα κε ηνλ Topping (2000), ε κεγάιε δηαθνξά ζην επίπεδν κεηαμχ «θξνληηζηεξηαθνχ 
δαζθάινπ» θαη «καζεηή» κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο πξψηνπο ζε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην 
πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο θαη ζε κηθξφ γηα ηνπο ίδηνπο φθεινο απφ ηε δηαδηθαζία. 
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ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε ΦΓ κεηαμχ νκφηηκσλ απφ άιιεο κνξθέο κάζεζεο 

κεηαμχ νκφηηκσλ (Peer Learning ή Peer Assisted Learning/PAL).  

Ζ κέζνδνο ηεο ΦΓ έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ζηελ Τξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε πεξηζζφηεξν, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ λα 

επηηεπρζεί ν δηηηφο ζηφρνο, ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο παξάιιεια 

κε ηελ εμνηθνλφκεζε ζε πφξνπο (Stigmar, 2016· Topping, 1996). Δπηπιένλ, 

ελδπλακψλεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο ζην λα αιιάμνπλ ζπλήζεηεο κειέηεο θαη λα 

βειηηψζνπλ ηα καζεζηαθά ηνπο απνηειέζκαηα (Pugatch & Wilson, 2018) θαη κπνξεί 

λα ζπλδξάκεη ζηε δηαρείξηζε ζχλζεησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ θαη ζηελ 

αληηζηάζκηζε αληζνηήησλ, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε ίζε πξφζβαζε ζηε κάζεζε 

θαη ζε εθπαηδεπηηθέο πεγέο, ε ελζσκάησζε κεηνλνηήησλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ (Faroa, 2017).  

Σε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν, είλαη αμηνζεκείσην φηη ζηελ ΔΔ πνιινί/-έο 

θνηηεηέο/-ήηξηεο εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ιφγσ θπξίσο ηνπ ρακεινχ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πξνέιεπζεο. Σηε ρψξα καο δελ ππάξρεη 

θαηαγξαθή πνπ λα απνηππψλεη κε αθξίβεηα ην κέγεζνο θαη ηηο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ, 

αιιά απηφ πνπ γλσξίδνπκε είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ πνπ, ελψ έρνπλ 

ηειεηψζεη ηα πξνβιεπφκελα έηε ζπνπδψλ, νθείινπλ καζήκαηα έρεη δηπιαζηαζηεί ηελ 

ηειεπηαία δσδεθαεηία (Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2020). 

Παξφκνηα θαηάζηαζε απνηππψλεηαη θαη ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (ελδεηθηηθά: Pugatch & Wilson, 2018).  

Σην Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (ΤΔΔΠΖ) 

ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (ΓΠΘ) ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε παξνχζα 

έξεπλα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο γξακκαηείαο, ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, επί ζπλφινπ 

955 ελεξγψλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ, νη 348 έρνπλ μεπεξάζεη ην ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ θαη 

νθείινπλ καζήκαηα, ελψ 137 έρνπλ ππνβάιεη αίηεκα δηαγξαθήο ρσξίο λα έρνπλ 

γλσζηνπνηήζεη ηνλ ιφγν. Πξνθαλψο, ε αδπλακία αληαπφθξηζεο θάπνησλ απφ 

απηνχο/-έο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ, ν ηξφπνο θαη νη ζπλήζεηεο 

κειέηεο (π.ρ. θαθή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ, δηάθνξνη πεξηζπαζκνί ζηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ θ.ά.) αιιά θαη εγγελή πξνβιήκαηα (π.ρ. ρακειή γισζζηθή επάξθεηα, εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θ.ά.) είλαη κεξηθνί κφλν παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ 

παξάηαζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο πέξα απφ ην πξνβιεπφκελν (ηέζζεξα ρξφληα) ή αθφκα 

θαη ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ.  
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αλάπηπμεο ηεο θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο κεηαμχ νκφηηκσλ ζηα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα θαη παξά ηα πξνβιήκαηα, ζηελ επίιπζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβάιεη, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ είλαη δηαδεδνκέλε ζηελ Διιάδα, νχηε σο 

ζεζκφο νχηε εξεπλεηηθά. Ωο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη ζεκαληηθή ε δηελέξγεηα 

εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίεο 

ζα αλαδείμνπλ απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

 

1. Θεωπηηικό πλαίζιο 
 

Σηελ αξρηθή ηεο κνξθή, ε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία (ΦΓ) κεηαμχ νκφηηκσλ 

(peer tutoring) πεξηιάκβαλε παηδηά πνπ ελεξγνχζαλ σο ππνθαηάζηαηα ηνπ δαζθάινπ, 

ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε φηη ε γλψζε κεηαδίδεηαη, ελψ ζήκεξα ε κέζνδνο γίλεηαη 

αληηιεπηή πεξηζζφηεξν σο δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο, απφ ηελ νπνία καζαίλνπλ θαη 

νη δχν πιεπξέο – «θξνληηζηεξηαθφο δάζθαινο» θαη «καζεηήο»–, αλαγλσξίδνληαο 

πιένλ ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη θαη ν/ε καζεηήο/-ήηξηα-«δάζθαινο» απφ απηή 

(Falchikov, 2001· Topping, 1996). Σχκθσλα κε ηνλ Topping (2005), ε ΦΓ κεηαμχ 

νκφηηκσλ θαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε απνηεινχλ ηηο δχν πεξηζζφηεξν εδξαησκέλεο, 

ρξνληθά θαη εξεπλεηηθά, κνξθέο κάζεζεο κεηαμχ νκφηηκσλ. Σηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ 

ηε κάζεζε ζε ηέηνην πιαίζην απνηειεζκαηηθή είλαη ηα παξαθάησ:  

α) Τα νξγαλσηηθά ή θαη δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (π.ρ. ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη 

απνθιεηζηηθά ζην αληηθείκελν, ε εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο, ε άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε θ.ά.). 

β) Απφ γλσζηηθή άπνςε, πεξηιακβάλεη ηε ινγηθή ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο 

πξφθιεζεο (ε άπνςε απηή αληαλαθιά ηελ πηαδεηηθή ζεψξεζε) θαη παξάιιεια ηελ 

ππνζηήξημε απφ θάπνηνλ «άιιν», πεξηζζφηεξν ηθαλφ, κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ λα γίλεηαη ζηα φξηα ηεο Εψλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο (ΕΔΑ) θαη 

ησλ δχν πιεπξψλ (ε άπνςε απηή αληαλαθιά ηε βηγθνηζηαλή ζεψξεζε). 

γ) Γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ απηφλ πνπ βνεζά λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα 

πξνζαξκφδεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην επίπεδν ηνπ «καζεηή», 

πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ν βαζκφο πξνφδνπ. 
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δ) Δμαζθνχληαη νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, θαζψο απηέο είλαη 

πξναπαηηνχκελεο ζε πςειφ επίπεδν (π.ρ. δεμηφηεηεο επεμήγεζεο, αθξφαζεο, 

κεηαθνξάο ησλ ζθέςεσλ ζε ιφγν θ.ά.). 

ε) Τν ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο αλάκεζα ζηνπο/ζηηο 

νκφηηκνπο κπνξεί λα είλαη πνιχ ηζρπξφ θαη δηεπθνιχλεη ηηο ζπλζήθεο γηα κάζεζε 

(π.ρ. ππάξρεη επθνιφηεξν άλνηγκα ηνπ εαπηνχ, δηαηήξεζε ηεο θηλεηνπνίεζεο πνπ 

νθείιεηαη ζην αίζζεκα επζχλεο θαη αθνζίσζεο κεηαμχ ηνπο θ.ά.), (Topping, 2015, 

2005· Topping & Ehly, 2001).  

Ζ Cohen (1986) παξνκνίσο επηθεληξψλεηαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία ηεο ΦΓ 

κεηαμχ νκφηηκσλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε:  

α) Τελ εμαηνκίθεπζε, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαινγία «έλαο πξνο έλαλ». 

β) Τε κνληεινπνίεζε, πνπ ζηεξίδεηαη ζηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

«δαζθάινπ» κε ηνλ «καζεηή» θαη ζηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ν «δάζθαινο» σο 

κνληέιν ζπκπεξηθνξάο. 

γ) Τηο δηάθνξεο κνξθέο θηλήηξσλ, πνπ κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν: θνηλσληθά, εζηθά, αθαδεκατθά, πιηθά θίλεηξα. 

δ) Τελ εγγχηεηα ηνπ «δαζθάινπ» κε ηνλ «καζεηή» –γηα παξάδεηγκα, ην 

γεγνλφο φηη νη δχν πιεπξέο κνηξάδνληαη παξφκνην ηξφπν ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο– θαη ηε ζπλαθφινπζε θνληηλή ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη.  

Οη νκφηηκνη, ηέινο, «ζπάληα δηαθαηέρνληαη απφ πξνθαηαιήςεηο, πνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία, απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλνπο/-εο 

καζεηέο/-ήηξηεο ή καζεηέο/-ήηξηεο πνπ καζαίλνπλ κε αξγφ ξπζκφ» (Cohen, 1986, ζ. 

178). 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ εκθαλή νθέιε γηα ηνλ «καζεηή», πξάγκα πνπ 

είλαη άιισζηε θαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο κεζφδνπ, αιιά επίζεο θαη γηα ηνλ 

«δάζθαιν», θαζψο νη γλσζηηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

πξνάγνληαη ζε πςειφ βαζκφ απφ ηνλ ξφιν πνπ αλαιακβάλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο. Οη Roscoe θαη Chi (2007), ζε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ έθαλαλ κε 

ζηφρν λα εληνπίζνπλ ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη «θξνληηζηεξηαθνί δάζθαινη» απφ 

ηε κέζνδν, θαηαιήγνπλ φηη σθεινχληαη απφ ηελ αθνκνίσζε ελλνηψλ θαη αξρψλ, 

γελλνχλ λέεο ηδέεο κέζα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηνλ ζπιινγηζκφ, ρξεηάδεηαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηε δηθή ηνπο θαηαλφεζε θαη λα απηνδηνξζψλνληαη θαη φηη ηα 

ζηνραζηηθά εξσηήκαηα ησλ «καζεηψλ» θαη ησλ «δαζθάισλ» ππνζηεξίδνπλ απηφ ην 

αλαζηνραζηηθφ ρηίζηκν ηεο γλψζεο. Παξαηεξνχλ σζηφζν φηη, σο επί ην πιείζηνλ, νη 
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δ) Δμαζθνχληαη νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, θαζψο απηέο είλαη 

πξναπαηηνχκελεο ζε πςειφ επίπεδν (π.ρ. δεμηφηεηεο επεμήγεζεο, αθξφαζεο, 

κεηαθνξάο ησλ ζθέςεσλ ζε ιφγν θ.ά.). 

ε) Τν ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο αλάκεζα ζηνπο/ζηηο 

νκφηηκνπο κπνξεί λα είλαη πνιχ ηζρπξφ θαη δηεπθνιχλεη ηηο ζπλζήθεο γηα κάζεζε 

(π.ρ. ππάξρεη επθνιφηεξν άλνηγκα ηνπ εαπηνχ, δηαηήξεζε ηεο θηλεηνπνίεζεο πνπ 

νθείιεηαη ζην αίζζεκα επζχλεο θαη αθνζίσζεο κεηαμχ ηνπο θ.ά.), (Topping, 2015, 

2005· Topping & Ehly, 2001).  

Ζ Cohen (1986) παξνκνίσο επηθεληξψλεηαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία ηεο ΦΓ 

κεηαμχ νκφηηκσλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε:  

α) Τελ εμαηνκίθεπζε, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαινγία «έλαο πξνο έλαλ». 

β) Τε κνληεινπνίεζε, πνπ ζηεξίδεηαη ζηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

«δαζθάινπ» κε ηνλ «καζεηή» θαη ζηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ν «δάζθαινο» σο 

κνληέιν ζπκπεξηθνξάο. 

γ) Τηο δηάθνξεο κνξθέο θηλήηξσλ, πνπ κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν: θνηλσληθά, εζηθά, αθαδεκατθά, πιηθά θίλεηξα. 

δ) Τελ εγγχηεηα ηνπ «δαζθάινπ» κε ηνλ «καζεηή» –γηα παξάδεηγκα, ην 

γεγνλφο φηη νη δχν πιεπξέο κνηξάδνληαη παξφκνην ηξφπν ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο– θαη ηε ζπλαθφινπζε θνληηλή ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη.  

Οη νκφηηκνη, ηέινο, «ζπάληα δηαθαηέρνληαη απφ πξνθαηαιήςεηο, πνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία, απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλνπο/-εο 

καζεηέο/-ήηξηεο ή καζεηέο/-ήηξηεο πνπ καζαίλνπλ κε αξγφ ξπζκφ» (Cohen, 1986, ζ. 

178). 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ εκθαλή νθέιε γηα ηνλ «καζεηή», πξάγκα πνπ 

είλαη άιισζηε θαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο κεζφδνπ, αιιά επίζεο θαη γηα ηνλ 

«δάζθαιν», θαζψο νη γλσζηηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

πξνάγνληαη ζε πςειφ βαζκφ απφ ηνλ ξφιν πνπ αλαιακβάλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο. Οη Roscoe θαη Chi (2007), ζε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ έθαλαλ κε 

ζηφρν λα εληνπίζνπλ ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη «θξνληηζηεξηαθνί δάζθαινη» απφ 

ηε κέζνδν, θαηαιήγνπλ φηη σθεινχληαη απφ ηελ αθνκνίσζε ελλνηψλ θαη αξρψλ, 

γελλνχλ λέεο ηδέεο κέζα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηνλ ζπιινγηζκφ, ρξεηάδεηαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηε δηθή ηνπο θαηαλφεζε θαη λα απηνδηνξζψλνληαη θαη φηη ηα 

ζηνραζηηθά εξσηήκαηα ησλ «καζεηψλ» θαη ησλ «δαζθάισλ» ππνζηεξίδνπλ απηφ ην 

αλαζηνραζηηθφ ρηίζηκν ηεο γλψζεο. Παξαηεξνχλ σζηφζν φηη, σο επί ην πιείζηνλ, νη 

«δάζθαινη» απιψο ζπλνςίδνπλ ηελ πιεξνθνξία ρσξίο επεμεξγαζία ή αλαζηνραζκφ 

θαη φηη, αθφκα θαη κεηά απφ εθπαίδεπζε, θάπνηνη απφ απηνχο «παξαδίδνπλ» αληί λα 

«αλαπηχζζνπλ» ηε γλψζε ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ιηγνζηά καζεζηαθά 

νθέιε γηα ηνπο ίδηνπο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Παξφκνηα νη Galbraith θαη 

Winterbottom (2011), απφ έξεπλα ζηελ νπνία σο «δάζθαινη» ζπκκεηείραλ καζεηέο/-

ήηξηεο ειηθίαο 16-17 εηψλ θαη σο «καζεηέο», καζεηέο/-ήηξηεο ειηθίαο 14-15 εηψλ, 

θαηαιήγνπλ ζηα ζπκπεξάζκαηα φηη νη πξψηνη σθειήζεθαλ πνηθηινηξφπσο απφ ηελ 

εκπινθή ηνπο ζηε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία κεηαμχ νκφηηκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

α) Οη επεμεγήζεηο πνπ ρξεηάζηεθε λα δίλνπλ ζηνπο «καζεηέο» ηνχο βνήζεζαλ 

λα δνθηκάζνπλ ζηελ πξάμε θαη λα απνζαθελίζνπλ ηη θαηαλφεζαλ, λα ρηίζνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο αλαδηνξγαλψζνπλ.  

β) Τνπο δφζεθε ε επθαηξία λα επαλεμεηάζνπλ ζεκειηψδεηο ηδέεο θαη λα 

θάλνπλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε ελλνηνινγηθέο πεξηνρέο. 

γ) Παξαθηλήζεθαλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη’ επαλάιεςε, πξψηα νη ίδηνη, ηηο 

ηδέεο ηνπο, κέρξη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηηο έρνπλ θαηαλνήζεη. 

δ) Σε νξηζκέλα εξσηήκαηα «αλαιπηηθήο απάληεζεο» πνπ έζεηαλ ππήξμαλ 

ελδείμεηο φηη αλαζηνράζηεθαλ ηε δηθή ηνπο κάζεζε θαη φηη έθαλαλ ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζε ελλνηνινγηθέο πεξηνρέο. 

ε) Ζ πξνεηνηκαζία ηνπο λα «δηδάμνπλ» ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα 

επηθεληξσζνχλ ζηα θχξηα ζεκεία ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη λα παξνπζηάζνπλ 

ην πιηθφ ζε κνξθή πνπ απαηηεί ηελ εκπινθή ζε βαζηθέο ηδέεο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 

νπηηθήο ηνπ «καζεηή», ζηνηρεία πνπ ηνπο αλάγθαδαλ λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. 

ζη) Υπήξμαλ ελδείμεηο φηη επεμεξγάζηεθαλ θαη αλαδηνξγάλσζαλ ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο θαη φηη ρξεζηκνπνίεζαλ λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο απφ επεηζφδηα 

πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία, πξνθεηκέλνπ λα εζηηάζνπλ ζε 

θελά ηεο δηθήο ηνπο γλψζεο επάλσ ζην αληηθείκελν.  

Τέινο, ν Stigmar (2016), ζε κηα θξηηηθή επηζθφπεζε εξεπλψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δεθαηξείο ρψξεο παγθνζκίσο θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ 

Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, εμέηαζε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θξνληηζηεξηαθή 

δηδαζθαιία κεηαμχ νκφηηκσλ, γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο, «δαζθάινπο» θαη 

«καζεηέο». Ζ επηζθφπεζή ηνπ απνθηά ηδηαίηεξε αμία ζηελ πεξίπησζε ηεο δηθήο καο 

κειέηεο, θαζψο, φπσο επηζεκαίλεη ν εξεπλεηήο, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα εξεπλψλ, 

κεηα-αλαιχζεσλ θαη επηζθνπήζεσλ απφ άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο δελ 
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κπνξνχλ λα αλαρζνχλ απηφκαηα θαη ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε. Τα ζπκπεξάζκαηά 

ηνπ νξγαλψλνληαη γχξσ απφ δχν άμνλεο:  

α) ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε ζε βάζνο: Σε πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο ηεο 

επηζθφπεζεο δε δηαηππψλεηαη κε μεθάζαξνπο φξνπο αλ πξνάγεηαη ε κάζεζε ζε βάζνο 

κε ηε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία κεηαμχ νκφηηκσλ. Ωζηφζν, ζε επηά απφ απηέο 

αλαθέξεηαη σο απνηέιεζκα ην βαζχηεξν επίπεδν θαηαλφεζεο. Δπίζεο, ζε δχν αθφκα 

έξεπλεο αλαθέξεηαη φηη ε κέζνδνο ζπλδέζεθε κε αχμεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο απέλαληη 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ 

ηνπο/ηηο ίδηνπο/-εο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο, θαζψο θαη κε ηε κεηαγλσζηηθή 

ελεκεξφηεηα. Σε κηα έξεπλα αλαθέξεηαη αχμεζε ηφζν ηεο επηθαλεηαθήο φζν θαη ηεο 

εηο βάζνο κάζεζεο, ελψ ζε κηα αθφκα αλαθέξεηαη αχμεζε ηεο επηθαλεηαθήο κάζεζεο. 

Τα παξαπάλσ αζαθή απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Stigmar, ζε ζρέζε κε ηνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ εξεπλψλ. 

β) ζε ζρέζε κε ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο: Απφ ηηο έξεπλεο ηεο επηζθφπεζεο 

πξνθχπηεη φηη ε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία κεηαμχ νκφηηκσλ σθειεί ηφζν ηνπο 

«δαζθάινπο» φζν θαη ηνπο «καζεηέο», ιφγσ ηεο ελδπλακσκέλεο αιιειεπίδξαζεο.  

Τα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο είλαη 

ηα παξαθάησ (Stigmar, 2016):  

1. Απμάλεηαη ην επίπεδν θαηαλφεζεο, θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζθέςε, 

ππάξρεη θαιχηεξε αλαηξνθνδφηεζε, δηεπξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ελζαξξχλεηαη 

ε εκπινθή ηνπο κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο βειηηψλεηαη ε 

απηνξξχζκηζε, πνπ πεξηιακβάλεη: ηελ θηλεηνπνίεζε, ηελ απην- απνηειεζκαηηθφηεηα, 

ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ηε ζηνρνζεζία, ηε κεηαγλψζε, ηνλ αλαζηνραζκφ, ηηο 

νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο.  

2. Δπηπιένλ, νη «δάζθαινη» θαη νη «καζεηέο» αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο 

επεμήγεζεο, ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ελζσκάησζε ηεο λέαο γλψζεο ζηελ παιηά 

θαη νδεγεί ζε εθηελέζηεξε ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε.  

3. Παξάιιεια, θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», εληζρχεηαη ε 

επηθνηλσλία θαη, θαζψο νη θνηηεηέο/-ήηξηεο δνπιεχνπλ καδί κε άιινπο σο 

ζπλεξγάηεο, πξνάγνληαη δεμηφηεηεο εγεζίαο θαη αλαπηχζζεηαη ν ζεβαζκφο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο.  

4. Τν ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, ην ρηίζηκν ζρέζεσλ θαη ε δεκηνπξγία 

ζεξκνχ θιίκαηνο ζπληεινχλ επίζεο ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο ησλ «καζεηψλ».  
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κπνξνχλ λα αλαρζνχλ απηφκαηα θαη ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε. Τα ζπκπεξάζκαηά 

ηνπ νξγαλψλνληαη γχξσ απφ δχν άμνλεο:  

α) ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε ζε βάζνο: Σε πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο ηεο 

επηζθφπεζεο δε δηαηππψλεηαη κε μεθάζαξνπο φξνπο αλ πξνάγεηαη ε κάζεζε ζε βάζνο 

κε ηε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία κεηαμχ νκφηηκσλ. Ωζηφζν, ζε επηά απφ απηέο 

αλαθέξεηαη σο απνηέιεζκα ην βαζχηεξν επίπεδν θαηαλφεζεο. Δπίζεο, ζε δχν αθφκα 

έξεπλεο αλαθέξεηαη φηη ε κέζνδνο ζπλδέζεθε κε αχμεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο απέλαληη 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ 

ηνπο/ηηο ίδηνπο/-εο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο, θαζψο θαη κε ηε κεηαγλσζηηθή 

ελεκεξφηεηα. Σε κηα έξεπλα αλαθέξεηαη αχμεζε ηφζν ηεο επηθαλεηαθήο φζν θαη ηεο 

εηο βάζνο κάζεζεο, ελψ ζε κηα αθφκα αλαθέξεηαη αχμεζε ηεο επηθαλεηαθήο κάζεζεο. 

Τα παξαπάλσ αζαθή απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Stigmar, ζε ζρέζε κε ηνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ εξεπλψλ. 

β) ζε ζρέζε κε ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο: Απφ ηηο έξεπλεο ηεο επηζθφπεζεο 

πξνθχπηεη φηη ε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία κεηαμχ νκφηηκσλ σθειεί ηφζν ηνπο 

«δαζθάινπο» φζν θαη ηνπο «καζεηέο», ιφγσ ηεο ελδπλακσκέλεο αιιειεπίδξαζεο.  

Τα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο είλαη 

ηα παξαθάησ (Stigmar, 2016):  

1. Απμάλεηαη ην επίπεδν θαηαλφεζεο, θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζθέςε, 

ππάξρεη θαιχηεξε αλαηξνθνδφηεζε, δηεπξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ελζαξξχλεηαη 

ε εκπινθή ηνπο κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο βειηηψλεηαη ε 

απηνξξχζκηζε, πνπ πεξηιακβάλεη: ηελ θηλεηνπνίεζε, ηελ απην- απνηειεζκαηηθφηεηα, 

ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ηε ζηνρνζεζία, ηε κεηαγλψζε, ηνλ αλαζηνραζκφ, ηηο 

νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο.  

2. Δπηπιένλ, νη «δάζθαινη» θαη νη «καζεηέο» αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο 

επεμήγεζεο, ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ελζσκάησζε ηεο λέαο γλψζεο ζηελ παιηά 

θαη νδεγεί ζε εθηελέζηεξε ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε.  

3. Παξάιιεια, θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», εληζρχεηαη ε 

επηθνηλσλία θαη, θαζψο νη θνηηεηέο/-ήηξηεο δνπιεχνπλ καδί κε άιινπο σο 

ζπλεξγάηεο, πξνάγνληαη δεμηφηεηεο εγεζίαο θαη αλαπηχζζεηαη ν ζεβαζκφο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο.  

4. Τν ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, ην ρηίζηκν ζρέζεσλ θαη ε δεκηνπξγία 

ζεξκνχ θιίκαηνο ζπληεινχλ επίζεο ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο ησλ «καζεηψλ».  

5. Ζ κέζνδνο αληηκεησπίδεη ηελ «αθαδεκατθή απνκφλσζε», θαζψο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα γηα δηάινγν αλάκεζα ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο θαη ελζαξξχλεη ηελ 

επηθνηλσλία.  

6. Τέινο, ηα πξνγξάκκαηα θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο κεηαμχ 

νκφηηκσλ ζην παλεπηζηήκην κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέζν αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο ρακεινχ αθαδεκατθνχ ξίζθνπ γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο. 

Αλ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζθφπεζεο ηνπ Stigmar (2016) δελ 

πξνθχπηεη φηη ε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία κεηαμχ νκφηηκσλ ζην παλεπηζηήκην 

ζπζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ «καζεηψλ»-θνηηεηψλ, νη Arco-

Tirado, Fernández-Martín θαη Hervás-Torres (2019) έδεημαλ, ζε κηα πξφζθαηε 

πεηξακαηηθή έξεπλα, φηη ε επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο θξνληηζηεξηαθήο 

δηδαζθαιίαο πνπ πινπνηήζεθε ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο/-ήηξηεο-«καζεηέο» κε ηε 

ζπκκεηνρή εθπαηδεπκέλσλ ηειεηφθνηησλ θαη ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ ζε ξφιν 

«δαζθάισλ», ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε, ε νπνία 

κεηξήζεθε κέζα απφ ηελ επίζεκε αθαδεκατθή ηνπο αμηνιφγεζε. Δπηπιένλ, είλαη 

ελδηαθέξνλ φηη, απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Russ (2015) κε θνηηεηέο/-ήηξηεο πνπ 

αλήθαλ ζε πςειή νκάδα θηλδχλνπ σο πξνο ην αθαδεκατθφ ηνπο πξνθίι (δειαδή 

ρακειφ γισζζηθφ επίπεδν, ρακειή επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο θ.ά.), πξνέθπςε φηη νη 

βαζκνί ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζε ΦΓ εληφο κηθξψλ νκάδσλ απφ 

νκφηηκνπο, ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο βαζκνχο ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε αληίζηνηρνπ ηχπνπ3 ΦΓ απφ επαγγεικαηίεο, 

δειαδή άηνκα πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί απφ ην παλεπηζηήκην γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

  

2. Η μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 
 

2.1. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο 
 
Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη ζθνπφ λα αλαδείμεη ην ακνηβαίν φθεινο (γλσζηηθφ, 

θνηλσληθφ ή άιιν) ηεο θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο (ΦΓ) κεηαμχ νκφηηκσλ πνπ 

εθαξκφζηεθε ζε θνηηεηέο/-ήηξηεο –ζε ξφιν «θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ» θαη 

«καζεηψλ»–, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/-εο θαη ηελ επφπηξηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο ηνπ 
                                                           
3 Σην ζρήκα «έλαο πξνο έλαλ» δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηε βαζκνινγία 
ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία απφ νκφηηκνπο θαη ζε απηνχο/-
έο πνπ ζπκκεηείραλ ζε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία απφ επαγγεικαηίεο. 
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πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ΤΔΔΠΖ ηνπ ΓΠΘ. Σπγθεθξηκέλα, 

επηδηψρζεθε λα αλαδεηρζνχλ ηφζν νη γλψζεηο φζν θαη νη θνηλσληθέο ή άιιεο 

δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ ή θαη εληζρχζεθαλ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα δηδάμνπλ θαη λα κάζνπλ εμαηνκηθεπκέλα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

θαη ηε ινγηθή ηεο θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο, είηε βνεζψληαο ηνλ άιινλ είηε 

ιακβάλνληαο βνήζεηα κέζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία.  

 

2.2. Σν πιαίζην πινπνίεζεο ησλ καζεκάησλ ηεο θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο 
 

Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2017-18 θαη 2018-19, ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Δμαηνκηθεπκέλε κάζεζε κε επνπηεία: ζεσξία θαη έξεπλα, ην 

νπνίν είλαη θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηνπ ΤΔΔΠΖ θαη πξνζθέξεηαη ζην ηξίην εμάκελν ζπνπδψλ. Τν 

νξγαλφγξακκα ηνπ καζήκαηνο πξνβιέπεη 5 ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη 8 

εξγαζηεξηαθά, κε εθαξκνγέο ηεο δηδαζθφκελεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε. Ζ δηάξθεηα ηνπ 

θάζε καζήκαηνο ήηαλ 2½ ψξεο. Σην ηέινο θάζε ζπλάληεζεο, νη θνηηεηέο/-ήηξηεο 

θαινχληαλ λα ζρνιηάζνπλ θξηηηθά, αλαζηνραδφκελνη/-εο ηε δηαδηθαζία ηεο 

θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο πνπ είρε πξνεγεζεί, θάλνληαο ηαπηφρξνλα κηα 

εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπο, θαζψο θαη πξφβιεςε ελεξγεηψλ γηα ηελ επφκελε 

ζπλάληεζε. 

Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο είρε πεξηγξαθεί επαθξηβψο θαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ απφ ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο πνπ δηθαηνχληαλ 

λα ην επηιέμνπλ θαη πεξηιάκβαλε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: α) ηξφπνο δηδαζθαιίαο: 

δηαιέμεηο4, απνθιεηζηηθά γηα ηνπο «δαζθάινπο» θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, κε 

ππνρξεσηηθή παξνπζία «δαζθάισλ» θαη «καζεηψλ», β) παξνπζίεο: δηθαίσκα γηα κία 

κφλν απνπζία, γ) ζχλζεζε δπάδσλ: έλαο «θξνληηζηεξηαθφο δάζθαινο» πξνο έλαλ 

«καζεηή», δ) ηξφπνο εμέηαζεο: αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε παξαηήξεζε ηεο 

επφπηξηαο θαη φρη κε ηειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο.  

Όζνλ αθνξά ηηο παξνπζίεο, ζηνλ πξψην θχθιν απνπζίαζε ηειηθά δχν θνξέο 

κηα «καζήηξηα», δχν θνξέο κηα δεχηεξε ηεο ίδηαο δπάδαο, ελψ κία θνξά απνπζίαζε 

φιε ε ηξηάδα· ζηνλ δεχηεξν θχθιν απνπζίαζαλ απφ κία θνξά δχν δπάδεο 

«θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ» θαη «καζεηψλ».  

                                                           
4 Οη δηαιέμεηο πεξηιάκβαλαλ ηελ παξνπζίαζε ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ θαη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 
ζχγρξνλεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία, κε έκθαζε ζηε δηαπνιηηηζκηθή 
δηάζηαζή ηεο θαη κε αλαθνξέο ηφζν ζε παηδηά φζν θαη ζε ελήιηθεο (ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα). 
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πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ΤΔΔΠΖ ηνπ ΓΠΘ. Σπγθεθξηκέλα, 

επηδηψρζεθε λα αλαδεηρζνχλ ηφζν νη γλψζεηο φζν θαη νη θνηλσληθέο ή άιιεο 

δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ ή θαη εληζρχζεθαλ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα δηδάμνπλ θαη λα κάζνπλ εμαηνκηθεπκέλα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

θαη ηε ινγηθή ηεο θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο, είηε βνεζψληαο ηνλ άιινλ είηε 

ιακβάλνληαο βνήζεηα κέζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία.  

 

2.2. Σν πιαίζην πινπνίεζεο ησλ καζεκάησλ ηεο θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο 
 

Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2017-18 θαη 2018-19, ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Δμαηνκηθεπκέλε κάζεζε κε επνπηεία: ζεσξία θαη έξεπλα, ην 

νπνίν είλαη θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηνπ ΤΔΔΠΖ θαη πξνζθέξεηαη ζην ηξίην εμάκελν ζπνπδψλ. Τν 

νξγαλφγξακκα ηνπ καζήκαηνο πξνβιέπεη 5 ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη 8 

εξγαζηεξηαθά, κε εθαξκνγέο ηεο δηδαζθφκελεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε. Ζ δηάξθεηα ηνπ 

θάζε καζήκαηνο ήηαλ 2½ ψξεο. Σην ηέινο θάζε ζπλάληεζεο, νη θνηηεηέο/-ήηξηεο 

θαινχληαλ λα ζρνιηάζνπλ θξηηηθά, αλαζηνραδφκελνη/-εο ηε δηαδηθαζία ηεο 

θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο πνπ είρε πξνεγεζεί, θάλνληαο ηαπηφρξνλα κηα 

εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπο, θαζψο θαη πξφβιεςε ελεξγεηψλ γηα ηελ επφκελε 

ζπλάληεζε. 

Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο είρε πεξηγξαθεί επαθξηβψο θαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ απφ ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο πνπ δηθαηνχληαλ 

λα ην επηιέμνπλ θαη πεξηιάκβαλε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: α) ηξφπνο δηδαζθαιίαο: 

δηαιέμεηο4, απνθιεηζηηθά γηα ηνπο «δαζθάινπο» θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, κε 

ππνρξεσηηθή παξνπζία «δαζθάισλ» θαη «καζεηψλ», β) παξνπζίεο: δηθαίσκα γηα κία 

κφλν απνπζία, γ) ζχλζεζε δπάδσλ: έλαο «θξνληηζηεξηαθφο δάζθαινο» πξνο έλαλ 

«καζεηή», δ) ηξφπνο εμέηαζεο: αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε παξαηήξεζε ηεο 

επφπηξηαο θαη φρη κε ηειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο.  

Όζνλ αθνξά ηηο παξνπζίεο, ζηνλ πξψην θχθιν απνπζίαζε ηειηθά δχν θνξέο 

κηα «καζήηξηα», δχν θνξέο κηα δεχηεξε ηεο ίδηαο δπάδαο, ελψ κία θνξά απνπζίαζε 

φιε ε ηξηάδα· ζηνλ δεχηεξν θχθιν απνπζίαζαλ απφ κία θνξά δχν δπάδεο 

«θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ» θαη «καζεηψλ».  

                                                           
4 Οη δηαιέμεηο πεξηιάκβαλαλ ηελ παξνπζίαζε ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ θαη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 
ζχγρξνλεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία, κε έκθαζε ζηε δηαπνιηηηζκηθή 
δηάζηαζή ηεο θαη κε αλαθνξέο ηφζν ζε παηδηά φζν θαη ζε ελήιηθεο (ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα). 

2.3. Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 
 

Ο αλψηαηνο αξηζκφο θνηηεηψλ/-ηξηψλ-θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ, πνπ 

κπνξνχζαλ λα δειψζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζην νπνίν εληαζζφηαλ ε ΦΓ ήηαλ 

δεθαπέληε. Πιένλ ηνχηνπ, νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ επηινγή ηνπο ήηαλ λα 

έρνπλ επηηχρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν ζα ζηήξηδαλ ηνλ «καζεηή». 

Αλ θαη κηα πξνυπφζεζε ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ δπάδεο, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ζηνλ πξψην θχθιν παξνπζηάζηεθαλ κφλν δχν θνηηήηξηεο σο ππνςήθηεο 

«θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» θαη ηέζζεξηο σο ππνςήθηεο «καζήηξηεο», 

απνθαζίζηεθε απφ ηε δηδάζθνπζα θαζεγήηξηα λα δνθηκαζηεί ην ζρήκα «έλαο πξνο 

δχν», θαζψο νη ηειεπηαίεο εθδήισζαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα ιάβνπλ ζηήξημε ζε 

καζήκαηα ηεο δηδάζθνπζαο, ζηηο εμεηάζεηο ησλ νπνίσλ απέηπραλ. Δπίζεο, απφ ηηο 

δχν «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο», ε κία δελ είρε επηηχρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 

καζήκαηνο ζην νπνίν ζα ζηήξηδε ηηο ζπκθνηηήηξηέο ηεο, αιιά δήισζε φηη ηελ 

ελδηέθεξε λα δνθηκάζεη. Ζ πξφηαζή ηεο έγηλε απνδεθηή ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

αξηζκνχ θνηηεηψλ/-ηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη ηαπηφρξνλα απφ εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξίπησζή ηεο.  

Οη «καζεηέο» πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηελ θαζεγήηξηα ήηαλ άηνκα πςεινχ 

αθαδεκατθνχ θηλδχλνπ. Σπγθεθξηκέλα, δελ είραλ επηηχρεη ζε εμεηάζεηο καζεκάησλ, 

ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δίδαζθε ε ίδηα5, θαη είραλ εμαηξεηηθά ρακεινχο βαζκνχο ζε 

επαλεηιεκκέλεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, ελψ θάπνηνη απφ απηνχο παξνπζίαδαλ 

εκθαλή αδπλακία ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο, θαζψο ήηαλ αιιφγισζζνη. Σπλνιηθά, 

ζηνπο δχν θχθινπο καζεκάησλ ζπκκεηείραλ 16 θνηηεηέο/-ήηξηεο: ζηνλ πξψην θχθιν 

2 θνηηήηξηεο σο «θξνληηζηεξηαθνί δαζθάινη» κε δχν θνηηήηξηεο –«καζεηέο» ε 

θαζεκία, θαη ζηνλ δεχηεξν 5 θνηηήηξηεο σο «θξνληηζηεξηαθνί δάζθαινη» κε έλαλ 

«καζεηή» ε θαζεκία. Σπλήζσο, ηξεηο «καζεηέο» ζεσξείηαη φηη είλαη έλαο ηθαλφο 

αξηζκφο γηα θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία, αιιά «απηφο ν αξηζκφο κπνξεί λα εμαξηάηαη 

απφ ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ή γηα παξάδεηγκα απφ ην γεγνλφο φηη είλαη 

θνηηεηέο/-ήηξηεο παλεπηζηεκίνπ ή καζεηέο/-ήηξηεο δεκνηηθνχ» (Peyrat-Malaterre, 

2011, ζ. 53). Σηνλ δεχηεξν θχθιν, έλαο «καζεηήο» θαη κία «καζήηξηα» ήηαλ 

αιιφγισζζνη, κε ηνλ έλαλ απφ απηνχο λα ζπκκεηέρεη γηα ηξίηε θνξά ζε θχθιν ΦΓ.  

                                                           
5 Πξφθεηηαη γηα ηα καζήκαηα Δμέιημε παηδαγσγηθήο ζθέςεο, Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο 
εθπαίδεπζεο θαη Σχγρξνλε δηδαθηηθή: Βαζηθέο έλλνηεο θαη πξνηάζεηο εθαξκνγήο, πνπ δηδάζθεη ε 
πξψηε ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ, ελψ κηα δπάδα ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ επέιεμε ην κάζεκα Δηζαγσγή 
ζηε κνπζεηνπαηδαγσγή, πνπ δηδάζθεη άιιε θαζεγήηξηα. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο «θξνληηζηεξηαθνί δάζθαινη» θαη ησλ δχν θχθισλ ήηαλ κφλν 

γπλαίθεο, ελψ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο «καζεηέο» ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ππήξρε κφλν 

έλαο άλδξαο. Σπλεπψο κία κφλν δπάδα ήηαλ εηεξνγελήο σο πξνο ην θχιν. Σχκθσλα 

κε ηελ Peyrat (2008), νη «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» είλαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ 

ηνπο «θξνληηζηεξηαθνχο δαζθάινπο», αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπ «καζεηή» (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Peyrat-Malaterre, 2011, ζ. 52). Τε ρξνληά πινπνίεζεο ηεο ΦΓ, απφ 

ηηο ζπκκεηέρνπζεο, νη «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» θαη ησλ δχν θχθισλ θνηηνχζαλ 

ζην ηξίην έηνο ζπνπδψλ θαη νη «καζεηέο» σο εμήο: ηνπ πξψηνπ θχθινπ νη ηξεηο 

«καζήηξηεο» ήηαλ πξσηνεηείο θαη ε κία δεπηεξνεηήο, ελψ απφ ηνπο «καζεηέο» ηνπ 

δεχηεξνπ θχθινπ, νη ηξεηο ήηαλ δεπηεξνεηείο, ε κία πξσηνεηήο θαη έλαο εθηφο θχθινπ 

ζπνπδψλ. Σε γεληθέο γξακκέο, ππνζέηνπκε φηη, κε βάζε ην έηνο θνίηεζεο ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ ζηνλ πξψην θχθιν ΦΓ, ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ θνηηεηξηψλ, 

«θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ» θαη «καζεηψλ», ήηαλ ζρεηηθά παξφκνην, ελψ ζηνλ 

δεχηεξν, ην επίπεδν γλψζεσλ ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθφ γηα ηηο ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε 

δπάδεο. Σρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ αλάκεζα ζε «θξνληηζηεξηαθέο 

δαζθάιεο» θαη «καζεηέο», απφ ηα ιεγφκελά ηνπο ζε άηππν επίπεδν ζπκπεξαίλεηαη φηη 

ππήξμε θπξίσο κηα ηππηθή, ζπλήζεο θαη απιή γλσξηκία κεηαμχ ηνπο. Τέινο, ειηθηαθά, 

ζηνλ πξψην θχθιν, νη θνηηήηξηεο ήηαλ ζρεδφλ ζπλνκήιηθεο, απφ 18-21 εηψλ, φπσο 

θαη ζηνλ δεχηεξν θχθιν, κε εμαίξεζε δχν «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο», νη νπνίεο 

ήηαλ πεξίπνπ δέθα δψδεθα ρξφληα κεγαιχηεξεο απφ ηνπο «καζεηέο» ηνπο. Οη 

ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζρεδφλ ζπλνκήιηθνη, θαζψο νη ειηθίεο ηνπο 

θπκαίλνληαλ απφ 20 έσο 25 ρξφληα.  

 

2.4. Ζ κέζνδνο θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ  
 

Ζ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κεηαμχ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο ΦΓ γηλφηαλ 

πξφζσπν κε πξφζσπν6 θαη θαηαγξάθεθε απφ ηελ επφπηξηα θαζεγήηξηα κέζσ 

εκηδνκεκέλεο θαη ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ, πνπ θαηαρσξίδνληαλ ζε ειεχζεξε κνξθή ζε κε δνκεκέλν θχιιν 

παξαηήξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξεπλήηξηα ήηαλ παξνχζα ζηε δηάξθεηα φισλ 

ησλ ζπλαληήζεσλ, πεξηθεξφηαλ αλάκεζα ζηηο δπάδεο/ηξηάδεο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ, 

θαζφηαλ ζε ζξαλίν θνληά ζηελ θάζε δπάδα/ηξηάδα θαη θαηέγξαθε ζπκπεξηθνξέο, 

                                                           
6 Σε απηφ ην πιαίζην, κε ηνλ φξν επηθνηλσλία ελλνείηαη ε πξνθνξηθή θαη γξαπηή κεηαβίβαζε ζεκαζηψλ 
θαη λνεκάησλ απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο θνηηεηψλ/-ηξηψλ, κε ηε κνξθή νδεγηψλ, εξσηήζεσλ, 
απαληήζεσλ, παξνηξχλζεσλ, αζθήζεσλ θ.ιπ. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο «θξνληηζηεξηαθνί δάζθαινη» θαη ησλ δχν θχθισλ ήηαλ κφλν 

γπλαίθεο, ελψ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο «καζεηέο» ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ππήξρε κφλν 

έλαο άλδξαο. Σπλεπψο κία κφλν δπάδα ήηαλ εηεξνγελήο σο πξνο ην θχιν. Σχκθσλα 

κε ηελ Peyrat (2008), νη «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» είλαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ 

ηνπο «θξνληηζηεξηαθνχο δαζθάινπο», αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπ «καζεηή» (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Peyrat-Malaterre, 2011, ζ. 52). Τε ρξνληά πινπνίεζεο ηεο ΦΓ, απφ 

ηηο ζπκκεηέρνπζεο, νη «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» θαη ησλ δχν θχθισλ θνηηνχζαλ 

ζην ηξίην έηνο ζπνπδψλ θαη νη «καζεηέο» σο εμήο: ηνπ πξψηνπ θχθινπ νη ηξεηο 

«καζήηξηεο» ήηαλ πξσηνεηείο θαη ε κία δεπηεξνεηήο, ελψ απφ ηνπο «καζεηέο» ηνπ 

δεχηεξνπ θχθινπ, νη ηξεηο ήηαλ δεπηεξνεηείο, ε κία πξσηνεηήο θαη έλαο εθηφο θχθινπ 

ζπνπδψλ. Σε γεληθέο γξακκέο, ππνζέηνπκε φηη, κε βάζε ην έηνο θνίηεζεο ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ ζηνλ πξψην θχθιν ΦΓ, ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ θνηηεηξηψλ, 

«θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ» θαη «καζεηψλ», ήηαλ ζρεηηθά παξφκνην, ελψ ζηνλ 

δεχηεξν, ην επίπεδν γλψζεσλ ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθφ γηα ηηο ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε 

δπάδεο. Σρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ αλάκεζα ζε «θξνληηζηεξηαθέο 

δαζθάιεο» θαη «καζεηέο», απφ ηα ιεγφκελά ηνπο ζε άηππν επίπεδν ζπκπεξαίλεηαη φηη 

ππήξμε θπξίσο κηα ηππηθή, ζπλήζεο θαη απιή γλσξηκία κεηαμχ ηνπο. Τέινο, ειηθηαθά, 

ζηνλ πξψην θχθιν, νη θνηηήηξηεο ήηαλ ζρεδφλ ζπλνκήιηθεο, απφ 18-21 εηψλ, φπσο 

θαη ζηνλ δεχηεξν θχθιν, κε εμαίξεζε δχν «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο», νη νπνίεο 

ήηαλ πεξίπνπ δέθα δψδεθα ρξφληα κεγαιχηεξεο απφ ηνπο «καζεηέο» ηνπο. Οη 

ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζρεδφλ ζπλνκήιηθνη, θαζψο νη ειηθίεο ηνπο 

θπκαίλνληαλ απφ 20 έσο 25 ρξφληα.  

 

2.4. Ζ κέζνδνο θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ  
 

Ζ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κεηαμχ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο ΦΓ γηλφηαλ 

πξφζσπν κε πξφζσπν6 θαη θαηαγξάθεθε απφ ηελ επφπηξηα θαζεγήηξηα κέζσ 

εκηδνκεκέλεο θαη ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ, πνπ θαηαρσξίδνληαλ ζε ειεχζεξε κνξθή ζε κε δνκεκέλν θχιιν 

παξαηήξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξεπλήηξηα ήηαλ παξνχζα ζηε δηάξθεηα φισλ 

ησλ ζπλαληήζεσλ, πεξηθεξφηαλ αλάκεζα ζηηο δπάδεο/ηξηάδεο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ, 

θαζφηαλ ζε ζξαλίν θνληά ζηελ θάζε δπάδα/ηξηάδα θαη θαηέγξαθε ζπκπεξηθνξέο, 

                                                           
6 Σε απηφ ην πιαίζην, κε ηνλ φξν επηθνηλσλία ελλνείηαη ε πξνθνξηθή θαη γξαπηή κεηαβίβαζε ζεκαζηψλ 
θαη λνεκάησλ απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο θνηηεηψλ/-ηξηψλ, κε ηε κνξθή νδεγηψλ, εξσηήζεσλ, 
απαληήζεσλ, παξνηξχλζεσλ, αζθήζεσλ θ.ιπ. 

θπξίσο ιεθηηθέο, ελδεηθηηθέο ησλ πξαθηηθψλ θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

αληίδξαζεο ησλ «καζεηψλ» ζε απηέο.  

Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο ηεο ζηε δηαδηθαζία εμαξηηφηαλ απφ ηηο ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο ησλ «θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ» ζε εξσηήζεηο «καζεηψλ» πνπ 

επεζήκαηλε, ηηο εζθαικέλεο εμεγήζεηο ηνπο ή αθφκα απφ ηε ρξήζε πξαθηηθψλ πνπ 

δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηνλ ξφιν ηνπ «θξνληηζηεξηαθνχ δαζθάινπ», φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ελφο ζέκαηνο κε κνξθή δηάιεμεο ή θαη ε 

παξάιεηςε πξνζαξκνγήο ηνπ ιφγνπ ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο ζηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ εθάζηνηε «καζεηή». Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε παξέκβαζή ηεο ζηφρεπε λα 

απαιείςεη ηνλ δηδαθηηζκφ ηεο «θξνληηζηεξηαθήο δαζθάιαο» θαη λα ηελ επαλαθέξεη 

ζηνλ ξφιν ηνπ ππνζηεξηθηή ηεο κάζεζεο. Τέινο, νξηζκέλεο θνξέο, νη ίδηεο νη 

«θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» δεηνχζαλ ηε κεζνιάβεζε ηεο επφπηξηαο γηα 

επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο απάληεζήο ηνπο ζε έλα εξψηεκα ηνπ «καζεηή» ή γηα 

δηεπθξίληζε θάπνησλ αζαθψλ ζεκείσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ ππθλφηεηα 

ησλ ζεκεηψζεψλ ηεο απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ φζσλ ζπκκεηείραλ ζηε 

ΦΓ εμαξηηφηαλ ηφζν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δπάδσλ/ηξηάδσλ φζν θαη απφ ηνλ αξηζκφ 

θαη ηε θχζε ησλ παξεκβάζεψλ ηεο ζηε δηαδηθαζία. Ζ δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεψλ ηεο 

ήηαλ ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθιήζεσλ απφ ηηο «δαζθάιεο», γηα εμεγήζεηο ή 

δηεπθξηλίζεηο θάπνηαο δχζθνιεο έλλνηαο ζην θείκελν πνπ κειεηνχζαλ.  

Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο/ηηο 

θνηηεηέο/-ήηξηεο, κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- Τξία εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο «θξνληηζηεξηαθνχο δαζθάινπο», απφ 

ηα νπνία ην έλα κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ απνθιεηζηηθά γηα 

«δαζθάινπο» (βι. ελφηεηα 2.2.) θαη ηελ πξψηε δηαγλσζηηθή ζπλάληεζε κε ηνλ 

«καζεηή», αιιά πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο ΦΓ, θαη δχν (2) εξσηεκαηνιφγηα κεηά ην 

πέξαο ηεο ΦΓ. Απφ ηα δχν ηειεπηαία, ην πξψην πεξηιάκβαλε εζηηαζκέλεο εξσηήζεηο 

γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ «θξνληηζηεξηαθνχ δαζθάινπ» ζε θάζε κάζεκα, ελψ 

ηαπηφρξνλα δεηνχζε απφ ηνλ θνηηεηή-δάζθαιν λα παξνπζηάζεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε, αμηνζεκείσηα γεγνλφηα, ην φθεινο πνπ 

απνθφκηζε θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο. Τν δεχηεξν 

απαηηνχζε θξηηηθφ ζηνραζκφ ζε ειεχζεξε κνξθή, κε ηε βνήζεηα ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη 
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αθνξνχζε ηφζν ην γλσζηηθφ αληηθείκελν φζν θαη ηηο θνηλσληθέο ή άιιεο δεμηφηεηεο, 

ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ ελδερνκέλσο απνθηήζεθαλ ή εληζρχζεθαλ7.  

- Γχν εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο «καζεηέο», ζχληνκα ζε έθηαζε ζε 

ζρέζε κε απηά ησλ «θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ», απφ ηα νπνία ην έλα πξηλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο ΦΓ θαη κεηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε κε ηνλ «θξνληηζηεξηαθφ 

δάζθαιν», θαη ην άιιν, κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «θξηηηθφο ζηνραζκφο», κεηά ην ηέινο 

ησλ ζπλαληήζεσλ. Σην πξψην, ν «καζεηήο» θαινχληαλ λα παξνπζηάζεη ηηο δπζθνιίεο 

ηνπ, λα αλαθέξεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ην φθεινο πνπ απνθφκηζε απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα. Τν δεχηεξν απαηηνχζε έλαλ ζχληνκν θξηηηθφ 

ζηνραζκφ ζε ειεχζεξε κνξθή, κε ηε βνήζεηα ιέμεσλ-θιεηδηψλ, θαη αθνξνχζε ηφζν 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν φζν θαη ηηο θνηλσληθέο ή άιιεο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο 

πνπ ελδερνκέλσο απέθηεζε ή ελίζρπζε.  

Τν πεξηερφκελν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηεξίρζεθε ζηελ ππάξρνπζα δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη πξνζαξκφζηεθε ζηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ. Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε παξνχζα εξγαζία 

απνηειεί κέξνο επξχηεξεο έξεπλαο, κε ηελ νπνία εμεηάδνπκε, εθηφο απφ ην ακνηβαίν 

φθεινο πνπ πξνθχπηεη γηα ηνπο/ηηο εκπιεθφκελνπο/-εο θνηηεηέο/-ήηξηεο, θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχρζεθε επηπιένλ αλάκεζα ζηνπο 

«θξνληηζηεξηαθνχο δαζθάινπο» θαη ηνπο «καζεηέο», ηα εκπφδηα ή θαη ηηο δπζθνιίεο 

ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ θαηά ηε ΦΓ (γλσζηηθά, κεζνδνινγηθά θ.ά.) θαη ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο, θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο (ζηξαηεγηθέο/κέζα) ησλ 

«θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ» γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ «καζεηψλ». Σπλεπψο, ηα 

εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζην εχξνο κηαο ηέηνηαο κειέηεο 

θαη δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ παξνχζα. 

 

2.5. Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε 
 

Γηα λα εληνπηζηνχλ ηα βαζηθά ζεκαηηθά κνηίβα ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο θαη λα δηακνξθσζνχλ ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, κειεηήζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζηηο αλνηρηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο 

θαη νη ζεκεηψζεηο ηεο επφπηξηαο απφ ηελ παξαηήξεζε ζηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ. Σχκθσλα κε ηνλ Bryman (2017), ζεκαηηθφ κνηίβν είλαη 

κηα θαηεγνξία, ηελ νπνία πξνζδηνξίδεη ν αλαιπηήο κέζα απφ ηα δεδνκέλα ηνπ, πνπ 
                                                           
7 Απφ ηηο «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» κφλν κία δελ θαηέζεζε έλα εξσηεκαηνιφγην, ελψ απφ ηνπο 
«καζεηέο», κία αιιφγισζζε θαηέζεζε κφλν ηνλ «θξηηηθφ ζηνραζκφ».  
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αθνξνχζε ηφζν ην γλσζηηθφ αληηθείκελν φζν θαη ηηο θνηλσληθέο ή άιιεο δεμηφηεηεο, 

ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ ελδερνκέλσο απνθηήζεθαλ ή εληζρχζεθαλ7.  

- Γχν εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο «καζεηέο», ζχληνκα ζε έθηαζε ζε 

ζρέζε κε απηά ησλ «θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ», απφ ηα νπνία ην έλα πξηλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο ΦΓ θαη κεηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε κε ηνλ «θξνληηζηεξηαθφ 

δάζθαιν», θαη ην άιιν, κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «θξηηηθφο ζηνραζκφο», κεηά ην ηέινο 

ησλ ζπλαληήζεσλ. Σην πξψην, ν «καζεηήο» θαινχληαλ λα παξνπζηάζεη ηηο δπζθνιίεο 

ηνπ, λα αλαθέξεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ην φθεινο πνπ απνθφκηζε απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα. Τν δεχηεξν απαηηνχζε έλαλ ζχληνκν θξηηηθφ 

ζηνραζκφ ζε ειεχζεξε κνξθή, κε ηε βνήζεηα ιέμεσλ-θιεηδηψλ, θαη αθνξνχζε ηφζν 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν φζν θαη ηηο θνηλσληθέο ή άιιεο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο 

πνπ ελδερνκέλσο απέθηεζε ή ελίζρπζε.  

Τν πεξηερφκελν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηεξίρζεθε ζηελ ππάξρνπζα δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη πξνζαξκφζηεθε ζηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ. Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε παξνχζα εξγαζία 

απνηειεί κέξνο επξχηεξεο έξεπλαο, κε ηελ νπνία εμεηάδνπκε, εθηφο απφ ην ακνηβαίν 

φθεινο πνπ πξνθχπηεη γηα ηνπο/ηηο εκπιεθφκελνπο/-εο θνηηεηέο/-ήηξηεο, θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχρζεθε επηπιένλ αλάκεζα ζηνπο 

«θξνληηζηεξηαθνχο δαζθάινπο» θαη ηνπο «καζεηέο», ηα εκπφδηα ή θαη ηηο δπζθνιίεο 

ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ θαηά ηε ΦΓ (γλσζηηθά, κεζνδνινγηθά θ.ά.) θαη ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο, θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο (ζηξαηεγηθέο/κέζα) ησλ 

«θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ» γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ «καζεηψλ». Σπλεπψο, ηα 

εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζην εχξνο κηαο ηέηνηαο κειέηεο 

θαη δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ παξνχζα. 

 

2.5. Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε 
 

Γηα λα εληνπηζηνχλ ηα βαζηθά ζεκαηηθά κνηίβα ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο θαη λα δηακνξθσζνχλ ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, κειεηήζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζηηο αλνηρηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο 

θαη νη ζεκεηψζεηο ηεο επφπηξηαο απφ ηελ παξαηήξεζε ζηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ. Σχκθσλα κε ηνλ Bryman (2017), ζεκαηηθφ κνηίβν είλαη 

κηα θαηεγνξία, ηελ νπνία πξνζδηνξίδεη ν αλαιπηήο κέζα απφ ηα δεδνκέλα ηνπ, πνπ 
                                                           
7 Απφ ηηο «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» κφλν κία δελ θαηέζεζε έλα εξσηεκαηνιφγην, ελψ απφ ηνπο 
«καζεηέο», κία αιιφγισζζε θαηέζεζε κφλν ηνλ «θξηηηθφ ζηνραζκφ».  

ζπλδέεηαη κε ην επίθεληξν ηεο έξεπλαο, βαζίδεηαη ζε θσδηθνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο ζεκεηψζεηο πεδίνπ θαη πξνζθέξεη ζηνλ εξεπλεηή ηε βάζε γηα κηα ζεσξεηηθή 

θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Τα ελ ιφγσ θείκελα ήηαλ εμαξρήο θσδηθνπνηεκέλα, 

ηφζν ζηα εξσηεκαηνιφγηα φζν θαη ζην θχιιν ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. Ωο 

κνλάδα αλάιπζεο ζεσξήζεθε ε θξάζε, δειαδή νη νξγαλσκέλεο ζπληαθηηθά ιέμεηο ή 

θαη κία κφλν ιέμε –αλ δελ ππήξρε θξάζε– κε έλα κφλν λφεκα, πνπ πεξηθιεηφηαλ απφ 

δχν ζεκεία ζηίμεο θαη επαλαιακβαλφηαλ ζπρλά θαη κε ζαθήλεηα ζηα θείκελα.  

 

2.6. Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 
 

Τν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην νπνίν απνηέιεζε ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα 

ηε ζπζηεκαηηθή πνηνηηθή αλάιπζε ήηαλ ην εμήο:  

- Πνην είλαη ην ακνηβαίν φθεινο (γλσζηηθφ, θνηλσληθφ ή άιιν) γηα 

ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο –«θξνληηζηεξηαθνχο δαζθάινπο» θαη «καζεηέο»– απφ ηελ 

εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο κεηαμχ νκφηηκσλ;  

 

3. Αποηελέζμαηα 
 
3.1. Σν φθεινο γηα ηνπο «καζεηέο» απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ΦΓ 

 
  Σηηο δχν δπάδεο «καζεηξηψλ» πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξψην θχθιν 

θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο, ηα δεδνκέλα απνθαιχπηνπλ ην δίπηπρν «γλσζηηθφ θαη 

θνηλσληθφ φθεινο». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Μξ ραξαθηεξίδεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

ζηήξημε σο κέζν γλσζηηθήο πξνφδνπ, ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζεο 

αλάκεζα ζε θνηηεηέο/-ήηξηεο:  

«Σν tutoring, σο κηα κέζνδνο θαηαλφεζεο ελφο καζήκαηνο […] ζπκβάιιεη  ζηε 

δηαπίζησζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ, πξνζθέξεη 

ιχζεηο» (Μξ/Κξ.ζη.Α), ελψ ν/ε θνηηεηήο/-ήηξηα κπνξεί «λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηδέεο 

θαη απφςεηο, λα κάζεη λα ζέβεηαη ηε γλψκε ηνπ άιινπ. Με ιίγα ιφγηα, λα ππάξρεη κηα 

πγηήο επηθνηλσλία, απφ ηελ νπνία ν καζεηήο ζα γίλεηαη δηαξθψο θαιχηεξνο θαη σο 

καζεηήο, αιιά θαη σο άλζξσπνο» (Μξ/Κξ.ζη.Β).  

Απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηεο επφπηξηαο θαίλεηαη φηη ζηελ πξνηειεπηαία 

ζπλάληεζε, ε «θξνληηζηεξηαθή δαζθάια» παξαρσξεί ζηε Μξ ηε δπλαηφηεηα  «λα 

βνεζήζεη ηε Γζ, λα ηεο ζπκίζεη θ.ιπ.» → «δεκηνπξγεί ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηηο καζήηξηεο», ρσξίο λα παξαηηείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: «δεηά λα βνεζήζεη ηε Γζ λα θαηαιάβεη ηη είλαη ε εζλνγξαθηθή κέζνδνο. 
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Αιιειεπίδξαζε Μξ + Γζ κέζσ ζεκεηψζεσλ», θίλεζε πνπ ελδερνκέλσο δειψλεη 

γλσζηηθή πξφνδν ηεο Μξ, θαζψο θαίλεηαη φηη «ζπλερίδεη λα δίλεη ζσζηέο απαληήζεηο» 

(Δπ/17-05-2018).  

Ταπηφρξνλα, ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο ίδηαο εκέξαο, ε επφπηξηα ζεκεηψλεη: 

«Ζ Μξ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ πξφνδφ ηεο» (ibid.). Τν φθεινο γη’ απηή θαίλεηαη λα είλαη 

άκεζν, ράξε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παίξλεη θαη ηηο επλντθέο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγεί ε ΦΓ. Οη ζεκεηψζεηο δε ηεο επφπηξηαο γηα «γφληκν δηάινγν», πέξαλ ηεο 

κηαο θνξάο (Δπ/26-04-2018), εληζρχνπλ ηνλ ιφγν ηεο Γζ γηα ηε ζεηηθή ηνπο 

επηθνηλσλία.  

Παξφκνηεο εθηηκήζεηο θάλεη θαη ε Γζ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ηδηαίηεξσλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ΦΓ θαη ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παλεπηζηεκηαθή δηδαζθαιία:  

«Απφ ην δεχηεξν κάζεκα ππήξρε πξφνδνο ηφζν ζε γλσζηηθά δεηήκαηα […] φζν 

θαη πξαθηηθά. Μεηά απφ θάζε κάζεκα θεχγακε έρνληαο επηθνηλσλήζεη πξαγκαηηθά θαη 

θαηαλνήζεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν» (Γζ/Κξ.ζη.Α). «Αληηκεησπίζακε θαη 

αλαγλσξίζακε ηα ιάζε θαη ηηο αδπλακίεο ελψπηνλ άιισλ πξνζψπσλ, πξάγκα πνπ καο 

έθαλε επάισηνπο. Ήκαζηαλ ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπκε ηνλ εαπηφ καο […]. 

πλεηδεηνπνηήζακε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηηο νπνίεο ζεβαζηήθακε θαη δνπιέςακε κε 

απηέο θαη κέρξη ην ηειεπηαίν κάζεκα ππήξρε πξφνδνο. Πξνζαξκφζακε έηζη ην κάζεκα 

ζε εκάο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππνζηεξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θνηηεηή-καζεηή, φπσο 

π.ρ. ε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ. Σν πην φκνξθν πνπ ζπλέβαηλε ήηαλ πνπ κπνξνχζακε λα 

ξσηάκε φ,ηη ζέινπκε, ρσξίο θάπνηνο λα καο θξίλεη. Ήηαλ παξάμελν, θαηλνχξην θαη 

ήζεια λα ζπλερηζηεί πξνο φ,ηη άγλσζην ή αθαηαλφεην πξνο εκέλα. Έρνληαο ιάβεη 

ζεβαζκφ πξνο ηηο ηδηαηηεξφηεηέο κνπ σο άλζξσπνο, ζα ήζεια λα είλαη γηα κέλα κηα 

εκπεηξία πνπ ζα κε σζεί πξνο ηνλ απφιπην ζεβαζκφ πξνο ηνλ άιινλ» (Γζ/Κξ.ζη.Β).  

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο Γζ αγγίδεη ην πξφβιεκα πνπ απνηειεί ε απξφζσπε 

δηδαζθαιία κε δηάιεμε, ζην παλεπηζηήκην, ζε έλα κεγάιν αθξναηήξην. Ζ Γζ δείρλεη 

κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη έλαλ πςειφ βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο πξνφδνπ ηεο, 

αλαδεηθλχνληαο κε έκθαζε ηα πξνζσπηθά νθέιε πνπ απνθφκηζε, ελψ ζίγεη δεηήκαηα, 

ζηα νπνία επηδηψθεη λα βξεη ιχζεηο ε ΦΓ, φπσο νη ηξφπνη πξνζαξκνγήο ηεο 

δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ζην πξνθίι ηνπ «καζεηή». «Ζ πξνζαξκνγή παξακέλεη ε 

βαζηθή ιέμε γηα ηελ εθαξκνγή αιιειεπηδξαζηηθψλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ» (Peyrat-

Malaterre, 2011, ζ. 53).  
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Αιιειεπίδξαζε Μξ + Γζ κέζσ ζεκεηψζεσλ», θίλεζε πνπ ελδερνκέλσο δειψλεη 

γλσζηηθή πξφνδν ηεο Μξ, θαζψο θαίλεηαη φηη «ζπλερίδεη λα δίλεη ζσζηέο απαληήζεηο» 

(Δπ/17-05-2018).  

Ταπηφρξνλα, ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο ίδηαο εκέξαο, ε επφπηξηα ζεκεηψλεη: 

«Ζ Μξ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ πξφνδφ ηεο» (ibid.). Τν φθεινο γη’ απηή θαίλεηαη λα είλαη 

άκεζν, ράξε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παίξλεη θαη ηηο επλντθέο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγεί ε ΦΓ. Οη ζεκεηψζεηο δε ηεο επφπηξηαο γηα «γφληκν δηάινγν», πέξαλ ηεο 

κηαο θνξάο (Δπ/26-04-2018), εληζρχνπλ ηνλ ιφγν ηεο Γζ γηα ηε ζεηηθή ηνπο 

επηθνηλσλία.  

Παξφκνηεο εθηηκήζεηο θάλεη θαη ε Γζ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ηδηαίηεξσλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ΦΓ θαη ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παλεπηζηεκηαθή δηδαζθαιία:  

«Απφ ην δεχηεξν κάζεκα ππήξρε πξφνδνο ηφζν ζε γλσζηηθά δεηήκαηα […] φζν 

θαη πξαθηηθά. Μεηά απφ θάζε κάζεκα θεχγακε έρνληαο επηθνηλσλήζεη πξαγκαηηθά θαη 

θαηαλνήζεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν» (Γζ/Κξ.ζη.Α). «Αληηκεησπίζακε θαη 

αλαγλσξίζακε ηα ιάζε θαη ηηο αδπλακίεο ελψπηνλ άιισλ πξνζψπσλ, πξάγκα πνπ καο 

έθαλε επάισηνπο. Ήκαζηαλ ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπκε ηνλ εαπηφ καο […]. 

πλεηδεηνπνηήζακε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηηο νπνίεο ζεβαζηήθακε θαη δνπιέςακε κε 

απηέο θαη κέρξη ην ηειεπηαίν κάζεκα ππήξρε πξφνδνο. Πξνζαξκφζακε έηζη ην κάζεκα 

ζε εκάο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππνζηεξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θνηηεηή-καζεηή, φπσο 

π.ρ. ε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ. Σν πην φκνξθν πνπ ζπλέβαηλε ήηαλ πνπ κπνξνχζακε λα 

ξσηάκε φ,ηη ζέινπκε, ρσξίο θάπνηνο λα καο θξίλεη. Ήηαλ παξάμελν, θαηλνχξην θαη 

ήζεια λα ζπλερηζηεί πξνο φ,ηη άγλσζην ή αθαηαλφεην πξνο εκέλα. Έρνληαο ιάβεη 

ζεβαζκφ πξνο ηηο ηδηαηηεξφηεηέο κνπ σο άλζξσπνο, ζα ήζεια λα είλαη γηα κέλα κηα 

εκπεηξία πνπ ζα κε σζεί πξνο ηνλ απφιπην ζεβαζκφ πξνο ηνλ άιινλ» (Γζ/Κξ.ζη.Β).  

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο Γζ αγγίδεη ην πξφβιεκα πνπ απνηειεί ε απξφζσπε 

δηδαζθαιία κε δηάιεμε, ζην παλεπηζηήκην, ζε έλα κεγάιν αθξναηήξην. Ζ Γζ δείρλεη 

κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη έλαλ πςειφ βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο πξνφδνπ ηεο, 

αλαδεηθλχνληαο κε έκθαζε ηα πξνζσπηθά νθέιε πνπ απνθφκηζε, ελψ ζίγεη δεηήκαηα, 

ζηα νπνία επηδηψθεη λα βξεη ιχζεηο ε ΦΓ, φπσο νη ηξφπνη πξνζαξκνγήο ηεο 

δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ζην πξνθίι ηνπ «καζεηή». «Ζ πξνζαξκνγή παξακέλεη ε 

βαζηθή ιέμε γηα ηελ εθαξκνγή αιιειεπηδξαζηηθψλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ» (Peyrat-

Malaterre, 2011, ζ. 53).  

Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη νη ζεκεηψζεηο ηεο επφπηξηαο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ζέζεο ηεο Γζ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, θαζψο απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο ζπλάληεζε «θάλεη ηελ απηναμηνιφγεζή ηεο ζπλερψο» (Δπ/22-03-2018), κε 

απνηέιεζκα ηε ζπλερή πξνζπάζεηα ηεο «θξνληηζηεξηαθήο δαζθάιαο» λα μεπεξάζεη 

ηελ αξλεηηθή απηνεηθφλα ηεο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο κε ηε γλψζε. Ζ επαηζζεζία 

απέλαληη ζηνλ «άιιν», ε απνδνρή ηνπ σο έρεη επηηξέπνπλ ζπκπεξηθνξέο ζηήξημεο 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο δπάδαο.  

«Ζ ηάμε θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο (la classe tutoriale) […] είλαη αζθαιήο 

ηφπνο, γηαηί ν καζεηήο θνβάηαη ιηγφηεξν ηελ πεξηθξφλεζε ηνπ δαζθάινπ ή ηελ 

θνξντδία ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζρεζηαθή πηπρή ηεο κάζεζεο 

ππνινγίδεηαη ζην παηρλίδη ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Οη αδπλακίεο γίλνληαη 

θαινπξναίξεηα αληηιεπηέο θαη ν θαζέλαο ληψζεη ιίγν ππεχζπλνο γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

άιινπ» (Aumont & Mesnier, 2005, ζ. 175).  

Τέινο, δελ είλαη θαζφινπ αδηάθνξε ε ρξήζε ηνπ πξψηνπ πιεζπληηθνχ 

πξνζψπνπ ζηνλ ιφγν ηεο, πνπ θαλεξψλεη ηελ ηαχηηζε κε ην ηαίξη ηεο ζηε δπάδα πνπ 

ππνζηήξηδε ε Φ.  

Με πνιχ πην ιαθσληθφ ηξφπν, ζε έλα πλεχκα εζηηαζκέλν πεξηζζφηεξν ζην 

κάζεκα θαη ηελ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο, θηλνχληαη νη εθηηκήζεηο ησλ δχν άιισλ 

«καζεηξηψλ» ηνπ πξψηνπ θχθινπ ΦΓ, κε ηελ Κ λα δειψλεη φηη:  

«θαηαθέξακε λα θάλνπκε πξφνδν ζην κάζεκα […], πινπνηήζακε ηνπο ζηφρνπο 

θαη βγάιακε φιε ηελ χιε […] κέζα απφ ηε ζπδήηεζε» (Κ/Κξ.ζη.Α). «ηελ νκάδα καο 

ππήξρε πνιχ θαιή επηθνηλσλία... Ξεπέξαζα έσο έλαλ βαζκφ ην πξφβιεκα κε ηελ 

έθθξαζε ηνπ ιφγνπ κνπ, ηνπ άγρνπο κνπ κε ηα γξαπηά θαη ηα πξνθνξηθά» (Κ/Κξ.ζη.Β).  

Ζ άιιε «καζήηξηα», ε Δ, αλαθέξεηαη θαη απηή ζηελ χιε πνπ επεμεξγάζηεθε 

«κέζα απφ ηελ έθθξαζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο» θαη ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ «πνπ ήηαλ ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο» 

(Δ/Κξ/ζη.Α). Όζνλ αθνξά άιια νθέιε πνπ απνθφκηζε, αλαθέξεη:  

«κε ηα θνξίηζηα ηεο νκάδαο κνπ είρακε πνιχ θαιή επηθνηλσλία […]. Ζ tutor κε 

βνήζεζε λα ζπγθεληξψλσ θαη λα εθθξάδσ ηηο ζθέςεηο κνπ κε ζαθή ηξφπν. 

Δπηπξνζζέησο, ζπλεηδεηνπνίεζα ιάζε θαη πξνζπάζεζα λα ηα δηνξζψζσ» (Δ/Κξ.ζη.Β).  

Ζ ζπκβνιή ηεο ΦΓ ζηε γλσζηηθή πξφνδν αλαγλσξίδεηαη ζαθψο απφ ηηο 

«καζήηξηεο», ελψ δελ απέθιεηζε ην «ραιαξφ θιίκα θαη ηα γέιηα» (Δπ/23-03-2018), 

ελδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ θαηέγξαςε ε επφπηξηα θαη επηθξαηνχζε ζηε δηάξθεηα ηεο ΦΓ. 
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Πνην είλαη ην φθεινο πνπ απνθφκηζαλ νη «καζεηέο» ζηνλ δεχηεξν θχθιν ΦΓ; 

Ζ Οιη, αιιφγισζζε «καζήηξηα», επηβεβαηψλεη ην δίπηπρν ηεο γλσζηηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο, πξνζζέηνληαο ηηο ηερληθέο νξγάλσζεο ηεο κειέηεο:  

«ηελ αξρή είρα δπζθνιίεο ζηηο πιαγηφηηηινπο, δελ ηηο βξήθα, άγλσζηεο ιέμεηο, 

θαη ζηα θείκελα δηαβάδνκαη θαη πήγαηλα λα κάζσ απέμσ, ελψ ηψξα δηαβάδνκαη θαη 

γξάθσ κε ηηο δηθέο κνπ ιέμεηο θαη πην εχθνιν γίλεηαη λα κάζσ, ζηηο πιαγηφηηηινπο 

κπνξψ λα βξσ κφλε κνπ ηψξα θαη ζηηο άγλσζηεο ιέμεηο. Κξάηεζα έλα κηθξφ ηεηξάδην, 

γξάθσ εθεί φιεο ηηο άγλσζηεο ιέμεηο κνπ θαη γίλεηαη πνιχ εχθνια λα κάζσ έηζη. Έρσ 

πξφνδνο. Βξήθακε κε ηελ Ο ηηο δπζθνιίεο κνπ θαη αλαπηχμακε (sic)» (Οιη/Κξ.ζη.Α). 

Όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο, αλαθέξεη φηη «κπνξεί 

θαλείο λα καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα αθνχεη ηνλ άιινλ, λα βειηηψζεη εαπηφ ηνπ πνπ 

έρεη δπζθνιίεο, λα αληαιιάδεη εαπηφ ηνπ θαη ζθέςεηο ηνπ θαη λα ζέβεηαη απέλαληί ηνπ 

ζπλνκηιεηή (sic)» (Οιη/Κξ.ζη.Β).  

Ο «θξηηηθφο ζηνραζκφο» ηεο παξέρεη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, 

θαζψο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ απηφλ ε θαηαλφεζε ηεο πξνφδνπ πνπ έθαλε ζηελ 

πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο, ελψ ε δπζρεξήο ζχληαμε ηνπ ιφγνπ ηεο δε θαίλεηαη λα 

εκπνδίδεη ηελ θαηάζεζε ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο ΦΓ ζηελ ππέξβαζε απηψλ ησλ 

δπζθνιηψλ. Ζ ζεηηθή γλσζηηθή ηεο πνξεία έρεη θαηαγξαθεί θαη απφ ηελ επφπηξηα ζε 

πνιιέο ζπλαληήζεηο ΦΓ:  

«Γπζθνιία έθθξαζεο», «κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο», «παίξλεη απφ θάζε 

δηαθάλεηα ηα ζεκαληηθά + ηα κεηαθέξεη ζην ηεηξάδην → θείκελν, αθνχ ην δηαβάζεη θαη 

βξνπλ άγλσζηεο ιέμεηο», «δηαβάδεη ζεκεηψζεηο θαη ππνγξακκίδεη», «απαληάεη ζσζηά ζε 

αλαδηαηππσκέλε εξψηεζε», «αληηγξάθεη ζην ηεηξάδηφ ηεο ηίηινπο θαη ηνπο αξηζκεί» 

(Δπ/21-03, 19-05, 23-05, 30-05/2019).  

Ταπηφρξνλα, ν ιφγνο ηεο πξνβάιιεη ηε ζεκαζία ηεο απφθηεζεο θνηλσληθψλ 

θαη εγθάξζησλ δεμηνηήησλ, φπσο ε ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία θαη ν ζεβαζκφο ηνπ 

άιινπ. 

Τνλ ιφγν ηεο «καζήηξηαο» Α ραξαθηεξίδνπλ επίζεο παξφκνηα ζηνηρεία: 

γλσζηηθφ φθεινο ράξε ζηε ζπλεξγαζία θαη νξγάλσζε ηεο κειέηεο σο πξνυπφζεζε 

γλσζηηθήο πξνφδνπ:  

«Έκαζα θαη θαηάιαβα φζα δελ ήμεξα». «Πιένλ μέξσ πψο λα δηαβάδσ γηα λα 

ζπκάκαη φζα καζαίλσ» (Α/Δξ. Γ1/Κ). Πην αλαιπηηθή είλαη ζηε ζπλέρεηα: «Με ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ππήξραλ λα είλαη ζεηηθά θαη ακνηβαία, θαηλφηαλ ην θιίκα βνήζεηαο 

πνπ επηθξαηνχζε. Έηζη, δελ άξγεζε λα θαλεί ε γλσζηηθή πξφνδνο πνπ έθαλα, θαη ηφηε, 
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Πνην είλαη ην φθεινο πνπ απνθφκηζαλ νη «καζεηέο» ζηνλ δεχηεξν θχθιν ΦΓ; 

Ζ Οιη, αιιφγισζζε «καζήηξηα», επηβεβαηψλεη ην δίπηπρν ηεο γλσζηηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο, πξνζζέηνληαο ηηο ηερληθέο νξγάλσζεο ηεο κειέηεο:  

«ηελ αξρή είρα δπζθνιίεο ζηηο πιαγηφηηηινπο, δελ ηηο βξήθα, άγλσζηεο ιέμεηο, 

θαη ζηα θείκελα δηαβάδνκαη θαη πήγαηλα λα κάζσ απέμσ, ελψ ηψξα δηαβάδνκαη θαη 

γξάθσ κε ηηο δηθέο κνπ ιέμεηο θαη πην εχθνιν γίλεηαη λα κάζσ, ζηηο πιαγηφηηηινπο 

κπνξψ λα βξσ κφλε κνπ ηψξα θαη ζηηο άγλσζηεο ιέμεηο. Κξάηεζα έλα κηθξφ ηεηξάδην, 

γξάθσ εθεί φιεο ηηο άγλσζηεο ιέμεηο κνπ θαη γίλεηαη πνιχ εχθνια λα κάζσ έηζη. Έρσ 

πξφνδνο. Βξήθακε κε ηελ Ο ηηο δπζθνιίεο κνπ θαη αλαπηχμακε (sic)» (Οιη/Κξ.ζη.Α). 

Όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο, αλαθέξεη φηη «κπνξεί 

θαλείο λα καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα αθνχεη ηνλ άιινλ, λα βειηηψζεη εαπηφ ηνπ πνπ 

έρεη δπζθνιίεο, λα αληαιιάδεη εαπηφ ηνπ θαη ζθέςεηο ηνπ θαη λα ζέβεηαη απέλαληί ηνπ 

ζπλνκηιεηή (sic)» (Οιη/Κξ.ζη.Β).  

Ο «θξηηηθφο ζηνραζκφο» ηεο παξέρεη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, 

θαζψο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ απηφλ ε θαηαλφεζε ηεο πξνφδνπ πνπ έθαλε ζηελ 

πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο, ελψ ε δπζρεξήο ζχληαμε ηνπ ιφγνπ ηεο δε θαίλεηαη λα 

εκπνδίδεη ηελ θαηάζεζε ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο ΦΓ ζηελ ππέξβαζε απηψλ ησλ 

δπζθνιηψλ. Ζ ζεηηθή γλσζηηθή ηεο πνξεία έρεη θαηαγξαθεί θαη απφ ηελ επφπηξηα ζε 

πνιιέο ζπλαληήζεηο ΦΓ:  

«Γπζθνιία έθθξαζεο», «κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο», «παίξλεη απφ θάζε 

δηαθάλεηα ηα ζεκαληηθά + ηα κεηαθέξεη ζην ηεηξάδην → θείκελν, αθνχ ην δηαβάζεη θαη 

βξνπλ άγλσζηεο ιέμεηο», «δηαβάδεη ζεκεηψζεηο θαη ππνγξακκίδεη», «απαληάεη ζσζηά ζε 

αλαδηαηππσκέλε εξψηεζε», «αληηγξάθεη ζην ηεηξάδηφ ηεο ηίηινπο θαη ηνπο αξηζκεί» 

(Δπ/21-03, 19-05, 23-05, 30-05/2019).  

Ταπηφρξνλα, ν ιφγνο ηεο πξνβάιιεη ηε ζεκαζία ηεο απφθηεζεο θνηλσληθψλ 

θαη εγθάξζησλ δεμηνηήησλ, φπσο ε ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία θαη ν ζεβαζκφο ηνπ 

άιινπ. 

Τνλ ιφγν ηεο «καζήηξηαο» Α ραξαθηεξίδνπλ επίζεο παξφκνηα ζηνηρεία: 

γλσζηηθφ φθεινο ράξε ζηε ζπλεξγαζία θαη νξγάλσζε ηεο κειέηεο σο πξνυπφζεζε 

γλσζηηθήο πξνφδνπ:  

«Έκαζα θαη θαηάιαβα φζα δελ ήμεξα». «Πιένλ μέξσ πψο λα δηαβάδσ γηα λα 

ζπκάκαη φζα καζαίλσ» (Α/Δξ. Γ1/Κ). Πην αλαιπηηθή είλαη ζηε ζπλέρεηα: «Με ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ππήξραλ λα είλαη ζεηηθά θαη ακνηβαία, θαηλφηαλ ην θιίκα βνήζεηαο 

πνπ επηθξαηνχζε. Έηζη, δελ άξγεζε λα θαλεί ε γλσζηηθή πξφνδνο πνπ έθαλα, θαη ηφηε, 

κεηά απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πήξακε ηελ 

απφθαζε λα πξνζαξκφζνπκε ζηα λέα δεδνκέλα ην tutoring πνπ θάλακε, εθφζνλ 

ππήξραλ νη πξννπηηθέο λα αληεπεμέιζσ αθφκα θαιχηεξα. Καηά ηελ απηναμηνιφγεζή 

κνπ, ελζνπζηάζηεθα κε ηα γλσζηηθά απνηειέζκαηα θαη κε ην γεγνλφο φηη βειηίσζα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλσ» (Α/Κξ.ζη.Α).  

«Αληαιιάμακε πιεξνθνξίεο γηα ζηξαηεγηθέο θαη εκπεηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, δηνξζψζακε ηα ιάζε πνπ είρα θάλεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν κειεηνχζα θαη δψζακε ιχζεηο ζε φζα πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο ηνπ καζήκαηνο 

ππήξραλ. Δπίζεο, ε επηθνηλσλία καο ήηαλ άςνγε» (Α/Κξ.ζη.Β).  

Με ζαθή ηε ζπλεξγαηηθή δηάζηαζε ζηε δηαδηθαζία ΦΓ, ε Α ππνζηεξίδεη 

ζαθψο φηη ε έκθαζε ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε, θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο θαη κειέηεο είλαη νη αηηίεο ηεο γλσζηηθήο πξνφδνπ ηεο. Φαίλεηαη λα βγήθε 

απφ «ηερληθά» αδηέμνδα πνπ ζηέθνληαλ εκπφδην ζηελ επηηπρία ηεο, ε νπνία 

αλαγλσξίζηεθε κέζα απφ ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε θαη απηναμηνιφγεζε πνπ έγηλε ζηε 

δηάξθεηα ηεο ΦΓ. Σχκθσλα κε ηελ επφπηξηα, δείρλεη ζπλέπεηα ζηηο ππνδείμεηο ηεο 

«θξνληηζηεξηαθήο δαζθάιαο», αθνχεη, γξάθεη, ξσηά θάηη πνπ δελ θαηαιαβαίλεη, 

ζεκεηψλεη, θάλεη ζρεδηάγξακκα, δηαβάδεη θσλαρηά, βξίζθεη ιέμεηο-θιεηδηά θ.ιπ., 

ηερληθέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πξφνδφ ηεο, κέζα ζε έλα «επράξηζην θιίκα» κε «γφληκε 

ζπδήηεζε θαη αιιειεπίδξαζε» (Δπ/28-03-2019).  

Ζ «καζήηξηα» Αζ επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ηφζν ζην δηπιφ 

θνηλσληνγλσζηηθφ φθεινο σο βνεζνχκελε ζηε ΦΓ φζν θαη ην ηερληθφ, απηφ ηεο 

νξγάλσζεο ηεο κειέηεο ηνπ καζήκαηνο:  

«Μπνξψ εχθνια λα βξίζθσ ζηνηρεία ελφο θεηκέλνπ», «έρσ δερζεί ζεκαληηθή 

βνήζεηα ψζηε λα νξγαλψλσ πην ζσζηά ην δηάβαζκά κνπ», «έρσ θαηαλνήζεη θαιχηεξα 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα» (Αζ/Δξ.κεηά/Β1/Η1/Μ).  

Σρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ΦΓ, ε Αζ ζεκεηψλεη:  

«Μέζα απφ ην tutoring ζπλεηδεηνπνίεζα φηη έλα δεχηεξν κπαιφ είλαη θαιχηεξν 

απφ έλα κφλν ηνπ θαη ζίγνπξα ζα έρεη λα ζνπ πξνηείλεη κηα ιχζε ζην πξφβιεκά ζνπ, 

πνπ δελ είρεο ζθεθηεί. ηε δηθή κνπ πεξίπησζε, ε κέζνδνο πνπ κνπ έδεημε ε tutor κνπ 

κε ‘‘μεκπιφθαξε’’ αξθεηά θαη κε έθαλε λα θαηαλνήζσ ηα ιάζε πνπ κε παίδεπαλ ηφζν 

θαηξφ. Έλα άιιν άηνκν ζνπ πξνζθέξεη πνιιά νθέιε, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα 

θαιχηεξνο απφ ζέλα ζε θάηη, απιψο παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία απφ κηα άιιε καηηά, 

γηαηί ν θαζέλαο καο έρεη άιιεο γλψζεηο, εκπεηξίεο, ζηξαηεγηθέο, κέζα θ.ιπ.» 

(Αζ/Κξ.ζη.Α).  



Μέντορας
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«ε έλα tutoring πξέπεη ζαθψο λα ππάξρεη ζσζηή επηθνηλσλία, θαιή 

ζπλεξγαζία θαη ζεβαζκφο κεηαμχ ησλ ‘‘ζπκκεηερφλησλ’’ γηα λα κπνξεί λα ππάξμεη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ε πξφνδνο. ην ηέινο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε απαξαίηεηε 

(απην)αμηνιφγεζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ πινπνηήζεθαλ νη βαζηθνί ζηφρνη θαη λα 

ηνικήζνπκε λα ζέζνπκε λέεο πξννπηηθέο γηα ηνπο επφκελνπο πξνζσπηθνχο καο 

ζηφρνπο» (Αζ/Κξ.ζη.Β).  

Γελ είλαη ηπραίν ην γλσζηηθφ θαη θνηλσληθφ φθεινο, νχηε θαη ν βαζκφο 

θαηαλφεζεο απφ ηε «καζήηξηα» ηεο αμίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ επίηεπμε 

πξνφδνπ κε βησκαηηθφ ηξφπν. Ζ δε αλαθνξά ζηελ απηναμηνιφγεζε, ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο, αθήλεη λα θαλεί κηα κεηαβίβαζε ησλ 

θεθηεκέλσλ ζε άιια πιαίζηα. Οη παξαηεξήζεηο ηεο επφπηξηαο καξηπξνχλ φηη ε Αζ 

δίλεη ηελ εηθφλα κηαο ζπλεπνχο «καζήηξηαο» πνπ απαληά ζε εξσηήζεηο, ππνγξακκίδεη, 

ξσηά, αθνχεη, εμεγεί, γξάθεη θαη δηαβάδεη, ζε κηα «ζπλεξγαηηθή ζρέζε» (Δπ/23-05-

2019), θαηάζηαζε πνπ εμεγεί ηε ζέζε ηεο γηα ηε ζεκαζία ηνπ «άιινπ» ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη αμίεο θαη νη δεμηφηεηεο, νη κέζνδνη θαη νη ζπλζήθεο ηεο ΦΓ 

αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηνλ ιφγν ηεο «καζήηξηαο», καξηπξψληαο ηελ αμία ηεο 

αιιειεπίδξαζεο σο παξάγνληα γλσζηηθήο πξνφδνπ.  

Ζ πηνζέηεζε λέσλ ηξφπσλ κειέηεο θαη ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, δειψλεη ε Β, 

είλαη ην θχξην φθεινο πνπ απέθηεζε απφ ηε δηαδηθαζία ΦΓ, ρσξίο λα παξαγλσξίδεη 

ηελ θνηλσληθή δηάζηαζή ηεο. Τη έκαζε;  

«Έκαζα λα δηαβάδσ θαη λα απνκλεκνλεχσ γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ζχληνκα θαη κε πεξηζζφηεξε επθνιία», κάζεζε ζεκαληηθή, 

θαζψο δειψλεη:  

«Νηψζσ πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε φηη ζα ηα θαηαθέξσ ζηελ εμέηαζε απηνχ 

ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη ζηα ππφινηπα» (Β/Δξ.κεηά/Β1/Κ1).  

«Πηζηεχσ πσο ζεκείσζα ζεκαληηθή πξφνδν ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν θαη ην δηαπηζηψλσ απφ ην γεγνλφο φηη ζπκάκαη αθφκα θάζε ιεπηνκέξεηα 

απφ ηηο αζθήζεηο πνπ κνπ έδηλε ε tutor θαη απφ ηε δηαθνξά πνπ έρσ γλσζηηθά κε ην 

αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ εμεηάζηεθα γξαπηψο ζην κάζεκα» 

(Β/Κξ.ζη.Α).  

Σηνραδφκελε θξηηηθά ηε δηαδηθαζία εμαηνκηθεπκέλεο ζηήξημεο, δίλεη αθφκα 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ θαηάθηεζε ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη πξνζζέηεη ηελ 

παξάκεηξν ηεο επηθνηλσλίαο κε ηε «θξνληηζηεξηαθή δαζθάια»:  



Φροντιστηριακή διδασκαλία μεταξύ ομότιμων στο πανεπιστήμιο:  
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«ε έλα tutoring πξέπεη ζαθψο λα ππάξρεη ζσζηή επηθνηλσλία, θαιή 

ζπλεξγαζία θαη ζεβαζκφο κεηαμχ ησλ ‘‘ζπκκεηερφλησλ’’ γηα λα κπνξεί λα ππάξμεη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ε πξφνδνο. ην ηέινο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε απαξαίηεηε 

(απην)αμηνιφγεζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ πινπνηήζεθαλ νη βαζηθνί ζηφρνη θαη λα 

ηνικήζνπκε λα ζέζνπκε λέεο πξννπηηθέο γηα ηνπο επφκελνπο πξνζσπηθνχο καο 

ζηφρνπο» (Αζ/Κξ.ζη.Β).  

Γελ είλαη ηπραίν ην γλσζηηθφ θαη θνηλσληθφ φθεινο, νχηε θαη ν βαζκφο 

θαηαλφεζεο απφ ηε «καζήηξηα» ηεο αμίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ επίηεπμε 

πξνφδνπ κε βησκαηηθφ ηξφπν. Ζ δε αλαθνξά ζηελ απηναμηνιφγεζε, ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο, αθήλεη λα θαλεί κηα κεηαβίβαζε ησλ 

θεθηεκέλσλ ζε άιια πιαίζηα. Οη παξαηεξήζεηο ηεο επφπηξηαο καξηπξνχλ φηη ε Αζ 

δίλεη ηελ εηθφλα κηαο ζπλεπνχο «καζήηξηαο» πνπ απαληά ζε εξσηήζεηο, ππνγξακκίδεη, 

ξσηά, αθνχεη, εμεγεί, γξάθεη θαη δηαβάδεη, ζε κηα «ζπλεξγαηηθή ζρέζε» (Δπ/23-05-

2019), θαηάζηαζε πνπ εμεγεί ηε ζέζε ηεο γηα ηε ζεκαζία ηνπ «άιινπ» ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη αμίεο θαη νη δεμηφηεηεο, νη κέζνδνη θαη νη ζπλζήθεο ηεο ΦΓ 

αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηνλ ιφγν ηεο «καζήηξηαο», καξηπξψληαο ηελ αμία ηεο 

αιιειεπίδξαζεο σο παξάγνληα γλσζηηθήο πξνφδνπ.  

Ζ πηνζέηεζε λέσλ ηξφπσλ κειέηεο θαη ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, δειψλεη ε Β, 

είλαη ην θχξην φθεινο πνπ απέθηεζε απφ ηε δηαδηθαζία ΦΓ, ρσξίο λα παξαγλσξίδεη 

ηελ θνηλσληθή δηάζηαζή ηεο. Τη έκαζε;  

«Έκαζα λα δηαβάδσ θαη λα απνκλεκνλεχσ γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ζχληνκα θαη κε πεξηζζφηεξε επθνιία», κάζεζε ζεκαληηθή, 

θαζψο δειψλεη:  

«Νηψζσ πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε φηη ζα ηα θαηαθέξσ ζηελ εμέηαζε απηνχ 

ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη ζηα ππφινηπα» (Β/Δξ.κεηά/Β1/Κ1).  

«Πηζηεχσ πσο ζεκείσζα ζεκαληηθή πξφνδν ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν θαη ην δηαπηζηψλσ απφ ην γεγνλφο φηη ζπκάκαη αθφκα θάζε ιεπηνκέξεηα 

απφ ηηο αζθήζεηο πνπ κνπ έδηλε ε tutor θαη απφ ηε δηαθνξά πνπ έρσ γλσζηηθά κε ην 

αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ εμεηάζηεθα γξαπηψο ζην κάζεκα» 

(Β/Κξ.ζη.Α).  

Σηνραδφκελε θξηηηθά ηε δηαδηθαζία εμαηνκηθεπκέλεο ζηήξημεο, δίλεη αθφκα 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ θαηάθηεζε ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη πξνζζέηεη ηελ 

παξάκεηξν ηεο επηθνηλσλίαο κε ηε «θξνληηζηεξηαθή δαζθάια»:  

«Λάζε δελ ππήξμαλ, ίζσο κφλν ζηελ επηινγή ιηγφηεξν θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ 

κάζεζεο. Βέβαηα, θάζε ηέηνην ιάζνο κάο νδεγνχζε λα θαηαιήμνπκε ζηνλ 

θαηαιιειφηεξν ηξφπν θαη λα απνξξίπηνπκε ηνλ ιαλζαζκέλν, ψζηε λα θπιήζεη νκαιά ε 

δηδαζθαιία» (Β/Κξ.ζη.Α).  

«Ζ επηθνηλσλία κε ηελ tutor ήηαλ εθπιεθηηθή ζην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο, 

ζπδεηνχζακε θάζε δπζθνιία πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδακε θαη αλαδεηνχζακε ιχζεηο 

γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο. Θεσξψ πνιχ ζεκαληηθή ηελ θαιή επηθνηλσλία κε ηελ tutor, 

δηφηη βνεζά ζηε κεγαιχηεξε πξφνδν ηνπ καζεηεπφκελνπ. Ζ βαζηθή δεμηφηεηα πνπ 

θαηέθηεζα είλαη λα θξίλσ πνηα είλαη ε θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή κάζεζεο, αλάινγα κε 

ηε θχζε ηεο γλψζεο-πιεξνθνξίαο» (Β/Κξ.ζη.Β).  

Τν πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο 

πνπ επηθξάηεζε αλάκεζα ζηε δπάδα Αι. θαη Β, ελψ δηαθαίλεηαη ε εθηίκεζε φηη ε 

επηθνηλσλία ηνπο ζπλέβαιε ζηε γλσζηηθή πξφνδν θαη απηνλφκεζε ηεο δεχηεξεο, 

απψηαηνο ζθνπφο θάζε πεηπρεκέλεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. Ζ 

θπξίαξρε ζέζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο ζεκεηψλεηαη θαη απφ ηελ επφπηξηα, θαζψο 

νη θαηαγξαθέο ηεο ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο δείρλνπλ φηη ε Β αθνχεη πξνζεθηηθά, 

παξαηεξεί, ζεκεηψλεη, δηαβάδεη θσλαρηά, ξσηά, ζπκπιεξψλεη πίλαθα θ.ιπ., ελέξγεηεο 

πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ζπλέπεηα θαη αθνζίσζε, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

«θξνληηζηεξηαθήο δαζθάιαο».  

Σηελ πέκπηε δπάδα ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ν αιιφγισζζνο «καζεηήο» Φ 

ζχληνκα δειψλεη νιφπιεπξε αλάπηπμε κέζα απφ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

ράξε ζηε ΦΓ. Σηελ εξψηεζε αλ άιιαμε θάηη ζηελ εηθφλα πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

απαληά:  

«Απφ ην ζεκείν πνπ ήκνπλ αβέβαηνο, ζε κεγάιν βαζκφ ην βειηίσζα», ελψ 

ηαπηφρξνλα θάλεη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ: «Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ tutoring ζπλάληεζα 

δπζθνιίεο φπνπ πξνζπάζεζα πξψηα λα ηα θαηαθέξσ ζε θάπνηνλ βαζκφ κφλνο κνπ. 

Θεσξψ φηη νη απνδφζεηο κνπ ήηαλ ζε πνιχ θαιφ βαζκφ, καδί κε ηνλ ζπλδπαζκφ 

tutoring» (Φ/Δξ. κεηά/Κ/Μ).  

Ο Φ δελ παξαιείπεη λα ηνλίζεη θαη άιια νθέιε πνπ απνθφκηζε απφ ηε ΦΓ:  

«Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ tutoring αλαθαιχςακε θαη θαηαλνήζακε θαιχηεξα ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, βξήθακε θαηλνχξηεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, θαηαλφεζεο θαη 

νξγάλσζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ» (Φ/Κξ.ζη.Α). 
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«Απφθηεζα θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο. Απφ νξηζκέλα απφ απηά ρξεζηκνπνίεζα 

γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζσ ηα γεγνλφηα ζηελ πξαγκαηηθή δσή, απφ κηα δηαθνξεηηθή 

νπηηθή γσλία» (sic) (Φ/Κξ.ζη.Β).  

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν Φ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ πξφνδφ ηνπ, πνπ είλαη ήδε κηα 

ζεκαληηθή ηθαλφηεηα, ηφζν ζε γλσζηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε απηφ ησλ ζηξαηεγηθψλ. 

Κάλεη δε κηα λχμε ζρεηηθά κε ην φθεινο πνπ πξνζθέξνπλ νη γλψζεηο ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, άξα ζηε κεηαβίβαζή ηνπο ζε έλα άιιν πιαίζην, εθηφο ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν αλήθνπλ. Απφ ηελ πξψηε σο ηελ ηειεπηαία 

ζπλάληεζε ΦΓ, νη παξαηεξήζεηο ηεο επφπηξηαο δείρλνπλ ζεκάδηα απφθηεζεο 

δεμηνηήησλ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα ιεγφκελά ηνπ:  

«Γηαβάδεη ζησπειά. εκεηψλεη θαη δηαβάδεη. Τπνγξακκίδεη πάλσ ζηηο 

δηαθάλεηεο. Απαληά ζε γξαπηέο εξσηήζεηο» (Δπ/21-03-2019). «Αλαπηχζζεη απηφ πνπ 

έγξαςε» (Δπ/04-04-2019). «Γξάθεη κε δηθά ηνπ ιφγηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνλ Dewey 

πνπ έρνπλ κφιηο επεμεξγαζηεί» (Δπ/19-05-2019). «πκπιεξψλεη πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ 

ζπκβνπιεπφκελνο ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ: βάδεη ηίηινπο ζηελ θάζεηε ζηήιε» (Δπ/23-05-

2019). «Εεηά ρξφλν γηα λα απαληήζεη ζε εξψηεζε θαη ζπκβνπιεχεηαη ηνλ πίλαθά ηνπ» 

(Δπ/30-05-2019).  

Γηα έλαλ αιιφγισζζν θνηηεηή, φπσο ν Φ, νη ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο ΦΓ 

ηνχ παξείραλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί, ηφζν γλσζηηθά φζν θαη ζην επίπεδν ησλ 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ κάζεζεο. Ταπηφρξνλα, 

ρσξίο λα ην δειψλεη ν ίδηνο, δηαθαίλεηαη πξφνδνο ζηε γισζζηθή έθθξαζε, θαζφινπ 

ακειεηέα γηα ηε γεληθφηεξε εμέιημή ηνπ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ελζσκάησζε. Ζ 

αλάγθε ηνπ γηα αληηκεηψπηζε ησλ γισζζηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ηνπ δπζθνιηψλ, ηηο 

νπνίεο δεηά λα μεπεξάζεη ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ΦΓ, θαίλεηαη λα έρεη επαξθψο 

ηθαλνπνηεζεί ζην ηέινο ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο ΦΓ:  

«Οξζνγξαθηθά ιάζε θαη δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο», «έλλνηεο, ιέμεηο απφ ην 

θείκελν», «δπζθνιία ζηελ νξγάλσζε πιάλνπ καζήκαηνο θαη ρξνλνδηάγξακκα», αιιά 

θαη «δπζθνιίεο κνπ πάλσ ζην κάζεκα θαη λα ηα μεπεξάζσ», «λα βξσ ηηο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο» (Φ/Β.1.2/Β.2.1/Γ/Ζ).  
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«Απφθηεζα θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο. Απφ νξηζκέλα απφ απηά ρξεζηκνπνίεζα 

γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζσ ηα γεγνλφηα ζηελ πξαγκαηηθή δσή, απφ κηα δηαθνξεηηθή 

νπηηθή γσλία» (sic) (Φ/Κξ.ζη.Β).  

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν Φ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ πξφνδφ ηνπ, πνπ είλαη ήδε κηα 

ζεκαληηθή ηθαλφηεηα, ηφζν ζε γλσζηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε απηφ ησλ ζηξαηεγηθψλ. 

Κάλεη δε κηα λχμε ζρεηηθά κε ην φθεινο πνπ πξνζθέξνπλ νη γλψζεηο ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, άξα ζηε κεηαβίβαζή ηνπο ζε έλα άιιν πιαίζην, εθηφο ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν αλήθνπλ. Απφ ηελ πξψηε σο ηελ ηειεπηαία 

ζπλάληεζε ΦΓ, νη παξαηεξήζεηο ηεο επφπηξηαο δείρλνπλ ζεκάδηα απφθηεζεο 

δεμηνηήησλ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα ιεγφκελά ηνπ:  

«Γηαβάδεη ζησπειά. εκεηψλεη θαη δηαβάδεη. Τπνγξακκίδεη πάλσ ζηηο 

δηαθάλεηεο. Απαληά ζε γξαπηέο εξσηήζεηο» (Δπ/21-03-2019). «Αλαπηχζζεη απηφ πνπ 

έγξαςε» (Δπ/04-04-2019). «Γξάθεη κε δηθά ηνπ ιφγηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνλ Dewey 

πνπ έρνπλ κφιηο επεμεξγαζηεί» (Δπ/19-05-2019). «πκπιεξψλεη πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ 

ζπκβνπιεπφκελνο ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ: βάδεη ηίηινπο ζηελ θάζεηε ζηήιε» (Δπ/23-05-

2019). «Εεηά ρξφλν γηα λα απαληήζεη ζε εξψηεζε θαη ζπκβνπιεχεηαη ηνλ πίλαθά ηνπ» 

(Δπ/30-05-2019).  

Γηα έλαλ αιιφγισζζν θνηηεηή, φπσο ν Φ, νη ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο ΦΓ 

ηνχ παξείραλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί, ηφζν γλσζηηθά φζν θαη ζην επίπεδν ησλ 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ κάζεζεο. Ταπηφρξνλα, 

ρσξίο λα ην δειψλεη ν ίδηνο, δηαθαίλεηαη πξφνδνο ζηε γισζζηθή έθθξαζε, θαζφινπ 

ακειεηέα γηα ηε γεληθφηεξε εμέιημή ηνπ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ελζσκάησζε. Ζ 

αλάγθε ηνπ γηα αληηκεηψπηζε ησλ γισζζηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ηνπ δπζθνιηψλ, ηηο 

νπνίεο δεηά λα μεπεξάζεη ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ΦΓ, θαίλεηαη λα έρεη επαξθψο 

ηθαλνπνηεζεί ζην ηέινο ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο ΦΓ:  

«Οξζνγξαθηθά ιάζε θαη δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο», «έλλνηεο, ιέμεηο απφ ην 

θείκελν», «δπζθνιία ζηελ νξγάλσζε πιάλνπ καζήκαηνο θαη ρξνλνδηάγξακκα», αιιά 

θαη «δπζθνιίεο κνπ πάλσ ζην κάζεκα θαη λα ηα μεπεξάζσ», «λα βξσ ηηο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο» (Φ/Β.1.2/Β.2.1/Γ/Ζ).  

 

3.2. Σν φθεινο γηα ηηο «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ΦΓ 
 
Πνην είλαη ην φθεινο ησλ «θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ» απφ ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαθηηθή εκπεηξία; Τη πεξίκελαλ λα απνθνκίζνπλ πξηλ αλαιάβνπλ 

ηνλ ξφιν απηφ θαη ηη απνθφκηζαλ κεηά ην πέξαο ηεο ΦΓ;  

Πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία, ε Φ εθθξάδεη ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο:  

«Πξψηνλ: ζα κάζσ λα μερσξίδσ ηνλ tutor απφ ηνλ δάζθαιν, λα βξίζθσ 

ηξφπνπο γηα λα κπνξέζσ λα εληνπίζσ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε καζήηξηα, 

αιιά θαη λα βξίζθσ ηερληθέο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ απηψλ. Σέινο, ζα κάζσ λα νξγαλψλσ θαιχηεξα ην κάζεκα, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην» (Φ/Δξ.πξηλ/Ν).  

Οη ηδηαίηεξεο δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο ηεο «θξνληηζηεξηαθήο δαζθάιαο» γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ «καζεηξηψλ» ηεο ήηαλ ν ζηφρνο ηεο Φ, ηηο νπνίεο 

επεδίσθε λα απνθηήζεη κέζα απφ ηνλ ξφιν ηεο. Τη απνθφκηζε ζην ηέινο ηνπ 

εμακήλνπ;  

«Απέθηεζα γλψζεηο γηα πξάγκαηα πνπ μαλαδηάβαζα (ηνπ Α΄ έηνπο), γλψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ θνηηεηξηψλ θαη γλψζεηο γηα λα 

κπνξέζσ λα εθαξκφζσ ηηο κεζφδνπο π.ρ. ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ πεξηιήςεσλ, 

εκπεηξίεο πξνζσπηθέο» θαη «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο 

παξαηήξεζεο, ρξήζε π.ρ. εξσηήζεσλ, ζπδήηεζεο» (Φ/Δξ.κεηά/Ηα/Ηβ).  

Τα νθέιε ηεο Φ είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ πεξίκελε φηη ζα απνθηήζεη: 

γλσζηηθά νθέιε, δεμηφηεηεο «ηερληθέο» θαη εγθάξζηεο, θαζψο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φια ηα καζήκαηα, αιιά θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Αλ, ε νπνία ζην παξειζφλ είρε απνηχρεη ζηηο εμεηάζεηο 

ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν θαηφπηλ παξείρε βνήζεηα, δηαπηζηψλεη:  

«Έκαζα πψο λα αληηκεησπίδσ δπζθνιίεο κε ην δηθφ κνπ δηάβαζκα, πψο λα 

εμεγψ θαηαζηάζεηο θαη παξαδείγκαηα ζε άιια άηνκα κε εχθνιν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν» 

(Αλ/Δξ.κεηά/Ηα/Ηβ). «Ναη, έκαζα πψο λα δηαρεηξίδνκαη ε ίδηα ην δηάβαζκά κνπ γηα λα 

θαηαλνήζσ ην κάζεκα θαη λα ην εμεγψ ζε άιια άηνκα» (Αλ/Δξ.κεηά/Μ2). Τν δε 

απνηέιεζκα ηεο απηναμηνιφγεζήο ηεο είλαη: «Έιαβα πνιιέο γλψζεηο σο πξνο ην πψο 

λα βνεζήζσ άιια άηνκα λα θαηαλνήζνπλ δπζλφεηα πξάγκαηα απηνί αιιά θαη εγψ» 

(Αλ/Δξ.κεηά/Ξ). «Δγψ πξνζσπηθά, ζαλ tutor, θαηάθεξα θαη πήξα εκπεηξία γηα ην πψο 
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λα βνεζήζσ θάπνηα άηνκα ρσξίο λα ηνπο δίλσ απεπζείαο απάληεζε, αιιά θαη ην πψο 

λα ζθέθηνκαη εγψ γηα κέλα κε έλαλ θαιχηεξν ηξφπν» (Αλ/Κξ.ζη.Α). 

Ζ απφθηεζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο θαη ε απηνγλσζία δειψλνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ ιφγν ηεο, ελψ αθήλεη λα 

δηαθαλεί θαη ε έιιεηςε γλψζεσλ πνπ είρε, ηελ νπνία θαίλεηαη λα θάιπςε σο 

«θξνληηζηεξηαθή δαζθάια». Ζ Αλ έκαζε λα ληψζεη απηφλνκε ζηε κειέηε, θαζψο 

απέθηεζε δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο βνεζψληαο δχν ζπκθνηηήηξηέο ηεο. Παξαθηλνχκελε 

απφ ηελ αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε, απνθφκηζε φθεινο ζε 

πνιιά επίπεδα, θαζψο θάιπςε βαζηθέο ηεο αλάγθεο ράξε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

πήξε απφ απηέο. Τν φθεινο ηνπ «θξνληηζηεξηαθνχ δαζθάινπ» (effet tuteur) είλαη φηη 

«δηνξζψλεη ν ίδηνο ηα ιάζε ή ηηο αλεπάξθεηέο ηνπ, ράξε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/-εο» (Aumont & Mesnier, 2005, ζ. 174).  

Παξά ηελ ηζφηηκε ζρέζε πνπ είρε κε ηηο «καζήηξηέο» ηεο, θαζψο ήηαλ –

ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ– θαη νη ηξεηο ίδηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, 

βνεζήζεθε θαη ε ίδηα. Ζ δε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ΦΓ θαίλεηαη πσο ηθαλνπνίεζε ηηο 

αξρηθέο ηεο πξνζδνθίεο, θαζψο πεξίκελε λα δήζεη «κηα εκπεηξία σο πξνο ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ ηθαλφηεηα κηαο δηαδηθαζίαο tutoring» θαη λα θαηαλνήζεη «ε ίδηα 

ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο» (Αλ/Δξ.πξηλ/Ν).  

Σηνλ δεχηεξν θχθιν ΦΓ, ε γλψζε ελφο λένπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη απηφ πνπ πεξηκέλεη φηη ζα απνθνκίζεη σο εκπεηξία ε Ο:  

«Κπξίσο έλα λέν άηνκν θνληά κνπ, ζην πεξηβάιινλ κνπ. Απφ δσ θαη πέξα 

πηζηεχσ φηη ζα πάξσ πιεξνθνξίεο πνπ ίζσο δε γλψξηδα, φζνλ αθνξά ην πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν ηεο θνηηήηξηαο, θαη ίζσο επηβεβαηψζσ δηά δψζεο δεδνκέλα πνπ έρσ βξεη 

ζηηο βηβιηνγξαθηθέο εξγαζίεο κνπ, πνπ αθνξνχζαλ είηε ηελ εθπαίδεπζε 

κνπζνπικαλνπαίδσλ είηε γεληθά ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θνηλφηεηαο απηήο» (Ο/Δξ.κεηά/Ν).  

Ζ «απφ πξψην ρέξη» γλψζε πνπ ζα απνθηήζεη πεξηκέλεη φηη ζα ζπκπιεξψζεη 

ηελ αθαδεκατθή ηεο γλψζε γηα ηελ ηδηαίηεξε απηή θνηλφηεηα, φπσο ηε δηδάρζεθε ζηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηεο.  

Μεηά ην πέξαο ησλ νθηψ ζπλαληήζεσλ ΦΓ, ε Ο φρη κφλν ην επηβεβαηψλεη, 

αιιά θαη αλαθέξεη φηη είρε πνιιαπιφ φθεινο:  

«Έγηλαλ δηάθνξεο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο επέηξεςαλ ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, είηε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην παλεπηζηήκην θαη ηα ζρνιηθά 

ρξφληα είηε γηα ηελ αγξνηηθή ή ηελ αζηηθή δσή» (Ο/Κξ.ζη.Β).  
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λα βνεζήζσ θάπνηα άηνκα ρσξίο λα ηνπο δίλσ απεπζείαο απάληεζε, αιιά θαη ην πψο 

λα ζθέθηνκαη εγψ γηα κέλα κε έλαλ θαιχηεξν ηξφπν» (Αλ/Κξ.ζη.Α). 

Ζ απφθηεζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο θαη ε απηνγλσζία δειψλνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ ιφγν ηεο, ελψ αθήλεη λα 

δηαθαλεί θαη ε έιιεηςε γλψζεσλ πνπ είρε, ηελ νπνία θαίλεηαη λα θάιπςε σο 

«θξνληηζηεξηαθή δαζθάια». Ζ Αλ έκαζε λα ληψζεη απηφλνκε ζηε κειέηε, θαζψο 

απέθηεζε δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο βνεζψληαο δχν ζπκθνηηήηξηέο ηεο. Παξαθηλνχκελε 

απφ ηελ αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε, απνθφκηζε φθεινο ζε 

πνιιά επίπεδα, θαζψο θάιπςε βαζηθέο ηεο αλάγθεο ράξε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

πήξε απφ απηέο. Τν φθεινο ηνπ «θξνληηζηεξηαθνχ δαζθάινπ» (effet tuteur) είλαη φηη 

«δηνξζψλεη ν ίδηνο ηα ιάζε ή ηηο αλεπάξθεηέο ηνπ, ράξε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/-εο» (Aumont & Mesnier, 2005, ζ. 174).  

Παξά ηελ ηζφηηκε ζρέζε πνπ είρε κε ηηο «καζήηξηέο» ηεο, θαζψο ήηαλ –

ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ– θαη νη ηξεηο ίδηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, 

βνεζήζεθε θαη ε ίδηα. Ζ δε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ΦΓ θαίλεηαη πσο ηθαλνπνίεζε ηηο 

αξρηθέο ηεο πξνζδνθίεο, θαζψο πεξίκελε λα δήζεη «κηα εκπεηξία σο πξνο ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ ηθαλφηεηα κηαο δηαδηθαζίαο tutoring» θαη λα θαηαλνήζεη «ε ίδηα 

ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο» (Αλ/Δξ.πξηλ/Ν).  

Σηνλ δεχηεξν θχθιν ΦΓ, ε γλψζε ελφο λένπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη απηφ πνπ πεξηκέλεη φηη ζα απνθνκίζεη σο εκπεηξία ε Ο:  

«Κπξίσο έλα λέν άηνκν θνληά κνπ, ζην πεξηβάιινλ κνπ. Απφ δσ θαη πέξα 

πηζηεχσ φηη ζα πάξσ πιεξνθνξίεο πνπ ίζσο δε γλψξηδα, φζνλ αθνξά ην πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν ηεο θνηηήηξηαο, θαη ίζσο επηβεβαηψζσ δηά δψζεο δεδνκέλα πνπ έρσ βξεη 

ζηηο βηβιηνγξαθηθέο εξγαζίεο κνπ, πνπ αθνξνχζαλ είηε ηελ εθπαίδεπζε 

κνπζνπικαλνπαίδσλ είηε γεληθά ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θνηλφηεηαο απηήο» (Ο/Δξ.κεηά/Ν).  

Ζ «απφ πξψην ρέξη» γλψζε πνπ ζα απνθηήζεη πεξηκέλεη φηη ζα ζπκπιεξψζεη 

ηελ αθαδεκατθή ηεο γλψζε γηα ηελ ηδηαίηεξε απηή θνηλφηεηα, φπσο ηε δηδάρζεθε ζηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηεο.  

Μεηά ην πέξαο ησλ νθηψ ζπλαληήζεσλ ΦΓ, ε Ο φρη κφλν ην επηβεβαηψλεη, 

αιιά θαη αλαθέξεη φηη είρε πνιιαπιφ φθεινο:  

«Έγηλαλ δηάθνξεο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο επέηξεςαλ ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, είηε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην παλεπηζηήκην θαη ηα ζρνιηθά 

ρξφληα είηε γηα ηελ αγξνηηθή ή ηελ αζηηθή δσή» (Ο/Κξ.ζη.Β).  

«Κπξίσο απηνγλσζία γηα ηηο δηθέο κνπ ηθαλφηεηεο ζηνλ ξφιν ηνπ tutor: 

[Απέθηεζα] γλψζεηο πεξαηηέξσ θαη γηα ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηεο θνηηήηξηαο». 

«Ήηαλ κηα δηαδηθαζία ε νπνία καο επέηξεςε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο» (Ο/Δξ.κεηά/Ηα/Ηβ).  

Πξφθεηηαη γηα πνιπεπίπεδε δηάζηαζε ηνπ νθέινπο ηεο ΦΓ: πξνζσπηθφ, 

θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη γλσζηηθφ:  

«ζνλ αθνξά ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, πηζηεχσ πσο βνεζεζήθακε 

ακθηπιεχξσο κε ηε θνηηήηξηα, θαζψο εθείλε είρε ηελ επθαηξία γηα κηα αξρηθή 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη εγψ γηα κηα ελεξγεηηθή επαλάιεςε […]. Γφζεθε 

ρξφλνο θαη γηα ηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ, αξρηθά ηεο θνηηήηξηαο θαη κεηέπεηηα ηεο 

δηθήο κνπ […]. Γε ζα ηζρπξηζηψ πσο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ηξφπνο κάζεζεο ή 

θαιχηεξα κηα ζεσξία, θαζψο θάζε θνξά ρξεζηκνπνηνχζα ζηνηρεία απφ θαζεκία, φπσο 

ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο χιεο απφ ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ, ε ρξήζε πξνυπαξρνπζψλ 

γλψζεσλ απφ ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ θ.ά.» (Ο/Κξ.ζη.Α).  

Δίλαη ζαθέο φηη ην φθεινο εθδειψλεηαη πνιπδηάζηαηα ζηελ Ο, ζε ζπλζήθεο 

πνπ δεκηνχξγεζε ε ίδηα: «δηαρείξηζε» ηεο άιιεο θνπιηνχξαο κε αλνηρηή ζηάζε θαη 

απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο, γηα λα πεηχρεη ην γλσζηηθφ φθεινο ηεο 

«καζήηξηαο» θαη λα ηε βνεζήζεη καθξνπξφζεζκα ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ηεο. Ζ ζηάζε ηεο Ο επεξεάζηεθε απφ ηελ παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ 

καζεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηεο ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα.  

Άιια καζήκαηα, ζρεηηθά κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο, θαίλεηαη φηη ηε βνήζεζαλ 

λα νηθνδνκήζεη ηε γλψζε ζηε δηάξθεηα ηεο ΦΓ, θαζψο επηρείξεζε, κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, έλα είδνο απνπιαηζίσζήο ηεο ζην ίδην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ: απφ ην 

ζεσξεηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζην πην 

εθαξκνζκέλν ηεο Δμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο κε επνπηεία. Με άιια ιφγηα, ε Ο 

επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο ηεο σο εξγαιείν ζηελ ππεξεζία ηεο 

πξάμεο, θάλνληαο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα καζήκαηα – δεμηφηεηα χςηζηεο ζεκαζίαο 

γηα ηνλ/ηε κειινληηθφ/-ή εθπαηδεπηηθφ, πνπ ζηνράδεηαη ηε ζέζε ηεο γλψζεο ζηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ/ηεο.  

Οη «πξνεγνχκελεο γλψζεηο» ηεο Ο απνηέιεζαλ ηε βάζε αλάγλσζεο ηνπ λένπ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη ηνλ ηξφπν κέζσ ηνπ νπνίνπ θαηαλφεζε ηνλ ξφιν ηεο· 

επηπιένλ θαζφξηζαλ ηελ θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιάκβαλε θαη ηελ επηινγή 

ησλ δηδαθηηθψλ ηεο ζηξαηεγηθψλ. Ταπηφρξνλα, ε γλψζε ησλ «πξνυπαξρνπζψλ 

γλψζεσλ» σο ζεσξεηηθή έλλνηα ηε βνήζεζε λα ζηεξίμεη ηελ Οιη, ψζηε λα 
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θαηαλνήζεη θαη λα δηαπηζηψλεη ην επίπεδφ ηεο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε Ο αλέπηπμε κηα 

ήδε ππάξρνπζα ζπλεηδεηή γλψζε ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηεο κεηαβίβαζεο ησλ 

γλψζεσλ απφ έλα πιαίζην ζε άιιν γηα δηδαθηηθή αμηνπνίεζε, αιιά θαη γηα ηηο 

γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ηεο ζηξαηεγηθέο.  

Πνην ήηαλ ην φθεινο πνπ απνθφκηζε ε Μ; Τη πεξίκελε λα απνθηήζεη απφ ηελ 

εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία;  

«Πεξηκέλσ λα γίλσ πην δεθηηθή θαη λα θαηαλνήζσ πεξηζζφηεξν ηηο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ηεο ζπκθνηηήηξηάο κνπ, λα εκπεδψζσ εηο βάζνο έλλνηεο κε ηηο νπνίεο δελ είρα 

αζρνιεζεί γηα θαηξφ θαη λα γίλσ πην απνηειεζκαηηθή ζηνλ εληνπηζκφ δπζθνιηψλ θαη 

παξνρή βνήζεηαο» (Μ/Δξ.πξηλ/Ν).  

Πεξίκελε λα εμειηρζεί ηφζν δηδαθηηθά φζν θαη γλσζηηθά σο δηδάζθνπζα ζε 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηδαζθαιίαο-κάζεζεο. Απφ ηηο απαληήζεηο ηεο θαίλεηαη φηη ε 

εκπεηξία ηεο ήηαλ ζεηηθή φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε δηδαθηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη γφληκε καζεζηαθά:  

«Έκαζα λα πξνζαξκφδνκαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θνηηεηή, ζπκήζεθα βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο Γηδαθηηθήο», «πλεξγαζία θαη ππνκνλή» (Μ/Δξ.κεηά/Ηα/Ηβ).  

«Νηψζσ φηη βειηηψζεθαλ νη ζπλεξγαηηθέο κνπ ηθαλφηεηεο, δεζκεχηεθα ζηνλ 

ζηφρν θαη έιπζα απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ» (Μ/Δξ.κεηά/Μ2).  

Ζ Μ είλαη αθφκα πην αλαιπηηθή θαη επεμεγεκαηηθή φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηεο 

αιιειεπίδξαζεο σο δηακεζνιαβεηή ηεο ακνηβαίαο γλσζηηθήο πξνφδνπ:  

«Θεσξψ φηη ε δηαδηθαζία ηνπ tutoring ήηαλ απνηειεζκαηηθή θαη βνήζεζε θαη 

ηα δχν εκπιεθφκελα κέιε. Απφ ηε κεξηά κνπ ληψζσ πην ζίγνπξε ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν, θαζψο ζπλεηδεηνπνηψ φηη θαηαλφεζα εηο βάζνο ηηο έλλνηεο, αιιά ην ίδην 

πηζηεχσ φηη ζπλέβε θαη κε ηελ Α, ε νπνία ζπλεηδεηνπνίεζε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηεο. Βξήθακε απφ θνηλνχ ηξφπνπο γηα λα μεπεξάζνπκε ηηο δπζθνιίεο θαη 

πιένλ ζεσξψ φηη έρεη πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά. Πηζηεχσ φηη ηφζν εγψ 

φζν θαη ε Α βγήθακε θεξδηζκέλεο απφ ηελ φιε δηαδηθαζία, ηφζν ζε γλσζηηθφ φζν θαη ζε 

δηαπξνζσπηθφ επίπεδν» (Μ/Κξ.ζη/Α).  

«πλνιηθά ην tutoring κνπ έδσζε κηα θαηλνχξηα νπηηθή γηα ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο» (Μ/Κξ.ζη/Β).  

Δίλαη ζαθέο φηη ε ΦΓ ήηαλ ακνηβαία επσθειήο θαη ηα απνηειέζκαηα ζεηηθά 

ζε πνιιά επίπεδα, ράξε ζηε ζπλεξγαηηθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγήζεθε αλάκεζά ηνπο.  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε «θξνληηζηεξηαθή δαζθάια» Μζ δειψλεη εμαξρήο φηη 

πεξηκέλεη λα απνθνκίζεη:  
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θαηαλνήζεη θαη λα δηαπηζηψλεη ην επίπεδφ ηεο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε Ο αλέπηπμε κηα 

ήδε ππάξρνπζα ζπλεηδεηή γλψζε ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηεο κεηαβίβαζεο ησλ 

γλψζεσλ απφ έλα πιαίζην ζε άιιν γηα δηδαθηηθή αμηνπνίεζε, αιιά θαη γηα ηηο 

γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ηεο ζηξαηεγηθέο.  

Πνην ήηαλ ην φθεινο πνπ απνθφκηζε ε Μ; Τη πεξίκελε λα απνθηήζεη απφ ηελ 

εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία;  

«Πεξηκέλσ λα γίλσ πην δεθηηθή θαη λα θαηαλνήζσ πεξηζζφηεξν ηηο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ηεο ζπκθνηηήηξηάο κνπ, λα εκπεδψζσ εηο βάζνο έλλνηεο κε ηηο νπνίεο δελ είρα 

αζρνιεζεί γηα θαηξφ θαη λα γίλσ πην απνηειεζκαηηθή ζηνλ εληνπηζκφ δπζθνιηψλ θαη 

παξνρή βνήζεηαο» (Μ/Δξ.πξηλ/Ν).  

Πεξίκελε λα εμειηρζεί ηφζν δηδαθηηθά φζν θαη γλσζηηθά σο δηδάζθνπζα ζε 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηδαζθαιίαο-κάζεζεο. Απφ ηηο απαληήζεηο ηεο θαίλεηαη φηη ε 

εκπεηξία ηεο ήηαλ ζεηηθή φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε δηδαθηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη γφληκε καζεζηαθά:  

«Έκαζα λα πξνζαξκφδνκαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θνηηεηή, ζπκήζεθα βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο Γηδαθηηθήο», «πλεξγαζία θαη ππνκνλή» (Μ/Δξ.κεηά/Ηα/Ηβ).  

«Νηψζσ φηη βειηηψζεθαλ νη ζπλεξγαηηθέο κνπ ηθαλφηεηεο, δεζκεχηεθα ζηνλ 

ζηφρν θαη έιπζα απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ» (Μ/Δξ.κεηά/Μ2).  

Ζ Μ είλαη αθφκα πην αλαιπηηθή θαη επεμεγεκαηηθή φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηεο 

αιιειεπίδξαζεο σο δηακεζνιαβεηή ηεο ακνηβαίαο γλσζηηθήο πξνφδνπ:  

«Θεσξψ φηη ε δηαδηθαζία ηνπ tutoring ήηαλ απνηειεζκαηηθή θαη βνήζεζε θαη 

ηα δχν εκπιεθφκελα κέιε. Απφ ηε κεξηά κνπ ληψζσ πην ζίγνπξε ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν, θαζψο ζπλεηδεηνπνηψ φηη θαηαλφεζα εηο βάζνο ηηο έλλνηεο, αιιά ην ίδην 

πηζηεχσ φηη ζπλέβε θαη κε ηελ Α, ε νπνία ζπλεηδεηνπνίεζε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηεο. Βξήθακε απφ θνηλνχ ηξφπνπο γηα λα μεπεξάζνπκε ηηο δπζθνιίεο θαη 

πιένλ ζεσξψ φηη έρεη πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά. Πηζηεχσ φηη ηφζν εγψ 

φζν θαη ε Α βγήθακε θεξδηζκέλεο απφ ηελ φιε δηαδηθαζία, ηφζν ζε γλσζηηθφ φζν θαη ζε 

δηαπξνζσπηθφ επίπεδν» (Μ/Κξ.ζη/Α).  

«πλνιηθά ην tutoring κνπ έδσζε κηα θαηλνχξηα νπηηθή γηα ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο» (Μ/Κξ.ζη/Β).  

Δίλαη ζαθέο φηη ε ΦΓ ήηαλ ακνηβαία επσθειήο θαη ηα απνηειέζκαηα ζεηηθά 

ζε πνιιά επίπεδα, ράξε ζηε ζπλεξγαηηθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγήζεθε αλάκεζά ηνπο.  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε «θξνληηζηεξηαθή δαζθάια» Μζ δειψλεη εμαξρήο φηη 

πεξηκέλεη λα απνθνκίζεη:  

«θαιχηεξε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, εκπεηξία ζην πψο λα πξνζθέξσ βνήζεηα ζε 

έλαλ καζεηή/θνηηεηή πάλσ ζε έλα κάζεκα, ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πνπ ζα κπνξνχζα 

λα πξνζθέξσ βνήζεηα» (Μζ/Δξ.πξηλ/Ν), ελψ δε δηζηάδεη λα αλαγλσξίζεη φηη ε 

δηαδηθαζία δε ζα είλαη εχθνιε: «Ίζσο δπζθνιεπηψ. Πηζηεχσ φηη κέρξη λα εληνπίζσ 

πιήξσο ηηο αδπλακίεο ηεο θνηηήηξηαο, ίζσο θάπνηνη απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα 

δνθηκάζσ λα απνηχρνπλ» (Μζ/Δξ.πξηλ/Μ). Όλησο, ζηελ πνξεία αλαγλσξίδεη ηηο 

δπζθνιίεο ηεο: «ηελ αξρή μεθηλήζακε ιίγν ‘‘ιάζνο’’, θαζψο εμεγνχζακε ιέμε ιέμε ην 

θείκελν θαη κηινχζα κφλν εγψ» (Μζ/Δξ.κεηά/Α1).  

Ζ δηαπίζησζή ηεο επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επφπηξηαο ζηελ 

πξψηε ζπλάληεζε ηεο Μζ κε ηε «καζήηξηά» ηεο:  

«Μζ: Γηαβάδεη ην θείκελν. Αζ: Αθνχεη. Μζ: Δπαλαιακβάλεη απηφ πνπ δηάβαζε. 

πλερίδεη ηελ αλάγλσζε. Αδχλακα ζρφιηα θαη εμεγήζεηο. Αζ: ησπά. Μζ: πλερίδεη 

αθφκα λα δηαβάδεη θαη λα ζρνιηάδεη αλεπαξθψο. Μζ: Ρσηά αλ ‘‘ην ’ρνπκε’’» (Δπ/28-

03-2019).  

Παξ’ φια απηά, ζηελ πνξεία θαίλεηαη φηη επσθειήζεθε απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε βνήζεηαο πνπ βίσζε, θαζψο κέζα απφ απηή βειηίσζε θαη ηηο 

επηζηεκνληθέο ηεο γλψζεηο:  

«Κπξίσο απφ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, θαζψο ρξεηάζηεθε λα εκβαζχλσ 

φζν πην πνιχ γηλφηαλ, γηα λα είκαη κεηά ζε ζέζε λα απαληψ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

καζεηή», πξνζζέηνληαο: «Γηα λα δνπιέςεη απηφ, ρξεηάδεηαη ππεπζπλφηεηα θαη απφ 

ηνπο/ηηο δχν θαη πνιχ θαιή πξνεηνηκαζία απφ ηε κεξηά ηνπ tutor» (Μζ/Δξ.κεηά/ΗΑ/ΗΒ).  

Αλ ην φθειφο ηεο ήηαλ θπξίσο γλσζηηθφ, απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

αλαγθάζηεθε λα κειεηήζεη ηελ χιε γηα λα σθειεζεί θαη ε «καζήηξηά» ηεο:  

«Πξνζπάζεζα θάζε θνξά λα είκαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε, γηα λα θαλψ 

αληάμηά ηεο θαη λα κπνξέζσ λα ηε βνεζήζσ. Πηζηεχσ θαηαλφεζε πνιιά πξάγκαηα, 

φπσο θη εγψ, θαη μεπέξαζε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε» (Μζ/Κξ.ζη.Β).  

Ζ πξφνδφο ηεο ζηελ παξνρή βνήζεηαο είλαη εκθαλήο, θαζψο, απφ ηε 

κνλφπιεπξε αλάγλσζε θεηκέλσλ θαη ηα αδχλακα ζρφιηα, έθηαζε λα πξνηείλεη πην 

ελεξγεηηθέο κεζφδνπο απφθηεζεο ηεο γλψζεο ζηε «καζήηξηά» ηεο, ζε έλα ηζφηηκν θαη 

ζπλεξγαηηθφ θιίκα:  

«Αζ: Απάληεζε ζσζηά. Κάλνπλ ιέμεηο-θιεηδηά (Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο). Αζ: 

Γηαβάδεη δπλαηά ην θείκελν + ιέεη πνηεο είλαη νη ιέμεηο-θιεηδηά. Μ: Δπηθπξψλεη. Αζ: 

Γηαβάδεη δπλαηά, ιέεη ιέμεηο-θιεηδηά + ηηο ππνγξακκίδεη. πδεηνχλ ηη ζέκα έξεπλαο ζα 
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επηιέμνπλ. πλεξγαηηθή ινγηθή, ηζφηηκε, αλ θαη ε Μ ηε ξσηά ηη ζα ήζειε σο ζέκα, 

πξνηείλνληάο ηεο ηαπηφρξνλα θάπνηα» (Δπ/3-05-2019).  

Τν φθεινο ηεο Μζ ήηαλ ηφζν γλσζηηθφ φζν θαη δηδαθηηθφ, θαζψο ην επίπεδν 

ηεο θαηαλφεζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ε θχζε ηεο γλψζεο, ζεσξεηηθή θαη 

αθεξεκέλε, ηελ ψζεζαλ λα «δεζκεπηεί» γηα λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο θαη λα 

αλαπηχμεη ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζην έξγν πνπ αλέιαβε λα θέξεη εηο πέξαο. Ζ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ήηαλ αλαπφθεπθηε, σο απνηέιεζκα ηεο 

ζρεηηθήο γεηηλίαζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο 

Μζ γηα ηηο παξεκβάζεηο ηεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο Αζ.  

Ζ εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε ηεο Αι ζηε Β ππήξμε επσθειήο γη’ απηήλ; Πψο 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ ηδηαίηεξε απηή εκπεηξία ηεο σο «θξνληηζηεξηαθή δαζθάια»; Σηελ 

εξψηεζε «ηη πεξηκέλεηο φηη ζα απνθνκίζεηο απφ απηή ηελ εκπεηξία;», ε Αι αλαθέξεη: 

«Να είκαη πην ππνκνλεηηθή, λα ζρεδηάδσ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη 

ιεπηνκέξεηα, λα αιιειεπηδξψ, λα ζπκβνπιεχσ θαη λα αθνχσ» (Αι/Δξ.πξηλ/Ν), 

δήισζε πνπ παξαπέκπεη ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο γηα ηηο δηηηέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

«θξνληηζηεξηαθνχ δαζθάινπ»: νξγαλσηηθέο ηνπ καζήκαηνο θαη θνηλσληθέο. Μεηά ην 

πέξαο ησλ ζπλαληήζεσλ, ηηο απέθηεζε;  

«Ζ θχξηα δεμηφηεηα πνπ ζεσξψ φηη αλέπηπμα κέζσ ηνπ tutoring είλαη απηή ηεο 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Με ην πέξαο ησλ καζεκάησλ έγηλα πην ζίγνπξε γηα ηνλ 

εαπηφ κνπ θαη ηηο ηθαλφηεηέο κνπ. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ βίσζα, αλέπηπμα ηε 

ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη ελεξγεηηθή αθξφαζε» (Αι/Δξ.κεηά/Ηα/Ηβ).  

Φαίλεηαη φηη αλέπηπμε ηφζν θνηλσληθέο φζν θαη δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο, ηθαλέο 

λα ηελ θάλνπλ λα ληψζεη πην αζθαιήο, αλ θαη αλαγλσξίδεη ηηο αδπλακίεο ηεο, πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηε δηάζεζή ηεο γηα πξφνδν:  

«Πνιιέο θνξέο έλησζα φηη κπνξεί λα πίεζα ιίγν παξαπάλσ ηε θνηηήηξηα κε ηνλ 

θαηαηγηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ. Αιιά κεηά απφ ζπδήηεζε γηα ην πψο ζα επηζπκνχζε λα 

γίλεηαη ην κάζεκα, πξνζαξκφζηεθα θαη πξνζπάζεζα γηα ην θαιχηεξν. Σέινο, πηζηεχσ 

φηη θαηάθεξα λα δεκηνπξγήζσ έλα γφληκν πεξηβάιινλ γηα λα ηεζνχλ πξνβιεκαηηζκνί, 

εληππψζεηο, απφςεηο θαη λα γίλνπλ ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο. Πηζηεχσ φηη ε εκπεηξία πνπ 

απέθηεζα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ tutoring κε έθαλε λα δσ θαιχηεξα θαη λα 

θαηαιάβσ φηη πξέπεη λα αθνχσ ηνπο καζεηέο, γηαηί έρνπλ πνιιά λα κνπ εθθξάζνπλ» 

(Αι/Δξ.κεηά/Ξ).  

Ζ Αι επεδίσμε θπξίσο λα δεκηνπξγήζεη κηα πξνζσπηθή ζρέζε κε ηε 

«καζήηξηα», λα πξνζαξκφζεη ηηο πξαθηηθέο ηεο ζηηο αλάγθεο ηεο, δεκηνπξγψληαο έλα 
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επηιέμνπλ. πλεξγαηηθή ινγηθή, ηζφηηκε, αλ θαη ε Μ ηε ξσηά ηη ζα ήζειε σο ζέκα, 

πξνηείλνληάο ηεο ηαπηφρξνλα θάπνηα» (Δπ/3-05-2019).  

Τν φθεινο ηεο Μζ ήηαλ ηφζν γλσζηηθφ φζν θαη δηδαθηηθφ, θαζψο ην επίπεδν 

ηεο θαηαλφεζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ε θχζε ηεο γλψζεο, ζεσξεηηθή θαη 

αθεξεκέλε, ηελ ψζεζαλ λα «δεζκεπηεί» γηα λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο θαη λα 

αλαπηχμεη ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζην έξγν πνπ αλέιαβε λα θέξεη εηο πέξαο. Ζ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ήηαλ αλαπφθεπθηε, σο απνηέιεζκα ηεο 

ζρεηηθήο γεηηλίαζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο 

Μζ γηα ηηο παξεκβάζεηο ηεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο Αζ.  

Ζ εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε ηεο Αι ζηε Β ππήξμε επσθειήο γη’ απηήλ; Πψο 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ ηδηαίηεξε απηή εκπεηξία ηεο σο «θξνληηζηεξηαθή δαζθάια»; Σηελ 

εξψηεζε «ηη πεξηκέλεηο φηη ζα απνθνκίζεηο απφ απηή ηελ εκπεηξία;», ε Αι αλαθέξεη: 

«Να είκαη πην ππνκνλεηηθή, λα ζρεδηάδσ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη 

ιεπηνκέξεηα, λα αιιειεπηδξψ, λα ζπκβνπιεχσ θαη λα αθνχσ» (Αι/Δξ.πξηλ/Ν), 

δήισζε πνπ παξαπέκπεη ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο γηα ηηο δηηηέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

«θξνληηζηεξηαθνχ δαζθάινπ»: νξγαλσηηθέο ηνπ καζήκαηνο θαη θνηλσληθέο. Μεηά ην 

πέξαο ησλ ζπλαληήζεσλ, ηηο απέθηεζε;  

«Ζ θχξηα δεμηφηεηα πνπ ζεσξψ φηη αλέπηπμα κέζσ ηνπ tutoring είλαη απηή ηεο 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Με ην πέξαο ησλ καζεκάησλ έγηλα πην ζίγνπξε γηα ηνλ 

εαπηφ κνπ θαη ηηο ηθαλφηεηέο κνπ. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ βίσζα, αλέπηπμα ηε 

ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη ελεξγεηηθή αθξφαζε» (Αι/Δξ.κεηά/Ηα/Ηβ).  

Φαίλεηαη φηη αλέπηπμε ηφζν θνηλσληθέο φζν θαη δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο, ηθαλέο 

λα ηελ θάλνπλ λα ληψζεη πην αζθαιήο, αλ θαη αλαγλσξίδεη ηηο αδπλακίεο ηεο, πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηε δηάζεζή ηεο γηα πξφνδν:  

«Πνιιέο θνξέο έλησζα φηη κπνξεί λα πίεζα ιίγν παξαπάλσ ηε θνηηήηξηα κε ηνλ 

θαηαηγηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ. Αιιά κεηά απφ ζπδήηεζε γηα ην πψο ζα επηζπκνχζε λα 

γίλεηαη ην κάζεκα, πξνζαξκφζηεθα θαη πξνζπάζεζα γηα ην θαιχηεξν. Σέινο, πηζηεχσ 

φηη θαηάθεξα λα δεκηνπξγήζσ έλα γφληκν πεξηβάιινλ γηα λα ηεζνχλ πξνβιεκαηηζκνί, 

εληππψζεηο, απφςεηο θαη λα γίλνπλ ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο. Πηζηεχσ φηη ε εκπεηξία πνπ 

απέθηεζα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ tutoring κε έθαλε λα δσ θαιχηεξα θαη λα 

θαηαιάβσ φηη πξέπεη λα αθνχσ ηνπο καζεηέο, γηαηί έρνπλ πνιιά λα κνπ εθθξάζνπλ» 

(Αι/Δξ.κεηά/Ξ).  

Ζ Αι επεδίσμε θπξίσο λα δεκηνπξγήζεη κηα πξνζσπηθή ζρέζε κε ηε 

«καζήηξηα», λα πξνζαξκφζεη ηηο πξαθηηθέο ηεο ζηηο αλάγθεο ηεο, δεκηνπξγψληαο έλα 

πεξηβάιινλ ζεηηθφ γηα επηθνηλσλία θαη κάζεζε, θηλήζεηο πνπ ηε βνήζεζαλ λα 

αμηνινγήζεη ηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηελ εμαηνκηθεπκέλε απηή δηαδηθαζία 

δηδαζθαιίαο-κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δειψλεη: 

«Καηαλφεζα φηη φζν πην ‘‘θνληά’’ βξίζθεζαη κε ηνλ ‘‘αξράξην’’ θαη αθνχο ηα 

δεηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ ηφζν πην ιεηηνπξγηθή θαη ζηνρεπκέλε ζα είλαη ε 

δηδαζθαιία πνπ ζα ζρεδηάζεηο. Έκαζα λα είκαη πην ήξεκε, λα ζρεδηάδσ αθνχ κάζσ ηηο 

αλάγθεο ηνπ, λα αληηιακβάλνκαη απηά πνπ ιέεη θαη επηζπκεί-ρξεηάδεηαη θαη αλαπηχμακε 

κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη αιιεινβνήζεηαο» (Αι/Κξ.ζη./Β). 

Με άιια ιφγηα, ε Αι αλαγλσξίδεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ «θξνληηζηεξηαθνχ δαζθάινπ» σο ελεξγεηηθνχ 

αθξναηή ησλ αλαγθψλ ηνπ «καζεηή» θαη ζπλεπψο ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ΦΓ, 

φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηεξίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία.  

Αθνχ αλέιαβε ηνλ ξφιν ηεο, ε «θξνληηζηεξηαθή δαζθάια» Γ ζεσξεί ηελ 

εκπεηξία απηή σο πξνζσπηθή πξφθιεζε γηα αλάπηπμε:  

«Θεσξψ πσο είλαη είδνο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη κε ελδηαθέξεη πνιχ λα δσ 

εάλ κπνξψ λα αληεπεμέιζσ θαη λα πξνζαξκνζηψ ζε φπνηεο δπζθνιίεο πξνθχςνπλ» 

(Γ/Δξ.κεηά/Ν). 

Καηάθεξε λα αληεπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο, θαη αλ λαη, πνηα ήηαλ ηα νθέιε;  

«Καηαλφεζα πξαγκαηηθά θαη έθαλα θηήκα κνπ ην πεξηερφκελν ηεο χιεο πνπ 

επεμεξγαζηήθακε. Καιιηέξγεζα ηε δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο» (Γ/Δξ.κεηά/Ηα/Ηβ). 

«Ήζεια λα δσ αλ ζα ηα θαηαθέξσ λα απνθηήζσ θάπνηα εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία. 

Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία είδα πσο κπνξψ λα βνεζήζσ θάπνηνλ λα θαηαλνήζεη 

θάηη πνπ ηνπ εμεγψ» (Γ/Δξ.κεηά/Μ1/Μ2).  

«Ζ δηαδηθαζία ηνπ tutoring κε βνήζεζε λα αλαπηχμσ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

φπσο απηή ηεο ζπλεξγαζίαο. Γηαπίζησζα επίζεο πσο ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα έλα θαιφ απνηέιεζκα» (Γ/Κξ.ζη.Β/Α). 

Ζ εκπεηξία αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο ηεο, απάληεζε ζηε δηδαθηηθή 

πξφθιεζε θαη αλαπηχρζεθε ηφζν γλσζηηθά φζν θαη θνηλσληθά. Γη’ απηνχο ηνπο 

ιφγνπο αλαθέξεη, θάλνληαο ηελ απηναμηνιφγεζή ηεο: 

«Γεληθά είκαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ απφδνζή κνπ ζηε δηαδηθαζία. Ήκνπλ 

ίζσο πην θαζνδεγεηηθή θάπνηεο θνξέο απφ φζν ζα έπξεπε» (Γ/Δξ.κεηά/Ξ).  

Ταπηφρξνλα, δηαπηζηψλεη ηελ πξαγκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αλάινγνπ καζήκαηνο σο 

πξσηνεηήο θνηηήηξηα:  
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«Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηνπ tutoring αληηιήθζεθα πσο ε κέρξη ηφηε 

γλψζε κνπ ζρεηηθά κε απηφ ην αληηθείκελν ήηαλ επηθαλεηαθή. ηελ πξνζπάζεηά κνπ λα 

βνεζήζσ ηνλ θνηηεηή, αλαθάιπςα ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ δελ είρα 

εθαξκφζεη ζηνλ εαπηφ κνπ. Γηαπίζησζα επίζεο πσο ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα έλα θαιφ απνηέιεζκα» (Γ/Κξ.ζη/Α).  

Ζ απφθηεζε κηαο γλψζεο κέζα απφ ηε βίσζε ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο 

ζεκαίλεη ζπλεηδεηνπνηεκέλε γλψζε, απνηέιεζκα κηαο ζπζηεκαηηθήο επαθήο κε ηνλ 

«καζεηή», αιιά θαη πξνεξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ πξφνδφ ηνπ. Απηή ε δηαδηθαζία 

απέθεξε ακνηβαίν φθεινο, θαζψο θαη ε Γ επσθειήζεθε: Έκαζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο 

λα δηδάμεη.  

 

Σςμπεπάζμαηα  
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηεο ΦΓ δηαπηζηψζεθε ακνηβαίν 

θαη πνιιαπιφ φθεινο θαη ζηηο δχν ηξηάδεο: νη «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» 

ρξεηάζηεθε λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ξφινπ ηνπο, πξνζπάζεηα πνπ ηηο ελίζρπζε γλσζηηθά –θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

καζήκαηνο– ράξε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ «καζεηψλ». 

Σεκείσζαλ επίζεο θαη δηδαθηηθή πξφνδν –απέθηεζαλ ηερληθέο θαη εγθάξζηεο 

δεμηφηεηεο–, θαζψο επεμεξγάδνληαλ ηελ χιε θαη ζθέθηνληαλ πψο ζα ηελ 

πξνζαξκφζνπλ ζηα κέηξα ησλ «καζεηξηψλ». Τέινο, απέθηεζαλ ζεηηθέο ζηάζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ, αιιά θαη θνηλσληθή γλψζε, θαζψο 

αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο.  

Τν φθεινο γηα ηηο «καζήηξηεο» ήηαλ θπξίσο γλσζηηθφ, θαζψο ζεκείσζαλ 

πξφνδν ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ –θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζαλ–, ελψ ηαπηφρξνλα 

αλέπηπμαλ ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Καηά ζπλέπεηα, θαη ην θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθφ φθεινο ήηαλ ζεκαληηθφ, θαζψο δεκηνχξγεζαλ ζπλεξγαηηθνχο 

δεζκνχο θαη είραλ γφληκε επηθνηλσλία, ζηνηρεία πνπ ζηήξημαλ ηε κάζεζε. Άιια 

νθέιε ήηαλ νη εγθάξζηεο δεμηφηεηεο, νη αμίεο, ε απηνεθηίκεζε, ε αλαγλψξηζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ άιινπ θαη νη ηερληθέο νξγάλσζεο ηεο κειέηεο.  

Σηνλ δεχηεξν θχθιν, παξά ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ηνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληα –«ππνζηήξημε» γηα ηνπο/ηηο κελ θαη «πξφνδνο» γηα ηηο δε–, ην φθεινο 

ήηαλ πνιχπιεπξν. Οη «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» εμέιημαλ θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ 

ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απέθηεζαλ δηδαθηηθέο 
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βνεζήζσ ηνλ θνηηεηή, αλαθάιπςα ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ δελ είρα 

εθαξκφζεη ζηνλ εαπηφ κνπ. Γηαπίζησζα επίζεο πσο ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα έλα θαιφ απνηέιεζκα» (Γ/Κξ.ζη/Α).  

Ζ απφθηεζε κηαο γλψζεο κέζα απφ ηε βίσζε ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο 

ζεκαίλεη ζπλεηδεηνπνηεκέλε γλψζε, απνηέιεζκα κηαο ζπζηεκαηηθήο επαθήο κε ηνλ 

«καζεηή», αιιά θαη πξνεξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ πξφνδφ ηνπ. Απηή ε δηαδηθαζία 

απέθεξε ακνηβαίν φθεινο, θαζψο θαη ε Γ επσθειήζεθε: Έκαζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο 

λα δηδάμεη.  
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηεο ΦΓ δηαπηζηψζεθε ακνηβαίν 

θαη πνιιαπιφ φθεινο θαη ζηηο δχν ηξηάδεο: νη «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» 

ρξεηάζηεθε λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ξφινπ ηνπο, πξνζπάζεηα πνπ ηηο ελίζρπζε γλσζηηθά –θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

καζήκαηνο– ράξε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ «καζεηψλ». 

Σεκείσζαλ επίζεο θαη δηδαθηηθή πξφνδν –απέθηεζαλ ηερληθέο θαη εγθάξζηεο 

δεμηφηεηεο–, θαζψο επεμεξγάδνληαλ ηελ χιε θαη ζθέθηνληαλ πψο ζα ηελ 

πξνζαξκφζνπλ ζηα κέηξα ησλ «καζεηξηψλ». Τέινο, απέθηεζαλ ζεηηθέο ζηάζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ, αιιά θαη θνηλσληθή γλψζε, θαζψο 

αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο.  

Τν φθεινο γηα ηηο «καζήηξηεο» ήηαλ θπξίσο γλσζηηθφ, θαζψο ζεκείσζαλ 

πξφνδν ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ –θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζαλ–, ελψ ηαπηφρξνλα 

αλέπηπμαλ ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Καηά ζπλέπεηα, θαη ην θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθφ φθεινο ήηαλ ζεκαληηθφ, θαζψο δεκηνχξγεζαλ ζπλεξγαηηθνχο 

δεζκνχο θαη είραλ γφληκε επηθνηλσλία, ζηνηρεία πνπ ζηήξημαλ ηε κάζεζε. Άιια 

νθέιε ήηαλ νη εγθάξζηεο δεμηφηεηεο, νη αμίεο, ε απηνεθηίκεζε, ε αλαγλψξηζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ άιινπ θαη νη ηερληθέο νξγάλσζεο ηεο κειέηεο.  

Σηνλ δεχηεξν θχθιν, παξά ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ηνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληα –«ππνζηήξημε» γηα ηνπο/ηηο κελ θαη «πξφνδνο» γηα ηηο δε–, ην φθεινο 

ήηαλ πνιχπιεπξν. Οη «θξνληηζηεξηαθέο δαζθάιεο» εμέιημαλ θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ 

ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απέθηεζαλ δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο, βειηίσζαλ ηελ απηνεηθφλα 

ηνπο, πηνζέηεζαλ ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ άιιν, φπσο ε ππεπζπλφηεηα θαη ε απνδνρή 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ, εγθάξζηεο ηθαλφηεηεο, φπσο ε ζπλεξγαζία, ελψ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ΦΓ κε ηελ αιιφγισζζε θνηηήηξηα ην φθεινο ήηαλ θαη πνιηηηζκηθφ.  

Φξνληηζηεξηαθέο «δαζθάιεο» θαη «καζεηέο» ζπλαληήζεθαλ εζεινχζηα θαη 

δεζκεχηεθαλ ελεξγεηηθά ζε κηα εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο, 

κε θνηλή ζέιεζε κείσζεο ησλ αξρηθψλ ηνπο δηαθνξψλ θαη πξνφδνπ, ππεξβαίλνληαο 

ηα εκπφδηα θαη ηηο αξρηθέο δπζθνιίεο. Πέξαλ ηνπ θνηλσληθν-γλσζηηθνχ ακνηβαίνπ 

νθέινπο, φινη/-εο νη θνηηεηέο/-ήηξηεο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπο ζηε ΦΓ, 

αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο φπσο ε πξνζνρή, ε κλήκε, ν έιεγρνο ηεο δξάζεο –«αλψηεξεο 

ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο» θαηά ηνλ Vygotsky–, απέθηεζαλ ηερληθέο νξγάλσζεο ηεο 

κειέηεο, πνπ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ θαιιηεξγεί νχηε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-

ήηξηεο νχηε ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-ήηξηεο, ρσξίο λα αγλνήζνπλ αμίεο θαη ζηάζεηο 

απέλαληη ζηνλ «άιιν».  

Παξάιιεια ηα απνηειέζκαηα ηεο θξνληηζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεηηθά θαη ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Σηηο εμεηάζεηο, ζηα δχν επφκελα 

εμάκελα, νη νθηψ απφ ηνπο ελληά «καζεηέο» πέξαζαλ ην κάζεκα ζην νπνίν έιαβαλ 

ζηήξημε, θαζψο θαη ε «θξνληηζηεξηαθή δαζθάια» πνπ δελ ην είρε πεξάζεη πξηλ απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηαδηθαζία, κε βαζκνχο απφ 5 σο 10 θαη κέζν φξν ην 8,6.  

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ, ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζηελ πξφζβαζε ηεο γλψζεο θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν επηζπκνχλ λα κειεηνχλ γηα λα ηελ νηθεηνπνηνχληαη. Παξάιιεια φκσο, ε 

πινπνίεζε ηεο ΦΓ ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πιαίζην έδεημε φηη 

επηθέξεη ζεκαληηθά θαη πνιιαπιά νθέιε, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ –«θξνληηζηεξηαθψλ δαζθάισλ» θαη «καζεηψλ»– ζηελ αθαδεκατθή 

ηνπο πνξεία, θαη φηη κπνξεί λα ζπλππάξρεη αξκνληθά κε ηελ «θιαζηθή» δηδαζθαιία, 

ελδπλακψλνληαο πνηνηηθά ην ππάξρνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΤΔΔΠΖ. 
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Σην παξφλ άξζξν επηρεηξείηαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ ιφγνπ κέζα απφ 

ηε ζχλδεζε θαη ζπζρέηηζή ηνπ κε ηηο θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ ηνλ 

γέλλεζαλ, ψζηε λα παξνπζηαζζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθείλεο γηα κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. Ζ πξνζέγγηζε 

απηή, βάζεη ηεο θξηηηθήο θνηλσληθήο ζεσξίαο, απνθαιχπηεη θαη ηείλεη λα παξνπζηάζεη 

βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θξηηηθνχ κεηαζρεκαηηζηηθνχ πνιίηε, αξρέο 

πνπ ζα θαηεπζχλνπλ ηε δξάζε θαη ηελ πξάμε γηα κηα ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Ζ 

ζπλεηζθνξά ηνπ έγθεηηαη ζηελ απνθάιπςε ησλ παξαγφλησλ πνπ ηείλνπλ λα πεξηνξίδνπλ θάζε 

νπζηαζηηθή αιιαγή πξνο ηελ ηζφηεηα, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ, θαη πνπ θάζε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη πξάμε νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο. 
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Citizenship education. This approach, based on critical social theory, reveals and tends to 

present basic theoretical principles for the education of the critical transformative citizen, 
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Εηζαγσγή 
 

Ζ άλζεζε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ ιφγνπ, σο ηδενινγηθήο αξρήο δηαρείξηζεο ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ησλ θνηλσληψλ (Κσηνχιαο, 2011, ζ. 19) θαη θαηά ζπλέπεηα σο 

πνιηηηθνχ δηαθπβεχκαηνο, αλάγεηαη ζηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ εκθάληζε ηνπ 

ηδενινγήκαηνο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θάπνην 

θνηλσληθφ θελφ (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005, ζ. 25), αληίζεηα, νη αηηηφηεηέο ηνπ 

αλαδεηνχληαη ζην ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Οη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ησλ δχν παγθφζκησλ πνιέκσλ, θαζψο θαη ε 

ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Σνβηεηηθήο Έλσζεο ζηα δηεζλή δξψκελα νδήγεζαλ ζηελ 

απφξξηςε ησλ νινθιεξσηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πινπξαιηζκνχ σο 

απφδεημεο ηεο δεκνθξαηηθφηεηαο ησλ θνηλσληψλ. Ζ πνιηηηθή ηνπ πινπξαιηζκνχ, πνπ 

σο ηδενιφγεκα δελ είλαη παξά κηα πνιηηηθή ρσξίο πνιηηηθή, λννχκελε σο πξνο ηελ 

νπζηνθξαηηθή ηεο δηάζηαζε, ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ (βι. παξαθάησ), 

ελίζρπζε ηηο ζρεηηθηζηηθέο ζέζεηο πνπ, κπξνζηά ζηνλ θφβν ηνπ νινθιεξσηηζκνχ, 

έζπεπζαλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ θάζε ζέζε θαη άπνςε, θαηαιήγνληαο ζην εμήο 

αμίσκα, φπσο δηαηππψλεηαη απφ ηνλ Lyotard κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ Μεηακνληέξλα 

θαηάζηαζε (1988, ζ. 99): «Ζ κεγάιε αθήγεζε απώιεζε ηελ αμηνπηζηία ηεο, όπνηνο θη 

αλ είλαη ν ηξόπνο ελνπνίεζεο πνπ ηεο απνδίδεηαη: ζεσξεηηθή αθήγεζε, αθήγεζε ηεο 

ρεηξαθέηεζεο». Καιιηεξγήζεθε κηα λέα κνξθή ζθέςεο, φπνπ νη κεγάιεο αθεγήζεηο 

θαη ε δεκηνπξγία εληαίσλ πξνηχπσλ θαη αμηψλ ζπλδέζεθαλ κε ηελ θαηαπίεζε 

(Evanoff, 1998∙ Giroux, 1997, ζ. 191-193). Ζ ιαηηληθή ξήζε e pluribus unum (απφ ηα 

πνιιά ην έλα), ην εζληθφ κφην ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, γίλεηαη ε βαζηθή αξρή ηνπ 

λένπ ηδενινγήκαηνο. Πνχ ζθφπεπε ην λέν ηδενιφγεκα θαη πψο έγηλε απνδεθηφ δίρσο 

πνιιέο αληηξξήζεηο απφ δεμηνχο θαη αξηζηεξνχο (Kymlicka, 2002 [2005], ζ. 497-499· 

Jacoby, 1999 [2001], ζ. 55-56); 

 

Φηιειεύζεξεο πξνζεγγίζεηο  
 

Αλ μεθηλήζνπκε απφ ην δεχηεξν, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ην γεγνλφο φηη ε 

παγθφζκηα θνηλσλία κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαηαλφεζε κε ηνλ πην ζθιεξφ 

ηξφπν ηηο επηπηψζεηο ηνπ νινθιεξσηηζκνχ ησλ λαδί. Ζ γελίθεπζε δελ ήηαλ δχζθνιν 

λα πξαγκαηνπνηεζεί. Κάζε νινθιεξσηηζκφο θξχβεη θαη θαηαπίεζε, θαη απηφ είλαη κηα 

κεγάιε αιήζεηα, φζν θαη ην γεγνλφο φηη θάζε γελίθεπζε θξχβεη έλα ςέκα. Ζ 

γελίθεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ ε εκθάληζε ηνπ θνκκνπληζκνχ σο 
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νινθιεξσηηθνχ θαζεζηψηνο – θαη απηφ είρε θαη ηε ινγηθή ηνπ ιφγσ ησλ ζηαιηληθψλ 

πξαθηηθψλ ησλ εθθαζαξίζεσλ, πιελ φκσο ηαχηηζε ηελ αξηζηεξή ηδενινγία κε ην 

αληίζεηφ ηεο: ηνλ θαζηζκφ. Ο θνπξαζκέλνο θαη θνβηζκέλνο πνιίηεο ζπλέδεζε ηηο δχν 

αθξαίεο πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο, αλαδεηψληαο ηνλ κέζν δξφκν, θαζψο ε ειεπζεξία 

ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ ηνχ θαηλφηαλ πην εχπεπηε. Οη αξρέο ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ, πνπ επηθπξψλεη ηνλ πινπξαιηζκφ σο αξρή ηνπ, απνηεινχλ θαη κηα 

πνιηηηθή επηινγή: Ζ θαηεζηξακκέλε Δπξψπε, αιιά θαη ε αλάδεημε ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ σο βαζηθήο δηεζλνχο δχλακεο απαηηνχζαλ κηα πνιηηηθή εηξελεπηηθή θαη 

ζπκβηβαζηηθή. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο ηεο πηνζέηεζεο κηαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

(θξάηνο πξφλνηαο, εθπαίδεπζε, πνιηηηθέο πγείαο) πνπ θαινχζε ην άηνκν λα εξγαζηεί 

θαη λα απνιαχζεη ηα νθέιε ηεο εξγαζίαο ηνπ (αζθάιηζε, ζχληαμε θ.ιπ.). Ζ πνιηηηθή 

απηή απνθξπζηαιιψλεηαη απφ ηνλ Marshall, ν νπνίνο δεηά ηε δηεχξπλζε ησλ 

δηθαησκάησλ (αηνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ), αιιά θαη ηελ χπαξμε ελφο 

θηιειεχζεξνπ θξάηνπο πξφλνηαο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα απηά. Όπσο 

εχζηνρα ην ζέηεη ν Ληάθνο (2011), ε επέθηαζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζηε κεηαπνιεκηθή Δπξψπε απνηειεί κηα θαηάθηεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

ηελ απνδνρή απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ ηεο εγεκνλίαο ηεο πνιηηηθήο θαη απηφ δελ 

κπνξνχκε παξά λα ην εθιάβνπκε ζεηηθά, ελψ ε πξνζθνξά ηνπ κεηακνληεξληζκνχ έρεη 

αλαγλσξηζηεί απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάδπζε 

ησλ θσλψλ ησλ θαηαπηεζκέλσλ νκάδσλ, ιφγσ θχινπ θαη πνιηηηζκνχ1.  

 

Γηα κηα θξηηηθή ζεώξεζε ηνπ θηιειεύζεξνπ ιόγνπ 
 

Πνηεο ήηαλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ; Όπσο ηνλίδεηαη απφ 

αξθεηνχο δηαλννχκελνπο, ν Marshall εηζήγαγε κηα «παζεηηθή» έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ πνιίηε, πνπ απνξξέεη απφ κηα «ηδησηηθή έλλνηα» πξφζβαζεο ζηα αλζξψπηλα 

αγαζά, κε ηε κάιινλ ειιηπή παξνπζία ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ 

σο ππεχζπλνπ θαη ελεξγνχ πνιίηε (Kymlicka, 2002 [2005], ζ. 402∙ Τurner, 2001, ζ. 

191∙ Miller, 2000, ζ. 27-28). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεσξία ηνπ Marshall 

επηθξίζεθε γηα ην γεγνλφο φηη απέηπρε λα πξνβάιεη ή απέθξπςε ηνπο αηηηψδεηο 

κεραληζκνχο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επέθηαζε ηεο ππεθνφηεηαο, αιιά θαη ηνπο 

                                                 
1 Γηα κηα ελδηαθέξνπζα θξηηηθή ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο βι. Giroux, H. 
Rethinking the boundaries of educational discourse: Modernity, postmondernism and feminism, ζην 
Giroux, H. (1997) Pedagogy and the politics of hope. Theory, culture and schoolin, ζ. 183-233. Δπίζεο 
McLennan, G. Τν πξφηαγκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ ππφ επαλεμέηαζε, ζην Hall, S., Held., D & McGrew, A. 
(1992 [2009]) Ζ λεσηεξηθόηεηα ζήκεξα, ζ. 477-549.  
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ζπκβηβαζηηθή. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο ηεο πηνζέηεζεο κηαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

(θξάηνο πξφλνηαο, εθπαίδεπζε, πνιηηηθέο πγείαο) πνπ θαινχζε ην άηνκν λα εξγαζηεί 

θαη λα απνιαχζεη ηα νθέιε ηεο εξγαζίαο ηνπ (αζθάιηζε, ζχληαμε θ.ιπ.). Ζ πνιηηηθή 

απηή απνθξπζηαιιψλεηαη απφ ηνλ Marshall, ν νπνίνο δεηά ηε δηεχξπλζε ησλ 

δηθαησκάησλ (αηνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ), αιιά θαη ηελ χπαξμε ελφο 

θηιειεχζεξνπ θξάηνπο πξφλνηαο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα απηά. Όπσο 

εχζηνρα ην ζέηεη ν Ληάθνο (2011), ε επέθηαζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζηε κεηαπνιεκηθή Δπξψπε απνηειεί κηα θαηάθηεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

ηελ απνδνρή απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ ηεο εγεκνλίαο ηεο πνιηηηθήο θαη απηφ δελ 

κπνξνχκε παξά λα ην εθιάβνπκε ζεηηθά, ελψ ε πξνζθνξά ηνπ κεηακνληεξληζκνχ έρεη 

αλαγλσξηζηεί απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάδπζε 

ησλ θσλψλ ησλ θαηαπηεζκέλσλ νκάδσλ, ιφγσ θχινπ θαη πνιηηηζκνχ1.  

 

Γηα κηα θξηηηθή ζεώξεζε ηνπ θηιειεύζεξνπ ιόγνπ 
 

Πνηεο ήηαλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ; Όπσο ηνλίδεηαη απφ 

αξθεηνχο δηαλννχκελνπο, ν Marshall εηζήγαγε κηα «παζεηηθή» έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο 
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191∙ Miller, 2000, ζ. 27-28). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεσξία ηνπ Marshall 
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1 Γηα κηα ελδηαθέξνπζα θξηηηθή ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο βι. Giroux, H. 
Rethinking the boundaries of educational discourse: Modernity, postmondernism and feminism, ζην 
Giroux, H. (1997) Pedagogy and the politics of hope. Theory, culture and schoolin, ζ. 183-233. Δπίζεο 
McLennan, G. Τν πξφηαγκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ ππφ επαλεμέηαζε, ζην Hall, S., Held., D & McGrew, A. 
(1992 [2009]) Ζ λεσηεξηθόηεηα ζήκεξα, ζ. 477-549.  

πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο: Γηα παξάδεηγκα ζηελ Δπξψπε, ν πξνζαλαηνιηζκφο ήηαλ 

γχξσ απφ ηελ εμαζθάιηζε ησλ πφξσλ γηα ηνλ πνιίηε (εθπαίδεπζε, θνηλσληθή 
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δνκηθή ηαπηόηεηα» ηνπ αηφκνπ σο εξγαδφκελνπ «αθπξώλεηαη γηα λα πξνβιεζεί εθείλε 

ηνπ (αζθαιηζκέλνπ) πνιίηε» (Αιεμίνπ2, 1999, ζ. 92-93). Οη θνηλσληθέο πνιηηηθέο 

αλαδεηθλχνληαη έηζη σο επίζεκνο θνηλσληθφο έιεγρνο (formal social control). 
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πεξηζσξηνπνηείηαη ιφγσ ηεο απνηπρίαο ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία (Τζνπθαιάο, 2000· Bauman, 1997 [2004] ζ. 134). Ζ επέθηαζε ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο, πνπ εηζεγήζεθε ν Marshall, ζηφρν είρε φρη απιψο ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζε έλα λνκηθφ ζηάηνπο, αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν ηελ απφδνζε κηαο ηαπηφηεηαο κε θνηλφ πνιηηηζκηθφ πεδίν αλαθνξάο, θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε, πνπ ε ελζσκάησζε θαη εληέιεη ε αθνκνίσζή ηεο 

ζα απέθιεηαλ ηνλ θίλδπλν λα ππνζηεξίμεη «μελφθεξηεο» ηδέεο θαη ηδηαίηεξα 

θνκκνπληζηηθέο, εληζρχνληαο έηζη ην έξγν πξνο ηελ εζληθή νηθνδφκεζε (Kymlicka, 

2002 [2005], ζ. 449-450).  
                                                 
2 Όπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Αιεμίνπ (1999, ζ. 303) «ε θνηλσληθή πνιηηηθή αξζξώζεθε σο 
ζηξαηεγηθόο κεραληζκόο ελζσκάησζεο ηνπ πιεζπζκνύ, όπνπ ην δεηνύκελν ήηαλ ε πξνζαξκνγή ηνπ 
πιεζπζκνύ ζηηο αμηαθέο παξακέηξνπο ηεο θνηλσλίαο ηεο εξγαζίαο θαη ζηνπο βηνξξπζκνύο ηνπ 
βηνκεραληθνύ θαπηηαιηζκνύ».  
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Πνηα είλαη φκσο ε ζπλέπεηα ηεο θεηηρνπνίεζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο; 

Οπσζδήπνηε, είρε σο ζεηηθά ζηνηρεία ηελ αλάδεημε ηεο θσλήο ησλ κεηνλνηήησλ θαη 

ηελ νπζηαζηηθφηεξε ελαζρφιεζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ απηέο αληηκεησπίδνπλ 

(Kymlicka, 2002 [2005], ζ. 494· Τζηνχκεο, 2001, ζ. 50), θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ θάκςε ηνπ εζλνθεληξηζκνχ (Jacoby, 1999 [2001], ζ. 64). 

Όπσο ππνζηεξίδεη φκσο ν Jacoby, ε έκθαζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

ζεκαηνδφηεζε ηε ζπζθφηηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ3 

πξνζβιέπνληαο ζε έλα κέιινλ πνπ «κνηάδεη κε ην παξόλ κε πεξηζζόηεξεο επηινγέο». 

Γηα ηνλ Jacoby, ε άθξηηε απνδνρή ηνπ πνιηηηζκνχ σο αλαιπηηθνχ εξγαιείνπ ηεο 

θνηλσληθήο ζρέζεο (θαη θαη’ επέθηαζε ηεο πνιηηηθήο) παξαπέκπεη ζε κηα «ιαηξεία 

ηεο πνζόηεηαο» ππνθχπηνληαο ζηελ ίδηα ηε ινγηθή ηνπ θαηαλαισηηζκνχ: «όζν 

πεξηζζόηεξα ηόζν θαιύηεξα», «ζπκβαδίδεη κε ηελ παξαθκή ηεο νπηνπίαο θαη 

θαηαδεηθλύεη ηελ εμάληιεζε ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο» (McLaren, 2007 [2010], ζ. 301∙ 

Jacoby, 1999 [2001], ζ. 56). O Blum, πξνβαίλνληαο ζε κηα θξηηηθή αλάιπζε ζην 

βηβιίν ηνπ Feinberg Common Schools, Uncommon Identities: National Unity and 

Cultural Difference, ζεσξεί φηη δεηήκαηα αληζνηήησλ θαη ξαηζηζκνχ, φηαλ αλάγνληαη 

ζε πνιηηηζκηθά δεηήκαηα, αδπλαηνχλ λα εμεηάζνπλ ηηο ηζηνξηθέο θαη ζεζκηθέο 

ζπληζηψζεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αληζφηεηα θαη ηνλ ξαηζηζκφ, κε απνηέιεζκα λα 

παξνπζηάδνπλ σο ιχζε ηελ πνιηηηζκηθή αλαγλψξηζε. Αθφκε δε, δεηήκαηα ηζφηεηαο 

θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπρλά ζπγθαιχπηνληαη. Τν 

δεηνχκελν δελ είλαη απιψο ε αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ 

ηζηνξηθψλ θαη ζεζκηθψλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ ξαηζηζκφ θαη ζε αληζφηεηεο, 

αιιά θαη ε αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ φπνπ δεηήκαηα αληζνηήησλ ηίζεληαη ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε θαη εμεηάδνληαη ηφζν παηδαγσγηθά φζν θαη πνιηηηθά (Blum, 2001, ζ. 

100). Ο ζχγρξνλνο παγθνζκηνπνηεκέλνο ιφγνο αθαηξεί ηελ εγθπξφηεηα ησλ ηδεψλ 

ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη ηεο δεκνθξαηίαο σο «κεγάισλ αθεγήζεσλ» θαη, απνζθνπψληαο 

ζηε δεκηνπξγία θνζκνπνιηηψλ, εζηηάδεη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, κε έκθαζε ζηελ 

«ελφηεηα ζηελ πνηθηινκνξθία», ζπλδένληαο ηνλ ιφγν ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (McLaren, 1998 [2010], ζ. 525-526) κε 
                                                 
3 Απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ Παπιίδε (2006, ζ. 185), ν νπνίνο ηνλίδεη φηη: «ε έκθαζε ησλ 
εθπξνζώπσλ ηεο κεηαλεσηεξηθήο ζθέςεο ζηα ζέκαηα ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο ζεκαηνδόηεζε ηελ 
απόξξηςε ηόζν ηεο θιαζηθήο καξμηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ θνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ… όζν θαη ηνπ 
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αηηηόηεηα θαη ηηο λνκνηέιεηεο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ».  
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3 Απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ Παπιίδε (2006, ζ. 185), ν νπνίνο ηνλίδεη φηη: «ε έκθαζε ησλ 
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ηα ηδεψδε κηαο επηθαλεηαθήο θαη ζρεζηαθήο δεκνθξαηίαο, φπνπ δελ αλαιχνληαη νη 

αηηίεο θαη ε θνηλσληθνπνιηηηθή ζπγθξνηεκέλε ζρέζε, αιιά απηή αλάγεηαη ζε 
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ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο αηνκηθήο δσήο», επηρεηξψληαο δηα κέζνπ ηεο θαηαλάισζεο 
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35). Τν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη έρεη σο εμήο: Μπνξνχκε λα κηιάκε πξάγκαηη γηα 
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θαη ηξφπνο δσήο ζπλαληηνχληαη ζε ππνηηζέκελα δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο6; Πνηα είλαη 

                                                 
4 Ζ βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο νηθεηνπνηήζεθε πνιηηηθνχο ζπκβνιηζκνχο θαη έλλνηεο (ειεπζεξία, 
ηζφηεηα), έλλνηεο πνπ θάζε άλζξσπνο ή ζπιινγηθή νκάδα απνδέρεηαη –έζησ θαη κε δηαθνξεηηθφ 
πεξηερφκελν θαη έθηαζε– δίλνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε φηη κέζα απφ ηελ «ειεπζεξία ηεο επηινγήο» 
έξρεηαη ε «επηινγή ηεο ειεπζεξίαο». Διεχζεξνο είλαη πιένλ απηφο πνπ πίλεη coca-cola, θνξάεη 
κπινπηδίλ θαη θαπλίδεη Malboro. Όπσο ηνλίδεη ν Harvey (1992 [2009], ζ. 395-396), ν κεηακνληέξλνο 
ιφγνο σο πνιηηηζηηθή παξαγσγή παξήγαγε πεξηζζφηεξν επηζπκίεο πνπ δηήγεηξαλ ηηο αηνκηθέο 
αληηιήςεηο, κεηαθέξνληαο ηνπο αγψλεο απφ ην πεδίν ηεο παξαγσγήο ζην πεδίν ηεο πνιηηηζκηθήο 
θαηαλάισζεο. 
5 Απηφ ππνζηεξίδεη θαη ν Colman (1990, ζ. 117): «Ο θαπηηαιηζκόο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα θνηλσλία όιν 
θαη πην νκνηόκνξθε. Ενύκε ζηνλ θόζκν ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο, ησλ ζνππεξκάξθεη θαη ησλ 
παθεηαξηζκέλσλ δηαθνπώλ». 
6 Ζ παξάζεζε ησλ ζθέςεσλ πνπ αθνινπζνχλ εθθηλεί απφ ηε «ζπδήηεζε» πνπ θάλεη ν Bauman γηα ηνλ 
ξφιν ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ησλ «ζεηηθψλ δηαθξίζεσλ». Ο Bauman (1998 [2004], ζ. 172) επηθξίλεη 
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ε δηαθνξά ησλ θεκηληζηξηψλ ή ησλ Αθξν-ακεξηθαλψλ ξηδνζπαζηψλ πάλσ ζε 

δεηήκαηα εξγαζίαο, εμνπζίαο θαη ηζφηεηαο; Όπσο ηνλίδεη ν Αιεμίνπ (2009, ζ. 219), νη 

ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο (ηφζν νη λενκαξμηζηηθέο φζν θαη νη λενβεκπεξηαλέο) 

«ζπγθξνύνληαη όρη ζηε ζθαίξα παξαγσγήο κε δηαθύβεπκα ηελ ππεξεξγαζία (ππεξαμία) 

αιιά ζηε ζθαίξα ηεο εμνπζίαο». Αλ, γηα παξάδεηγκα, ην δεηνχκελν ζε έλα θεκηληζηηθφ 

θίλεκα είλαη ε αλαξξίρεζε ησλ γπλαηθψλ ζηα πςειφηεξα θιηκάθηα ηεο ηεξαξρίαο, 

απηφ δε ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ ίδηα ηελ ηεξαξρία, αιιά απιψο ην δηθαίσκα ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο, ζε έλα θαηά ηα άιια «άδηθν» ζχζηεκα, ην νπνίν ζα δηθαησζεί 

φηαλ αιιάμνπλ ηα πξφζσπα. Απηφ πνπ δηαθαίλεηαη είλαη φηη, κε θαλφλεο αγνξάο θαη 

θαηαλαισηηζκνχ, ν πνιηηηθφο ιφγνο εθθξάδεη πεξηζζφηεξν κηα «βνπιηκηθή 

θαληαζίσζε», θαηεπζπλφκελνο ζε αμηψζεηο εμνπζηαζηηθήο ηζρχνο, νηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο, θαηαλαισηηθήο άλεζεο θαη αληαγσληζηηθήο επηβνιήο (Γηαλλαξάο, 1998 

[2006], ζ. 233). Τν ζχλζεκα «δηθαίσκα ζηε δνπιεηά», παξφηη είλαη πνιηηηθφ ζην 

πεξηερφκελφ ηνπ, θαζίζηαηαη απνιίηηθν ζηελ πξάμε: Γελ εμαιείθεη ηνλ παξαηνληζκφ 

ηεο, δελ εμεηάδεη ην ίδην ηεο ην πεξηερφκελν. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Marcuse (1964 

[1971], ζ. 38), «Γηα θάζε απειεπζέξσζε ρξεηάδεηαη πξώηα ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

δνπιείαο θη απηή ε ζπλεηδεηνπνίεζε εκπνδίδεηαη από ηηο θπξηαξρνύζεο αλάγθεο θαη 

ηθαλνπνηήζεηο πνπ ηα άηνκα ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο έρνπλ θάλεη δηθέο ηνπο… Ζ 

δπλαηόηεηα λα εθιέγεηο ειεύζεξα αθέληεο δελ εμαιείθεη νύηε ηνπο αθέληεο νύηε ηνπο 

δνύινπο». Ο Huyghe (1990, ζ. 126-127) ζεσξεί φηη ε λέα ηδενινγία (soft-ηδενινγία), 

πνπ άξρηζε λα δηαθαίλεηαη, βαζίδεηαη πάλσ ζηελ «θαλνληθνπνίεζε» ηνπ πνιηηηθνχ 

βίνπ, φπνπ ην πνιηηηθφ ηεο πξφηαγκα πηνζεηεί κηα εμίζνπ soft-εζηθή, ε νπνία κάρεηαη 

ηνλ δηεθζαξκέλν, ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο, αιιά «δε ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηα ζεκέιηα 

ηεο θνηλσληθήο ηάμεο». 

Απηή ε θαηαλαισηηθή πξαθηηθή θαη ηδενινγία λνεκαηνδνηεί φιεο ηηο πηπρέο 

ηεο αλζξψπηλεο ζπκβίσζεο. Δηδηθφηεξα, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Γηαλλαξάο (1998 

[2006], ζ. 234), ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο δηακνξθψλεηαη έλα ζχζηεκα 

δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξφζθηεζε γλψζεσλ κε ζθνπφ ηελ εμαξγχξσζή 

ηνπο ζε έλαλ πην νηθνλνκηθά θεξδνθφξν επαγγεικαηηθφ ζηίβν. 

Απφ κηα άιιε ζθνπηά, ε νπνία έρεη θαη ηνλ αξλεηηθφ ηεο αληίθηππν ζηελ 

θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ζηελ παξνρή αηνκηθψλ θηλήηξσλ, ν θαηαλαισηηζκφο 

απνδηαξζξψλεη ηνπο παξαδνζηαθνχο ζεζκνχο, αλαδεηψληαο «επέιηθηα» ζρήκαηα πνπ 

                                                                                                                                            
ην γεγνλφο φηη «νη άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο ε θνηλόηεηα βνήζεζε λα αλαδπζνύλ [...] κεηαηξάπεθαλ ζηνπο 
πην νμείο επηθξηηέο ηεο». 
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ην γεγνλφο φηη «νη άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο ε θνηλόηεηα βνήζεζε λα αλαδπζνύλ [...] κεηαηξάπεθαλ ζηνπο 
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λα ππαθνχλ ζηνλ θαλφλα ηεο θαηαλάισζεο, πνπ πιένλ γίλεηαη ν ίδηνο θαλφλαο δσήο. 

Τίπνηα δελ αληηκεησπίδεηαη ζηελ νιφηεηά ηνπ, ε ελαζρφιεζε κε ην «ηδηαίηεξν», πνπ 

θάζε ηφζν εκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην, απνδπλακψλεη ηε ζέιεζε λα ηδσζεί απηφ ην 

«ηδηαίηεξν» σο κέξνο ηνπ φινπ, σο παξαιιαγή ηεο ίδηαο αληηθεηκεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ταπηφρξνλα, ππνηάζζεη ην άηνκν ζην λα δεη απηή ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα σο θαηαθεξκαηηζκέλε, δηαιπκέλε θαη ρσξηζκέλε. Τελ εμνπζία ηεο 

κνλνκεξνχο αιιαγήο ησλ θαλφλσλ (Bauman, 1998 [2004], ζ. 87) ηελ έρεη πιένλ ε 

βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο. Όπσο ηνλίδεη ν Christofer Lasch (1977 [2007], ζ. 41), ε 

«ζπλδπαζκέλε επηξξνή ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ ‘‘επαγγεικάησλ ππνβνήζεζεο’’ είρε 

απειεπζεξώζεη ηνπο αλζξώπνπο από ηνπο παιηνύο πεξηνξηζκνύο γηα λα ηνπο εθζέζεη ζε 

πην ιεπηεπίιεπηεο κνξθέο ειέγρνπ». Ζ ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα, ε «αδηακεζνιάβεηε 

εμνπζία ηνπ γεγνλόηνο», φπσο ηνλίδεη ν Lasch (1977 [2007], ζ. 43), ε απνζηξνθή ζε 

θάζε ξχζκηζε πνπ πξφζθεξαλ νη «κεγάιεο αθεγήζεηο», πεξηθιείεη έλα θαλνληζηηθφ 

πξφηππν: ηελ επηζπκία γηα θαηαλάισζε ηαπηνηήησλ κέζα απφ ηελ ηαπηφρξνλε 

απνζηξνθή ηνπ έηζη θη αιιηψο ζηαζεξνχ ζηνηρείνπ πνπ πξνζδηνξίδεη ελίνηε κηα 

ηαπηφηεηα7.  

Ζ νπηνπία σο φξακα πάληα ιεηηνπξγνχζε σο κεραληζκφο θνηλσληθνχ 

ζρεκαηηζκνχ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Marcuse (1967 [1985], ζ. 14), 

είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ αλαγθψλ, κηαο λέαο ζεσξίαο θαη ηξφπνπ δσήο, «ε 

αλάπηπμε κηαο δσηηθήο αλάγθεο γηα ειεπζεξία θαη δσηηθώλ αλαγθώλ ελσκέλσλ κε ηελ 

ειεπζεξία». Ζ θνηλσλία ηεο αθζνλίαο βαζίδεηαη ζηελ νπηνπία ηεο πνζφηεηαο, φπνπ ην 

φλεηξν ησλ αλζξψπσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηνρή αγαζψλ (εμνπζία, θχξνο, πιηθά 

αγαζά), εθεί φπνπ ην νπηνπηθφ φξακα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ «πξνζθέξεη κηα 

αθξαία αηνκηθή εθδνρή ειπίδαο», φπνπ ην θνηλσληθφ θαη ζπιινγηθφ αληηθαζίζηαηαη κε 

ηηο «πεπνηζήζεηο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ εαπηνύ απαιιαγκέλνπ από ηνλ ιόγν ηεο 

θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο θαη ηεο δεκόζηαο ινγνδνζίαο» (Giroux, 2008 [2010], ζ. 

566). Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, επηδεηεί έλα κέιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην ίδην ην παξφλ. Ζ 

ςεπδαίζζεζε ηεο απφθηεζεο πινχηνπ θαηά καγηθφ ηξφπν, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 
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7 Όπσο αλαθέξεη ν Bauman (1998 [2004], ζ. 89), «ε επηζπκία γηα ηαπηόηεηα θαη ν ηξόκνο γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο επηζπκίαο, ε έιμε θαη ε απνζηξνθή πνπ ε ζθέςε πεξί ηαπηόηεηαο δεκηνπξγεί, 
αλακεηγλύνληαη γηα λα παξάγνπλ έλα θξάκα δηαξθνύο ακθηβνιίαο θαη ζύγρπζεο». 
8 Όπσο αλαθέξεη θαη ν Giroux (2008 [2010], ζ. 567], ν λενθηιειεπζεξηζκφο έρεη κεηαηξέςεη ηελ 
έλλνηα ηεο απηνλνκίαο, απφ ηε θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ, ηελ πνιηηηθή 
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λενθηιειεπζεξηζκνχ απνδεηθλχεη ην πξαγκαηηθφ ηεο πξφζσπν (αλεξγία, 

εγθιεκαηηθφηεηα), ηα άηνκα ζηξέθνληαη φρη ζε έλα άιιν κέιινλ, αιιά πξνζπαζνχλ 

λα γαληδσζνχλ ζην παξφλ επηθαινχκελα ην παξειζφλ: έλα παξειζφλ πνπ δελ είρε θαη 

πνιιά ζηνηρεία δηαθνξεηηθά απφ φ,ηη έρεη ην παξφλ ή θη φ,ηη επηθπιάζζεη ην κέιινλ9. 

Ζ δηαθνξά είλαη πεξηζζφηεξν πνζνηηθή παξά πνηνηηθή. Όπσο ηνλίδεη θη ν Jacoby 

(1999 [2001], ζ. 219), «δελ είλαη ε θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκίαο, πνπ δελ έρεη 

θαηαξξεύζεη, αιιά ε θαηάξξεπζε ζε έλα κέιινλ πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη 

δηαθνξεηηθό». 

Ζ ηζηνξηθή ζπγθπξία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλεηαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ζεσξνχκε φηη είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε κηα ζηξνθή πξνο 

κηα «κεηα-πιηζηηθή» αληίιεςε θαη κηα εζηίαζε πξνο ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο, κε ιηγφηεξε έκθαζε ζηε ζπζζψξεπζε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ είλαη ηεο θνηλσλίαο. Κάηη ηέηνην επεηεχρζε ζηε δεθαεηία 

ηνπ ’70, φπνπ θαη παξαηεξήζεθε έλα απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ γηα ηελ 

πνιηηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκθάληζε κηαο θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο, ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν, κηαο θαη ζηηο ΖΠΑ είρε εκθαληζηεί πνιχ λσξίηεξα. Ζ παξάιιειε 

απηή αχμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο κε ηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά δελ νδήγεζε, φπσο γλσξίδνπκε, ζε κηα αιιαγή. Μάιινλ ε 

πξψηε απνξξφθεζε ηε δεχηεξε θαη ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή απν-πνιηηηθνπνηήζεθε ζην 

ίδην ηεο ην πεξηερφκελν. Κη απηφ γηαηί ν πνιηηηθφο ιφγνο πεξηνξίζηεθε ζε 

κεηαυιηζηηθέο αμίεο (απηνπξαγκάησζε, αληηθνκθνξκηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ειεχζεξε 

έθθξαζε), κελ αγγίδνληαο ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο, πνπ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ 

πνιηηηθνχ, αιιά πεξηζζφηεξν έιαβε ηε κνξθή κηαο πξνζπάζεηαο πξνεηνηκαζίαο 

ηδενινγηθήο εγεκνλίαο ησλ λέσλ κεζναζηηθψλ ζηξσκάησλ10 (Αιεμίνπ, 2008, ζ. 108).  

 

Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε 
 

Απηφ πνπ ηζρπξηδφκαζηε είλαη φηη ε έιιεηςε ελφο νπηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

απνηειεί έλα απφ ηα αίηηα ηεο έιιεηςεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο νινέλα 
                                                                                                                                            
δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ εζηθή εγεζία, ζηελ αλαδήηεζε πξνζσπηθνχ θέξδνπο αθνινπζψληαο πηζηά ηηο 
επηηαγέο ηεο αγνξάο (βι. θαη Apple, 1996 [2010], ζ. 478-479).  
9 Όπσο ηνλίδεη ν Λίπνβαηο (1989 [1995]), ζ. 37): «Τν πιηθό πξόβιεκα ησλ καδώλ δύλαηαη λα νδεγήζεη 
ζηνλ θαλαηηζκό θαη ηελ πζηεξηθνπνίεζή ηνπ, νδεγώληαο ζε επηξξέπεηα ζε θάζε είδνπο βίαο θαη 
κεζζηαληθήο ηδενινγίαο».  
10 Μηα αμηφινγε θξηηηθή γηα ηηο εμεγέξζεηο ησλ λέσλ απηήο ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ βι. Huyghe, 1990, 
Ζ soft ηδενινγία, ζ. 61-75. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ ’68 (1990, ζ. 71): 
«Γηα λα πεηύρεη εθείλε ε επαλάζηαζε αξθνύζε λα απαξλεζεί θαλείο έλα κηθξό πξαγκαηάθη: ηελ 
επαλάζηαζε».  
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απμαλφκελεο πνιηηηθήο απάζεηαο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Νηθνιάνπ (2009, ζ. 32), ν 

νπηνπηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ, «σο θηλεηήξηαο δύλακεο 

αιιαγήο θαη βειηίσζεο ηεο θνηλσλίαο, παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ ζε έλαλ πξαγκαηηζηηθό 

ζθνπό: ηεο πξνεηνηκαζίαο αηόκσλ ηθαλώλ λα εληαρζνύλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζην 

ζύζηεκα παξαγσγήο». Παξφιν πνπ δελ έρνπκε λα πξνηάμνπκε ζνβαξά 

αληεπηρεηξήκαηα ζηε ζέζε φηη ε πνιηηηθή απάζεηα απνηειεί κηα πνιηηηθή ζηάζε, 

εληνχηνηο ζεσξνχκε φηη ε πνιηηηθή απάζεηα απνηειεί πεξηζζφηεξν πνιηηηθή 

εηηνπάζεηα, πνπ, γηα λα μαλαζπκεζνχκε ηνλ Marcuse (1967 [1985], ζ. 19), είλαη απφ 

ηε θχζε ηεο ε πξνδνζία ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ειεπζεξίαο κπξνο ζηελ θαηεζηεκέλε 

ηάμε πξαγκάησλ. Με πνηνλ ηξφπν φκσο ζα κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε έλα 

νπηνπηθφ πξφηαγκα, κηα ρεηξαθεηηθή δειαδή πξφηαζε γηα ηελ αλζξσπφηεηα, ρσξίο 

φκσο λα ππνθχςνπκε ζε θαλνληζηηθνχ ηχπνπ πξνζεγγίζεηο, πνπ έηζη θη αιιηψο 

νδεγνχλ είηε ζε ελζσκαηψζεηο είηε ζε απνθιεηζκνχο;  

Μηα ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε δίλεηαη απφ ηνλ Λίπνβαηο (1992 [1995], ζ. 

160-161). Σην άξζξν ηνπ «Κξίζε ησλ ηδενινγηψλ, θξίζε ηεο νπηνπίαο» αλαιχεη ηελ 

έλλνηα ηεο νπηνπίαο, ε νπνία θέξεη δχν δηαθνξεηηθά λνήκαηα: απφ ηε κηα σο 

«θαληαζηαθή πξν-ζύιιεςε ηδεσδώλ θνηλσληθώλ θαηαζηάζεσλ ζην κέιινλ» θαη απφ 

ηελ άιιε σο α-ηνπία. Τα δχν απηά λνήκαηα ηεο νπηνπίαο εθθηλνχλ απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο αθεηεξίεο. Ζ πξψηε ζηνρεχεη ζηελ πξαγκάησζε ελφο 

θαληαζηαθά ζπιιακβαλφκελνπ κέιινληνο φπνπ «δελ επηηξέπεηαη λα ππάξμνπλ 

ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε ην αλζξώπηλν θόζηνο ησλ κέζσλ πνπ απαηηεί ε νινθιήξσζε 

ησλ ζηόρσλ». Ζ α-ηνπία σο πξφηαγκα ηεο νπηνπίαο βαζίδεηαη ζηελ «παξαδνρή ηεο 

έιιεηςεο, ηεο δηαθνξάο, ηνπ ξηδηθνχ, ηεο επζχλεο», απφ «ηελ παξαδνρή όηη όινη 

έρνπκε αλάγθε θαη από νξάκαηα θαη από θεηίρ, αιιά δελ ππνθύπηνπκε ζε απηά». Ο 

Λίπνβαηο αληηιακβάλεηαη φηη ε απην-απφζηαζε απφ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

θαληαζηψζεηο καο δελ απνηειεί κηα πξνυπφζεζε πάλσ ζηελ νπνία ζα νηθνδνκεζεί 

κηα θνηλσλία κε κεδεληθέο ζπγθξνχζεηο. Οη ζπγθξνχζεηο πάληα ζα ππάξρνπλ, 

απνηειψληαο ην ζπζηαηηθφ θίλεζεο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. Τα θάζκα ηεο 

θνηλσληθήο ζρέζεο πνπ εθηείλεηαη αλάκεζα ζηνπο πφινπο θίινο θαη ερζξφο 

(Κνλδχιεο, 1999 [2007]) δελ είλαη δπλαηφλ λα εθιείςεη. Ζ έθιεηςε ηνπ ελφο πφινπ 

ζεσξεηηθά ζεκαίλεη ηελ έθιεηςε ηνπ άιινπ. Ζ κε χπαξμε ερζξνχ ζεκαίλεη ηε κε 

χπαξμε θίινπ. Πψο είλαη δπλαηφλ λα νξηζηεί ν θίινο, αλ δελ ππάξρεη ν ερζξφο; Τν 

εγρείξεκα ηεο νπηνπίαο, έρνληαο φκσο σο πεξηερφκελφ ηεο ηελ α-ηνπία, καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηελ επξχηεηα πλεχκαηνο λα αληηιεθζνχκε φηη ν θαληαζηαθφο ερζξφο 
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είλαη απνηέιεζκα ηεο δηθήο καο έιιεηςεο (θαη) ηνπ δηθνχ καο ζπζηήκαηνο αμηψλ. 

Απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη ε αλζξψπηλε δξάζε πξνδηαγξάθεηαη ηφζν 

απφ ην ζπλεηδεηφ Eγψ φζν θαη απφ ην Αζπλείδεην (θαληαζηψζεηο, άγρε, επηζπκίεο), 

ηα νπνία πξνζδίδνπλ ζην αλζξψπηλν φιν κηα αλνηρηή θαη αλνκνηνγελή ηαπηφηεηα, 

πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηπραίν, ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία, έρεη είηε αξλεηηθέο είηε 

ζεηηθέο ζπλέπεηεο (Λίπνβαηο, 1993 [1995], ζ. 192).  

Δδψ, ην Αζπλείδεην δε λνείηαη πέξα απφ ηελ θνηλσλία. Όπσο παξαηεξεί ν 

Friedlander11, ε θαηαλφεζε κηαο θξίζεο (πνιηηηθήο ή θνηλσληθήο) δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ζπκβεί, αλ δε ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ην πνιηηηζηηθφ ππφζηξσκα φζν θαη ε 

θνηλσληθή δπζαλεμία θαη ε ςπρνινγηθή ηδηαηηεξφηεηα: «Τν θνηλσληθό ζηνηρείν νμύλεη 

ηηο εληάζεηο θαη δεκηνπξγεί ην ληεθόξ, ρσξίο ην νπνίν ην ςπρνινγηθό ζηνηρείν δε ζα 

έθζαλε ζηελ επηθάλεηα». Όπσο ηνλίδεη ν Λίπνβαηο, κηα απφ ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ ηαπηνηήησλ είλαη ε, κέζα απφ ην μεπέξαζκα θαληαζηαθψλ 

ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ θαη ηδενινγηψλ, «ππνρξέσζε γηα πην κεγάιε ππεπζπλόηεηα». 

Τν Αζπλείδεην φκσο έρεη θαη κηα άιιε εηδηθφηεξε απνζηνιή: λα κεηαηξέςεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ηε λέα απηνεηθφλα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Έρεη δε 

κηα ζεκειηψδε δηαθνξά κε ην ζπλεηδεηφ: Τν ζπλεηδεηφ είλαη αηνκηθφ, ην αζπλείδεην 

είλαη ζπιινγηθφ. Απνηέιεζκα ελφο ζπκβνιηθνχ επλνπρηζκνχ ιφγσ ηεο ππαγσγήο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζην ζεκαίλνλ, ηνλ λφκν σο θπξηαξρία, είλαη ε αλνξζνινγηθφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην Αζπλείδεην (Hall, 1992 [2009], ζ. 419). Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

Αζπλείδεηνπ (θαληαζηψζεσλ, επηζπκηψλ θ.ιπ.) γίλεηαη αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο, 

θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα θαζνδεγεί θαη λα ειέγρεη, επηδηψθνληαο ηελ 

νξζνινγηθνπνίεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ψζηε ε δξάζε ηνπ λα γίλεη αθελφο ειέγμηκε θαη 

αθεηέξνπ ππνινγίζηκε. To αζπλείδεην θαη ην ζπλεηδεηφ παίδνπλ έλαλ θεληξηθφ ξφιν 

ζηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, θαηά ηξφπν ψζηε αθφκα θαη νη αληζφηεηεο αλάκεζα ζε άηνκα θαη 

νκάδεο λα εθιακβάλνληαη σο εζηθέο θαη λφκηκεο (Jost, 2001, ζ. 89∙ Jost & Banaji, 

1994, ζ. 16). Τν Αζπλείδεην «ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θνζκνζεσξεηηθώλ 

εθινγηθεύζεσλ» φζν θαη ην ζπλεηδεηφ, ην νπνίν θαη θαζνξίδεη πνιιέο θνξέο ηη πξέπεη 

λα κέλεη αζπλείδεην. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θνζκνζεσξεηηθέο εθινγηθεχζεηο 

θαζίζηαληαη απνθξπζηαιισκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, «κηα άξζξσζε ηνπνζεηήζεσλ 
                                                 
11 Ο Friedlander ζηε κειέηε ηνπ «Ο λαδηζηηθφο αληηζεκηηηζκφο. Ηζηνξία κηαο ζπιινγηθήο ςχρσζεο» 
κειεηά ηνπο θαθέινπο εθηαθνζίσλ αξρεγψλ λαδί θαηνξζψλνληαο λα δψζεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο 
ζρέζεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο ζπιινγηθήο ςπρνπαζνινγίαο. Τν παξάζεκα είλαη απφ ζπλέληεπμή ηνπ 
ζηε Monde ηνλ ΑπξίιIO ηνπ 1971 (φπσο αλαθέξεηαη ζην Schwartzenberg, 1977 [1984], ζ. 369).  
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είλαη απνηέιεζκα ηεο δηθήο καο έιιεηςεο (θαη) ηνπ δηθνχ καο ζπζηήκαηνο αμηψλ. 

Απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη ε αλζξψπηλε δξάζε πξνδηαγξάθεηαη ηφζν 

απφ ην ζπλεηδεηφ Eγψ φζν θαη απφ ην Αζπλείδεην (θαληαζηψζεηο, άγρε, επηζπκίεο), 

ηα νπνία πξνζδίδνπλ ζην αλζξψπηλν φιν κηα αλνηρηή θαη αλνκνηνγελή ηαπηφηεηα, 

πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηπραίν, ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία, έρεη είηε αξλεηηθέο είηε 

ζεηηθέο ζπλέπεηεο (Λίπνβαηο, 1993 [1995], ζ. 192).  

Δδψ, ην Αζπλείδεην δε λνείηαη πέξα απφ ηελ θνηλσλία. Όπσο παξαηεξεί ν 

Friedlander11, ε θαηαλφεζε κηαο θξίζεο (πνιηηηθήο ή θνηλσληθήο) δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ζπκβεί, αλ δε ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ην πνιηηηζηηθφ ππφζηξσκα φζν θαη ε 

θνηλσληθή δπζαλεμία θαη ε ςπρνινγηθή ηδηαηηεξφηεηα: «Τν θνηλσληθό ζηνηρείν νμύλεη 

ηηο εληάζεηο θαη δεκηνπξγεί ην ληεθόξ, ρσξίο ην νπνίν ην ςπρνινγηθό ζηνηρείν δε ζα 

έθζαλε ζηελ επηθάλεηα». Όπσο ηνλίδεη ν Λίπνβαηο, κηα απφ ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ ηαπηνηήησλ είλαη ε, κέζα απφ ην μεπέξαζκα θαληαζηαθψλ 

ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ θαη ηδενινγηψλ, «ππνρξέσζε γηα πην κεγάιε ππεπζπλόηεηα». 

Τν Αζπλείδεην φκσο έρεη θαη κηα άιιε εηδηθφηεξε απνζηνιή: λα κεηαηξέςεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ηε λέα απηνεηθφλα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Έρεη δε 

κηα ζεκειηψδε δηαθνξά κε ην ζπλεηδεηφ: Τν ζπλεηδεηφ είλαη αηνκηθφ, ην αζπλείδεην 

είλαη ζπιινγηθφ. Απνηέιεζκα ελφο ζπκβνιηθνχ επλνπρηζκνχ ιφγσ ηεο ππαγσγήο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζην ζεκαίλνλ, ηνλ λφκν σο θπξηαξρία, είλαη ε αλνξζνινγηθφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην Αζπλείδεην (Hall, 1992 [2009], ζ. 419). Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

Αζπλείδεηνπ (θαληαζηψζεσλ, επηζπκηψλ θ.ιπ.) γίλεηαη αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο, 

θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα θαζνδεγεί θαη λα ειέγρεη, επηδηψθνληαο ηελ 

νξζνινγηθνπνίεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ψζηε ε δξάζε ηνπ λα γίλεη αθελφο ειέγμηκε θαη 

αθεηέξνπ ππνινγίζηκε. To αζπλείδεην θαη ην ζπλεηδεηφ παίδνπλ έλαλ θεληξηθφ ξφιν 

ζηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, θαηά ηξφπν ψζηε αθφκα θαη νη αληζφηεηεο αλάκεζα ζε άηνκα θαη 

νκάδεο λα εθιακβάλνληαη σο εζηθέο θαη λφκηκεο (Jost, 2001, ζ. 89∙ Jost & Banaji, 

1994, ζ. 16). Τν Αζπλείδεην «ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θνζκνζεσξεηηθώλ 

εθινγηθεύζεσλ» φζν θαη ην ζπλεηδεηφ, ην νπνίν θαη θαζνξίδεη πνιιέο θνξέο ηη πξέπεη 

λα κέλεη αζπλείδεην. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θνζκνζεσξεηηθέο εθινγηθεχζεηο 

θαζίζηαληαη απνθξπζηαιισκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, «κηα άξζξσζε ηνπνζεηήζεσλ 
                                                 
11 Ο Friedlander ζηε κειέηε ηνπ «Ο λαδηζηηθφο αληηζεκηηηζκφο. Ηζηνξία κηαο ζπιινγηθήο ςχρσζεο» 
κειεηά ηνπο θαθέινπο εθηαθνζίσλ αξρεγψλ λαδί θαηνξζψλνληαο λα δψζεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο 
ζρέζεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο ζπιινγηθήο ςπρνπαζνινγίαο. Τν παξάζεκα είλαη απφ ζπλέληεπμή ηνπ 
ζηε Monde ηνλ ΑπξίιIO ηνπ 1971 (φπσο αλαθέξεηαη ζην Schwartzenberg, 1977 [1984], ζ. 369).  

ηνπ εθινγηθεύνληνο δξώληνο απέλαληη ζηηο εθινγηθεπκέλεο ηνπνζεηήζεηο άιισλ 

δξώλησλ» (Jost, 2001, ζ. 90· Κνλδχιεο, 1999 [2007], ζ. 746-747). Οη Kay θ.ά. (2008, 

ζ. 31), πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζεηξά εξεπλψλ, απέδεημαλ φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην 

άηνκν δχλαηαη λα ράζεη ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν ησλ θαηαζηάζεσλ, ηηο νπνίεο έρεη λα 

αληηκεησπίζεη, πξνζθεχγεη είηε ζηε ζξεζθεία είηε ζε θνηλσληθνπνιηηηθά ζπζηήκαηα 

πξνο αληηζηάζκηζε ηνπ ειέγρνπ (compensatory control).  

Ο ξφινο ησλ εθινγηθεχζεσλ θαζίζηαηαη ζεκαληηθφο ηφζν γηα ην άηνκν πνπ 

ζέιεη λα αηηηνινγήζεη (εθινγηθεχζεη) ηηο δξάζεηο ηνπ φζν θαη γηα ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα. Ζ εθινγίθεπζε δξαζηεξηνπνηείηαη σο ακπληηθφο κεραληζκφο ηνπ Δγψ, ψζηε 

λα ην θαηαζηήζεη ηθαλφ λα ππεξβεί θνηλσληθνεζηθνχο θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο ιφγσ 

ηεο δξάζεο ηνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε, αιιά θαη γηα ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα 

εθινγηθεχζεη ηηο απνθάζεηο ηνπ. Μηα απφθαζε ελαληίνλ κηαο θνηλσληθήο νκάδαο (π.ρ. 

κεηαλαζηψλ) θαζίζηαηαη ινγηθή θαη πηνζεηείηαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα ην «θνηλφ θαιφ», 

ή ιεηηνπξγεί σο «πνιηηηθφο αληηπεξηζπαζκφο» ζηελ πξνζπάζεηα ηεο άξρνπζαο ηάμεο 

λα εθινγηθεχζεη ηελ απνηπρία ηεο (Schwartzenberg, 1977 [1984], ζ. 368) ή φηαλ 

ζεσξείηαη φηη ε ηάμε ή ην «θνηλφ θαιφ» βξίζθεηαη ζε θίλδπλν (Carter θ.ά., 2011, ζ. 

342∙ Blasi & Jost, 2006, ζ. 1123). Απηή ε ηειεπηαία ηεο έθθξαζε θάλεη επίθιεζε 

ζηνλ Λφγν, παξφιν πνπ «ε ηδηνηέιεηα ή θαη ε απζαηξεζία» είλαη νινθάλεξεο 

(Κνλδχιεο, 1999 [2007], ζ. 757). 

Ζ εθινγηθεπκέλε «αιήζεηα» δελ είλαη φκσο παξά κηα ζπζθφηηζε θαη 

απφθξπςε ηεο αηηίαο. Ζ εθινγίθεπζε δε ζρεηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή αηηία πνπ 

νδεγεί ζηε κηα ή ζηελ άιιε (θνηλσληθή ή πνιηηηθή) ζπκπεξηθνξά (Jost, 2001, ζ. 90), 

παξά κηα πξνζπάζεηα δηθαηνιφγεζεο (justification) απηήο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

δηαθνξέο θαζίζηαληαη ινγηθέο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη θηλήηξσλ 

ησλ αηφκσλ (νη γπλαίθεο αλαγλσξίδνπλ απφ κηθξή ειηθία ηε ζέζε ηνπο ζηνλ θφζκν 

θ.ιπ.). Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ή αιιηψο ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηεξεφηππα (complementary stereotypes) έξρνληαη γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο 

αληζφηεηεο, αιιά θαη λα παξέρνπλ ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα λα απνξξνθήζεη ηελ 

αληζφηεηα θαη λα «αληέμεη» κηα δηαθνξά κεηαμχ «ελφο ηδεψδνπο ηζφηεηαο» θαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλεη (Blasi & Jost, 2006, ζ. 1123∙ Jost & Kay, 2005, ζ. 499), 

«εμνπδεηεξώλνληαο θαη αληηζηαζκίδνληαο έλα εγεκνληθό πιενλέθηεκα πνπ θαηέρεη κηα 

νκάδα κε θάηη άιιν» (Jost & Kay, 2005, ζ. 505), δεκηνπξγψληαο θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν κηα έλλνηα ζπκπιεξσκαηηθήο δηθαηνζχλεο (complementary justice) κέζα απφ 
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απνθξχπηνληαο αληζφηεηεο12 (Kay & Jost, 2003).  

Οη εθινγηθεχζεηο ιεηηνπξγνχλ θαη σο πξνθαηαιήςεηο, κε ηελ έλλνηα ησλ 

πξνζσξηλψλ θξίζεσλ (Carter θ.ά., 2011, ζ. 342∙ Heller, 1977 [1983], ζ. 33), θαζψο 

δχλαληαη λα αιιάμνπλ αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ παίξλεη ε εθινγηθεπκέλε 

ζρέζε: Απηφο πνπ πξηλ ζεσξείηαη ερζξφο ηψξα ζεσξείηαη θίινο θαη ην αληίζηξνθν. Οη 

εζληθηζηέο-ξαηζηζηέο εθινγηθεχνπλ ηε δξάζε ηνπο γηα ηε «ζσηεξία ηεο παηξίδαο» θαη 

ην θαιφ ηνπ «ιανχ». Υπέξκαρνη κηαο «πνιηηεηαθήο αξεηήο» θαη ηεο πνιηηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο νη παξαπάλσ αληηκάρνληαη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο 

«πνιηηηθνπνίεζε ηεο εζλφηεηαο» πνπ ιεηηνπξγεί δηραζηηθά θαη δηαβξψλεη ηελ 

θνηλσλία13 (Kymlicka, 2002 [2005], ζ. 495). 

 

Επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε ζην 
παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ  
 

Ο Apple ην ηφληζε απηφ εκθαηηθά ζην βηβιίν ηνπ Δθζπγρξνληζκόο θαη 

ζπληεξεηηζκόο ζηελ εθπαίδεπζε (2001 [2002], ζ. 11), φπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε 

«βαζηθώλ θαηεγνξηώλ ησλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ» (ηζφηεηα, ειεπζεξία, αιιειεγγχε) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θαηαιαβαίλνπκε ηνλ θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ θφζκν 

κεηαβάιιεηαη απφ ηνπο ζπληεξεηηθνχο θαηά ηξφπν ψζηε λα αθνπιίδεη ηελ θάζε 

πξνζπάζεηα αληίζηαζεο ή έζησ αληεπηρεηξήκαηνο ζε ηέηνηεο ζέζεηο. Πνηνο δε ζα 

θηλδχλεπε λα ραξαθηεξηζηεί αληη-θηιειεχζεξνο ή απηαξρηθφο ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπ 

κε απηνχο πνπ κηινχλ γηα ειεπζεξία, ηζφηεηα, αηνκηθή πξσηνβνπιία θ.ιπ.; Θεσξνχκε 

φηη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα απαηηεί θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε, εκβάζπλζε ζηε γλψζε, 

θαηά ηξφπν πνπ λα αλαθαιχπηεη ηηο αηηηφηεηεο (γελεηηθέο) θαη αληηθάζεηο αληηιήςεσλ 
                                                 
12 Τέηνηνπ είδνπο ζπκπιεξσκαηηθά ζηεξεφηππα πξνζδίδνπλ έλαλ αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν ζηηο 
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. Σηεξεφηππα ηνπ ηχπνπ «θησρφο αιιά έληηκνο», «πινχζηνο 
αιιά δπζηπρηζκέλνο» ή φηη νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν θηιηθέο, επηθεληξσκέλεο ζηε θξνληίδα παξά 
ηθαλέο λα αλαιάβνπλ ξφινπο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα 
αλάιεςε απνθάζεσλ, απνηεινχλ ζχκθσλα κε ηνπο Kay & Jost έλα είδνο εθινγίθεπζεο ησλ 
αληζνηήησλ θαη δηαηψληζεο ηνπ status quo. Βι. επίζεο Lane, R. E. (1959) The fear of equality θαη 
Jackman, M. R. (1994) The velvet glove: Paternalism and conflict in gender, class and race relations, 
φπσο αλαθέξνληαη ζην Kay & Jost (2003, ζ. 824).  
13 Όπσο παξαηεξεί ν Kymlicka (2002 [2005], ζ. 496), δελ ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο φηη ε 
πηνζέηεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο σο πνιηηηθή δηαρείξηζεο πξνθαιεί απνζηαζεξνπνίεζε θαη 
δηάβξσζε ηεο θνηλσληθήο ελφηεηαο. Αληηζέησο, ηα ζηνηρεία απφ ηνλ Καλαδά θαη ηελ Απζηξαιία, απφ 
δχν ρψξεο πνπ πηνζεηνχλ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο επίζεκε πνιηηηθή, δείρλνπλ φηη έρεη επηηεπρζεί 
ηφζν ε κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο απέλαληη ζηηο κεηνλνηηθέο εζλνηηθέο νκάδεο φζν θαη ε αχμεζε ησλ 
επηπέδσλ θηιίαο αλάκεζα ζηηο εζλφηεηεο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πξνζσπηθή εκπεηξία θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πεληαεηνχο παξακνλήο κνπ ζηελ Απζηξαιία, σο εθπαηδεπηηθνχ, φπνπ ν ζεβαζκφο ζην 
δηαθνξεηηθφ απνηεινχζε ηξφπν δσήο θαη αξρή ηεο πνιηηηθήο ζρέζεο ησλ κεηνλνηήησλ κε ηε θεξφκελε 
σο πιεηνλφηεηα.  
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απνθξχπηνληαο αληζφηεηεο12 (Kay & Jost, 2003).  

Οη εθινγηθεχζεηο ιεηηνπξγνχλ θαη σο πξνθαηαιήςεηο, κε ηελ έλλνηα ησλ 

πξνζσξηλψλ θξίζεσλ (Carter θ.ά., 2011, ζ. 342∙ Heller, 1977 [1983], ζ. 33), θαζψο 

δχλαληαη λα αιιάμνπλ αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ παίξλεη ε εθινγηθεπκέλε 

ζρέζε: Απηφο πνπ πξηλ ζεσξείηαη ερζξφο ηψξα ζεσξείηαη θίινο θαη ην αληίζηξνθν. Οη 

εζληθηζηέο-ξαηζηζηέο εθινγηθεχνπλ ηε δξάζε ηνπο γηα ηε «ζσηεξία ηεο παηξίδαο» θαη 

ην θαιφ ηνπ «ιανχ». Υπέξκαρνη κηαο «πνιηηεηαθήο αξεηήο» θαη ηεο πνιηηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο νη παξαπάλσ αληηκάρνληαη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο 

«πνιηηηθνπνίεζε ηεο εζλφηεηαο» πνπ ιεηηνπξγεί δηραζηηθά θαη δηαβξψλεη ηελ 

θνηλσλία13 (Kymlicka, 2002 [2005], ζ. 495). 

 

Επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε ζην 
παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ  
 

Ο Apple ην ηφληζε απηφ εκθαηηθά ζην βηβιίν ηνπ Δθζπγρξνληζκόο θαη 

ζπληεξεηηζκόο ζηελ εθπαίδεπζε (2001 [2002], ζ. 11), φπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε 

«βαζηθώλ θαηεγνξηώλ ησλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ» (ηζφηεηα, ειεπζεξία, αιιειεγγχε) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θαηαιαβαίλνπκε ηνλ θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ θφζκν 

κεηαβάιιεηαη απφ ηνπο ζπληεξεηηθνχο θαηά ηξφπν ψζηε λα αθνπιίδεη ηελ θάζε 

πξνζπάζεηα αληίζηαζεο ή έζησ αληεπηρεηξήκαηνο ζε ηέηνηεο ζέζεηο. Πνηνο δε ζα 

θηλδχλεπε λα ραξαθηεξηζηεί αληη-θηιειεχζεξνο ή απηαξρηθφο ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπ 

κε απηνχο πνπ κηινχλ γηα ειεπζεξία, ηζφηεηα, αηνκηθή πξσηνβνπιία θ.ιπ.; Θεσξνχκε 

φηη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα απαηηεί θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε, εκβάζπλζε ζηε γλψζε, 

θαηά ηξφπν πνπ λα αλαθαιχπηεη ηηο αηηηφηεηεο (γελεηηθέο) θαη αληηθάζεηο αληηιήςεσλ 
                                                 
12 Τέηνηνπ είδνπο ζπκπιεξσκαηηθά ζηεξεφηππα πξνζδίδνπλ έλαλ αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν ζηηο 
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. Σηεξεφηππα ηνπ ηχπνπ «θησρφο αιιά έληηκνο», «πινχζηνο 
αιιά δπζηπρηζκέλνο» ή φηη νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν θηιηθέο, επηθεληξσκέλεο ζηε θξνληίδα παξά 
ηθαλέο λα αλαιάβνπλ ξφινπο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα 
αλάιεςε απνθάζεσλ, απνηεινχλ ζχκθσλα κε ηνπο Kay & Jost έλα είδνο εθινγίθεπζεο ησλ 
αληζνηήησλ θαη δηαηψληζεο ηνπ status quo. Βι. επίζεο Lane, R. E. (1959) The fear of equality θαη 
Jackman, M. R. (1994) The velvet glove: Paternalism and conflict in gender, class and race relations, 
φπσο αλαθέξνληαη ζην Kay & Jost (2003, ζ. 824).  
13 Όπσο παξαηεξεί ν Kymlicka (2002 [2005], ζ. 496), δελ ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο φηη ε 
πηνζέηεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο σο πνιηηηθή δηαρείξηζεο πξνθαιεί απνζηαζεξνπνίεζε θαη 
δηάβξσζε ηεο θνηλσληθήο ελφηεηαο. Αληηζέησο, ηα ζηνηρεία απφ ηνλ Καλαδά θαη ηελ Απζηξαιία, απφ 
δχν ρψξεο πνπ πηνζεηνχλ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο επίζεκε πνιηηηθή, δείρλνπλ φηη έρεη επηηεπρζεί 
ηφζν ε κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο απέλαληη ζηηο κεηνλνηηθέο εζλνηηθέο νκάδεο φζν θαη ε αχμεζε ησλ 
επηπέδσλ θηιίαο αλάκεζα ζηηο εζλφηεηεο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πξνζσπηθή εκπεηξία θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πεληαεηνχο παξακνλήο κνπ ζηελ Απζηξαιία, σο εθπαηδεπηηθνχ, φπνπ ν ζεβαζκφο ζην 
δηαθνξεηηθφ απνηεινχζε ηξφπν δσήο θαη αξρή ηεο πνιηηηθήο ζρέζεο ησλ κεηνλνηήησλ κε ηε θεξφκελε 
σο πιεηνλφηεηα.  

θαη θνζκνζεσξηψλ. Ζ γλψζε εδψ ζπιιακβάλεηαη σο κεηαζρεκαηηζηηθή, φηαλ κέζα 

απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ θξηηηθή ησλ εκπεηξηψλ καο ζπκβάιιεη ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ άιισλ αλζξψπσλ, απνηειψληαο ηελ αξρή ηνπ θνηλσληθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ (McLaren, 2007 [2010], ζ. 328). 

Τα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο παξέρνπλ θαη κηα ηδενινγηθή 

δηθαηνιφγεζε (ideological justification) ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ (Jost 

& Kay, 2010, ζ. 1149∙ Blasi & Jost, 2006, ζ. 1123∙ Jost, 2001, ζ. 90), θαζψο θαη έλαλ 

κεραληζκφ άκπλαο γηα ην Δγψ πνπ εθινγηθεχεη ηελ εθκεηάιιεπζε (Blasi & Jost, 

2006, ζ. 1122∙ Kay & Jost, 2003, ζ. 835∙ Jost & Banaji, 1994, ζ. 4), κηα γεληθή 

αίζζεζε φηη ν θφζκνο είλαη δίθαηνο θαη λφκηκνο (Jost & Kay, 2005, ζ. 500). O 

Αιβαλφο ζεσξείηαη φρη αξθεηά έμππλνο γηα λα αλαιάβεη εξγαζία πνπ απαηηεί 

δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, νπφηε ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία είλαη θάηη πνπ ηνπ ηαηξηάδεη 

θαη απηφ πνπ κπνξεί λα θάλεη. Άιινηε εθιακβάλεηαη σο ηεκπέιεο θαη, φπσο είλαη 

γλσζηφ ζηε ιατθή ζπλείδεζε, ε ηεκπειηά γελλά ηελ πνλεξηά θαη ην θαθφ14. Οη 

«κεηνλεθηηθέο» νκάδεο ηείλνπλ λα εθινγηθεχνπλ ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα 

εζσηεξηθεχνληάο ηα, θαη ζπγρξφλσο ηα ζεηηθά ζηεξεφηππα γηα ηελ άιιε νκάδα 

απνδίδνπλ έλα είδνο εθινγίθεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (system justification) θαη 

απνδνρήο θαη λνκηκνπνίεζεο ησλ ηεξαξρηψλ θαη αληζνηήησλ (Blasi & Jost, 2006, ζ. 

1122∙ Jost, 2001, ζ. 91∙ Jost & Banaji, 1994). Απηνχ ηνπ είδνπο ε εθινγίθεπζε κέζσ 

κηαο απηναμηνιφγεζεο πνπ είλαη φκσο φρη απνηέιεζκα ηεο ηδενινγίαο ηνπ Δγψ, αιιά 

πεγάδεη απφ ηελ ηδενινγία ησλ άιισλ, δηαςεχδνληαο ην πξψην ζπλζεηηθφ (απην-) θαη 

απνθξχπηνληαο ηελ εζσηεξηθεπκέλε εηεξναμηνιφγεζε, είλαη πνπ νδεγεί φρη ζηελ 

αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο αιιά θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο πξνηίκεζεο ηεο 

εμσνκάδαο, θαη ηε λνκηκνπνίεζε θάζε είδνπο αληζφηεηαο15 (Τάθεο, 2011, ζ. 32). Ο 

ξφινο ηεο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ εθινγίθεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απνζαθελίδεη 

ην δπλεηηθφ ξφιν ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ. Αθεηέξνπ, ζέηεη ζε θξηηηθή 

δηαπξαγκάηεπζε ηελ έλλνηα ηεο απηναμηνιφγεζεο. Μηα παηδαγσγηθή ζεσξία πνπ 

εθθηλεί απφ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ςπρνινγία ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα εθθηλεί 

θαη λα πξνάγεη κηα θξηηηθή ζηελ «ηδενινγία ησλ άιισλ», ε νπνία, παξφιε ηε κε 

νπδεηεξφηεηά ηεο (θακία ηδενινγία δελ είλαη νπδέηεξε), ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 
                                                 
14 Μηα αγγιηθή παξνηκία: «Αξγφζρνιν κπαιφ: Τν εξγαζηήξην ηνπ δηαβφινπ». Παξφκνηα είλαη θαη κηα 
ιατθή παξνηκία: «Σηνπ ηεκπέιε ην ηζαληίξη έρεη ν δηάβνινο εξγαζηήξη». 
15 Ο Έξηθζνλ ζην έξγν ηνπ Ζ παηδηθή ειηθία θαη ε θνηλσλία αλαθέξεη φηη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 
ηαπηφηεηαο ηνπ Δγψ εθπεγάδεη απφ ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ε νκνηνγέλεηα θαη ε ζπλέρεηα πνπ έρεη 
θαηαθηήζεη ζα ηαπηίδεηαη κε ηε ζπλέρεηα θαη νκνηνγέλεηα ηνπ ηξφπνπ πνπ νη άιινη αμηνινγνχλ ην 
άηνκν.  
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δηαιεθηηθή ηεο δπλακηθή: Λεηηνπξγεί σο ππνθείκελν (θξηηηθά) ζην ίδην ηεο ην 

αληηθείκελν (ηδενινγία).16 Θεσξνχκε φηη ε αλάδπζε ησλ ιφγσλ, αληηιήςεσλ, 

πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ ησλ αηφκσλ είλαη ην βαζηθφ δεηνχκελν ζε κηα πξνζέγγηζε 

ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αμηνιφγεζε ζε 

πξψην επίπεδν ζα πξέπεη λα απνθηήζεη έλα πεξηερφκελν πνπ ζα ηελ θαηεπζχλεη φρη 

ζηελ αλάδπζε ηνπ ιφγνπ ηεο αμίαο (απηφ πνπ είλαη ρξήζηκν, ε αμία σο ρξεζηηθφ 

κέγεζνο) αιιά ζηελ αλάδπζε ηεο αμίαο ηνπ ιφγνπ. Μφλν ηφηε ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

λα αλαδπζνχλ ιφγνη, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο, λα γίλνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη θξηηηθήο. Κάηη ηέηνην αθελφο ζα απειεπζεξψζεη δπλακηθέο εληζρχνληαο ηε 

ζπκκεηνρή, αιιά θαη αθεηέξνπ, απνζθνπψληαο ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ δηαθαηέρνπλ ηφζν «ηνπο 

θαηαπηεδφκελνπο φζν θαη ηνπο θαηαπηεζηέο», ζα νδεγήζεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

θνηλσλίαο. 

 

Πξνηάζεηο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο εθπαίδεπζεο  
 

Σθηαγξαθψληαο ην ηζηνξηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, δπλάκεζα λα 

παξνπζηάζνπκε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Βαζηθή καο αξρή απνηειεί ν πνηνηηθφο εκπινπηηζκφο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ βαζίδνληαη 

ζην Πξφγξακκα Σπνπδψλ. Ζ δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε, ην θξηηηθφ πλεχκα θαη 

ε αλάδεημε ελφο ιφγνπ πεξί δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζα πξέπεη λα δηαπλένπλ 

ηηο φπνηεο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο, ψζηε λα εκθπζήζνπκε ζηνπο απξηαλνχο 

πνιίηεο ηα ηδαληθά ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ππεπζπλφηεηαο.  

Τα ζρνιεία σο θνηλφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνπο Gollob θ.ά. (2010, ζ. 27), ζα 

πξέπεη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο:  

 Να εθθξάδνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο απφςεηο ηνπο αλαπηχζζνληαο ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηνλ απηνζεβαζκφ. 

 Να αζθεζνχλ ζηελ απφθηεζε ελζπλαίζζεζεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ. 

 Να εθηηκήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ θαη ηεο πνιηηηθήο σο 

πξνζπάζεηαο ιχζεο πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

                                                 
16 Ο Νηθνιάνπ (2011, ζ. 93) ζεσξεί ηνλ εηεξνζηνραζκφ, σο θξηηηθή ησλ ηδενινγηψλ θαη ηεο θπξίαξρεο 
λννηξνπίαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα λέα ζεσξία ηεο γλψζεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηε ζεσξία 
ηεο επηθνηλσληαθήο πξάμεο νλνκάδεηαη θξηηηθφο-επηθνηλσληαθφο νξζνινγηζκφο.  
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δηαιεθηηθή ηεο δπλακηθή: Λεηηνπξγεί σο ππνθείκελν (θξηηηθά) ζην ίδην ηεο ην 

αληηθείκελν (ηδενινγία).16 Θεσξνχκε φηη ε αλάδπζε ησλ ιφγσλ, αληηιήςεσλ, 

πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ ησλ αηφκσλ είλαη ην βαζηθφ δεηνχκελν ζε κηα πξνζέγγηζε 

ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αμηνιφγεζε ζε 

πξψην επίπεδν ζα πξέπεη λα απνθηήζεη έλα πεξηερφκελν πνπ ζα ηελ θαηεπζχλεη φρη 

ζηελ αλάδπζε ηνπ ιφγνπ ηεο αμίαο (απηφ πνπ είλαη ρξήζηκν, ε αμία σο ρξεζηηθφ 

κέγεζνο) αιιά ζηελ αλάδπζε ηεο αμίαο ηνπ ιφγνπ. Μφλν ηφηε ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

λα αλαδπζνχλ ιφγνη, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο, λα γίλνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη θξηηηθήο. Κάηη ηέηνην αθελφο ζα απειεπζεξψζεη δπλακηθέο εληζρχνληαο ηε 

ζπκκεηνρή, αιιά θαη αθεηέξνπ, απνζθνπψληαο ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ δηαθαηέρνπλ ηφζν «ηνπο 

θαηαπηεδφκελνπο φζν θαη ηνπο θαηαπηεζηέο», ζα νδεγήζεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

θνηλσλίαο. 

 

Πξνηάζεηο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο εθπαίδεπζεο  
 

Σθηαγξαθψληαο ην ηζηνξηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, δπλάκεζα λα 

παξνπζηάζνπκε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Βαζηθή καο αξρή απνηειεί ν πνηνηηθφο εκπινπηηζκφο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ βαζίδνληαη 

ζην Πξφγξακκα Σπνπδψλ. Ζ δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε, ην θξηηηθφ πλεχκα θαη 

ε αλάδεημε ελφο ιφγνπ πεξί δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζα πξέπεη λα δηαπλένπλ 

ηηο φπνηεο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο, ψζηε λα εκθπζήζνπκε ζηνπο απξηαλνχο 

πνιίηεο ηα ηδαληθά ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ππεπζπλφηεηαο.  

Τα ζρνιεία σο θνηλφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνπο Gollob θ.ά. (2010, ζ. 27), ζα 

πξέπεη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο:  

 Να εθθξάδνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο απφςεηο ηνπο αλαπηχζζνληαο ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηνλ απηνζεβαζκφ. 

 Να αζθεζνχλ ζηελ απφθηεζε ελζπλαίζζεζεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ. 

 Να εθηηκήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ θαη ηεο πνιηηηθήο σο 

πξνζπάζεηαο ιχζεο πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

                                                 
16 Ο Νηθνιάνπ (2011, ζ. 93) ζεσξεί ηνλ εηεξνζηνραζκφ, σο θξηηηθή ησλ ηδενινγηψλ θαη ηεο θπξίαξρεο 
λννηξνπίαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα λέα ζεσξία ηεο γλψζεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηε ζεσξία 
ηεο επηθνηλσληαθήο πξάμεο νλνκάδεηαη θξηηηθφο-επηθνηλσληαθφο νξζνινγηζκφο.  

 Να ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, λα ελδπλακσζνχλ, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο θαη λα δηαρεηξίδνληαη πξνζσπηθέο ηνπο ππνζέζεηο. 

 Να αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο απνθάζεηο απηέο, αιιά θαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ζρεδίσλ πνπ ζέηνπλ. 

 Να εθηηκήζνπλ φηη ε κε ζπκκεηνρή ηνπο ελδέρεηαη λα έρεη δπζκελείο 

επηπηψζεηο γηα απηνχο/-έο. 

Πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ έλαλ ζπνλδπισηφ ραξαθηήξα 

(δνκή), εθθηλψληαο απφ ην άηνκν θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαη επεθηείλνληαη 

ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπ πιαίζην. 

Δθιακβάλνληαο ηελ παηδεία θαη ηελ εθπαίδεπζε σο θαζαξά πνιηηηθέο πξάμεηο, 

ππνζηεξίδνπκε ηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζπλαίζζεζεο. 

Έλα ζρνιείν αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία είλαη ην ζρνιείν πνπ αθνπγθξάδεηαη ηα 

θνηλσληθά ζέκαηα, ηα ζέηεη ππφ ζπδήηεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε. 

Δπηρεηξεκαηνινγνχκε γηα ηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε 

ζεκάησλ πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγεηηθή ελζπλαίζζεζε θαη, κέζα απφ ηελ ελζάξξπλζε 

ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, ηελ επηρεηξεκαηνινγία πξνο ηελ εμεχξεζε 

ιχζεσλ. Οη καζεηέο/-ήηξηεο θαζίζηαληαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνί θη φρη 

εθηειεζηέο, ζπλ-δεκηνπξγνί ηνπ κηθξφθνζκνχ ηνπο, ηεο ηάμεο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

επξχηεξεο θνηλσλίαο, σο κειινληηθνί ππεχζπλνη πνιίηεο. 

Τν παξφλ άξζξν θηινδνμεί λα ζπκβάιεη, κέζα απφ κηα θξηηηθή επηζθφπεζε 

ησλ πνιηηηθνθνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ άξζξσζε ηνπ 

πνιππνιηηηζκηθνχ ιφγνπ, ζηε γφληκε αλαζεψξεζή ηνπ, πνπ ζηνρεχεη ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο. Φηινδνμεί λα απνηειεί κηα θξηηηθή ζεψξεζε 

απαξαίηεηε γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο, 

ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο. 

Πξνηείλεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ, ηφζν ηνπ 

πεξηερνκέλνπ φζν θαη ηεο δνκήο ηνπο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθήο δξάζεο. 
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Πεπίληψη 
 
Σν άξζξν εμεηάδεη, κέζα από ηηο αθεγήζεηο θαζεγεηώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πώο 

απηνί πξνζέιαβαλ ηηο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε ζηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

Διιάδα. Ζ κειέηε αλαδεηθλύεη ην είδνο ησλ αιιαγώλ ζηηο νπνίεο εζηηάδνπλ δηαθνξεηηθνί 

ηύπνη («θαξηθαηνύξεο») εθπαηδεπηηθώλ αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ είραλ από ην 

επάγγεικα κε βάζε ην επίθηεην θαη θιεξνλνκεκέλν νηθνλνκηθό, θνηλσληθό θαη εθπαηδεπηηθό 

θεθάιαηό ηνπο. Τπήξραλ ηύπνη θαζεγεηώλ πνπ είραλ επελδύζεη ζην επάγγεικα γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ, ζπκβνιηθνύ θαη θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ ηνπο θαη αλαηξάπεθε ν 

ζρεδηαζκόο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, ιόγσ όζσλ ίζρπαλ ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Απηνί νη 

θαζεγεηέο αηζζάλνληαλ όηη κεξηθώο ή ζπλνιηθά δελ εθπιεξώλνληαλ νη πξνζδνθίεο ηνπο από 

ην επάγγεικα. Αληίζεηα, ηύπνη εθπαηδεπηηθώλ πνπ έλησζαλ όηη κέζα από ην επάγγεικά ηνπο 

εθπιεξώλνληαλ νη πξνζδνθίεο ηνπο, όηη ην ζρνιείν ήηαλ έλα πεδίν όπνπ εθδηπισλόηαλ ή 

εληζρπόηαλ ην δηθό ηνπο habitus θαη όηη ππήξρε ζύγθιηζε ή ηαύηηζε κε ην habitus ηεο 

εθπαίδεπζεο, επηθεληξώλνληαλ ζηηο αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία θαη ηνλ παηδαγσγηθό ηνπο ξόιν 

παξά ζε ππεξεζηαθά δεηήκαηα θαη δηνηθεηηθνύ ηύπνπ ξπζκίζεηο. 
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Abstract 
 
This paper explores through teachers’ narratives how secondary teachers perceived 

educational changes during the Greek financial crisis. The study draws attention to the kind of 

changes on which different types (“caricatures”) of teachers focus, depending on their 

professional expectations and their inherited and acquired economic, social and educational 

capital. There were types of teachers who had invested in their profession so as to improve 

their economic, symbolic and social capital, but the financial crisis caused a change in their 

career plans. These teachers felt that their professional expectations were not completely or at 

all fulfilled. On the contrary, those types of teachers who felt that their expectations were 
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This paper explores through teachers’ narratives how secondary teachers perceived 

educational changes during the Greek financial crisis. The study draws attention to the kind of 

changes on which different types (“caricatures”) of teachers focus, depending on their 

professional expectations and their inherited and acquired economic, social and educational 

capital. There were types of teachers who had invested in their profession so as to improve 

their economic, symbolic and social capital, but the financial crisis caused a change in their 

career plans. These teachers felt that their professional expectations were not completely or at 

all fulfilled. On the contrary, those types of teachers who felt that their expectations were 

fulfilled through their profession, that the school was a field where their habitus could be 

developed and reinforced, and that school’s habitus converged or identified with their own 

habitus, focused on changes that affected their teaching practices and their pedagogical role 

rather than changes that referred to administrative issues and managerial practicalities. 
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Ειζαγωγικά 
 

θνπόο ηνπ άξζξνπ είλαη λα δηεξεπλήζεη πώο πξνζέιαβαλ ηηο αιιαγέο ζηελ 

εθπαίδεπζε ζηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαζεγεηέο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δηδηθόηεξα, εμεηάδεηαη κε πνηνηηθή πξνζέγγηζε, κέζα 

από ηελ αθήγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ νδνηπνξηθνύ εθπαηδεπηηθώλ, 

αλ θαη πνηνπ είδνπο αιιαγέο εθηηκνύλ νη ίδηνη όηη επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηαπηόηεηα θαη αλ ζπλαξηνύλ απηή ηελ επίδξαζε κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ είραλ από ην 

επάγγεικά ηνπο, όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ κε βάζε ην θιεξνλνκεκέλν θαη 

επίθηεην θεθάιαηό ηνπο (νηθνλνκηθό, πνιηηηζκηθό, ζπκβνιηθό) θαη ην habitus 

(Wacquant, 2014, ζ. 3-17· Bourdieu, 2006, ζ. 90-95) ησλ πεδίσλ ζηα νπνία βξέζεθαλ 

πξηλ από ηνλ δηνξηζκό ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Ωο αιιαγέο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπο 

λννύληαη ηόζν νη εθπαηδεπηηθέο πνπ αθνξνύλ ην πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο 

(δηδαθηηθό θαη επξύηεξα παηδαγσγηθό), όζν θαη ππεξεζηαθνύ θαη δηνηθεηηθνύ ηύπνπ 

αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

Το πλαίζιο ηηρ έπεςναρ και οι μεθοδολογικέρ επιλογέρ 
 

Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξώζεθαλ από έξεπλα πνπ δηεμήρζε 

από ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 σο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019, ζην πιαίζην ησλ 

εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κέληξνπ Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελώλ. Σν ρξνληθό απηό δηάζηεκα δηελεξγήζεθαλ 20 δνκεκέλεο 

ζπλεληεύμεηο βάζνπο κε θαζεγεηέο πνηθίισλ εηδηθνηήησλ πνπ εξγάδνληαλ ζε 

δηάθνξνπο ηύπνπο ζρνιείσλ (γπκλάζηα, γεληθά θαη επαγγεικαηηθά ιύθεηα, πξόηππα, 

πεηξακαηηθά θαη θαιιηηερληθά ζρνιεία, ζρνιεία δεύηεξεο επθαηξίαο, εζπεξηλά θ.ν.θ.) 

θαη κε δηαθνξεηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (κόληκνπο, αλαπιεξσηέο, κεηαηαρζέληεο, 

απνζπαζκέλνπο, επί ζεηεία, ππνδηεπζπληέο θ.ν.θ.). Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ κε 

γλώκνλα ηελ επηζπκία ηνπο λα δηαζέζνπλ 2 σο 3 ώξεο γηα λα παξαρσξήζνπλ ρσξίο 
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νηθνλνκηθό ή άιιν θίλεηξν κηα ζπλέληεπμε, ηε δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο ηεο 

ζπλέληεπμεο (volunteer θαη convenience/availability sampling) θαη κε 

ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία ζθνπηκόηεηαο (Martínez-Mesa θ.ά., 2016, ζ. 327-

328· Johnson & Christensen, 2014, ζ. 263· Suri, 2011, ζ. 70-72· Teddlie & Yu, 2007, 

ζ. 78, 82· Lynch, ρ.ρ., [ζ. 5-7]). ηόρνο ήηαλ λα θαιπθζνύλ όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξνη ηύπνη ζρνιείσλ, πεξηζζόηεξα είδε εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη 

πεξηζζόηεξεο εηδηθόηεηεο θαζεγεηώλ (θηιόινγνη, θπζηθνί, καζεκαηηθνί, ρεκηθνί, 

θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο, αγγιηθήο θαη γαιιηθήο θηινινγίαο, κνπζηθήο, γξαθίζηεο, 

αξγπξνρξπζνρόνη θ.ν.θ.). Οη θαζεγεηέο ελζαξξύλνληαλ λα αθεγεζνύλ ην 

επαγγεικαηηθό θαη ην πξνζσπηθό ηνπο νδνηπνξηθό θαη ηηο αιιαγέο ζηελ εξγαζία ηνπο 

πνπ έθξηλαλ όηη είραλ επεξεάζεη ηνλ επαγγεικαηηθό ξόιν θαη ηελ ηαπηόηεηά ηνπο. 

Καζώο πξόθεηηαη γηα πνηνηηθή έξεπλα, ζθνπόο δελ ήηαλ ν εληνπηζκόο ελόο 

αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο αιιά ε θαηαλόεζε ζε βάζνο ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ 

πξαθηηθώλ ησλ θαζεγεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Καηά ζπλέπεηα, ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο δε γεληθεύνληαη ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά 

έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζε έλαλ από ηνπο 

ηύπνπο εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλέδεημε ε έξεπλα.  

Πέξα από ηελ εξκελεία πνπ πξόζθεξε ε κειέηε απηώλ θαζαπηώλ ησλ 

ζηνηρείσλ, ζηε βάζε ηεο Δκπεηξηθά Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Grounded Theory) 

θπξίσο ησλ Glaser θαη Strauss (1967), ππήξμαλ εξγαιεία πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

αλάδπζε θαη ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ ηύπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

πξνέθππηαλ (Σζηώιεο, 2014, ζ. 73-196). 

Ζ αθήγεζε ηεο πνξείαο ησλ θαζεγεηώλ ππνδήισλε όηη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο ε απηνεηθόλα, νη αληηιήςεηο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο επεξεάδνληαλ από ηα 

πνηθίισλ εηδώλ εθόδηα (πνιηηηζκηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θ.ν.θ.) κε ηα νπνία 

πξνζέξρνληαλ ζην επάγγεικα. Δπνκέλσο, κπνξνύζακε λα επεμεξγαζηνύκε ηα 

δεδνκέλα καο κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ Pierre Bourdieu γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε 

θεθαιαίσλ πνπ αμηνπνηεί ην άηνκν ώζηε λα ζηαζεξνπνηεί θαη λα βειηηώλεη ηε ζέζε 

ηνπ ζηνλ θνηλσληθό ρώξν όπνπ θηλείηαη, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζε 

κηα νξηζκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία θάζε ρώξνο, θάζε θνηλσληθό πεδίν (Bourdieu, 2000, 

ζ. 12-13, 32· Bourdieu, 1999, ζ. 355) απνηηκά σο ζεκαληηθό γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

ηνπ (Bourdieu, 2005, ζ. 34-35· Bourdieu, 2002, ζ. 160-161· Μπνπξληηέ, 1994, ζ. 66).  

Αλαιπηηθόηεξα, κέζα από ην πξίζκα ηνπ Bourdieu o ζεζκόο ηεο εθπαίδεπζεο 

(ππνπξγείν, ζρνιείν, εθπαηδεπηηθέο δνκέο θ.ιπ.) κπνξεί λα κειεηεζεί σο έλα 
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νηθνλνκηθό ή άιιν θίλεηξν κηα ζπλέληεπμε, ηε δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο ηεο 

ζπλέληεπμεο (volunteer θαη convenience/availability sampling) θαη κε 

ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία ζθνπηκόηεηαο (Martínez-Mesa θ.ά., 2016, ζ. 327-

328· Johnson & Christensen, 2014, ζ. 263· Suri, 2011, ζ. 70-72· Teddlie & Yu, 2007, 

ζ. 78, 82· Lynch, ρ.ρ., [ζ. 5-7]). ηόρνο ήηαλ λα θαιπθζνύλ όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξνη ηύπνη ζρνιείσλ, πεξηζζόηεξα είδε εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη 

πεξηζζόηεξεο εηδηθόηεηεο θαζεγεηώλ (θηιόινγνη, θπζηθνί, καζεκαηηθνί, ρεκηθνί, 

θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο, αγγιηθήο θαη γαιιηθήο θηινινγίαο, κνπζηθήο, γξαθίζηεο, 

αξγπξνρξπζνρόνη θ.ν.θ.). Οη θαζεγεηέο ελζαξξύλνληαλ λα αθεγεζνύλ ην 

επαγγεικαηηθό θαη ην πξνζσπηθό ηνπο νδνηπνξηθό θαη ηηο αιιαγέο ζηελ εξγαζία ηνπο 

πνπ έθξηλαλ όηη είραλ επεξεάζεη ηνλ επαγγεικαηηθό ξόιν θαη ηελ ηαπηόηεηά ηνπο. 

Καζώο πξόθεηηαη γηα πνηνηηθή έξεπλα, ζθνπόο δελ ήηαλ ν εληνπηζκόο ελόο 

αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο αιιά ε θαηαλόεζε ζε βάζνο ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ 

πξαθηηθώλ ησλ θαζεγεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Καηά ζπλέπεηα, ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο δε γεληθεύνληαη ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά 

έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζε έλαλ από ηνπο 

ηύπνπο εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλέδεημε ε έξεπλα.  

Πέξα από ηελ εξκελεία πνπ πξόζθεξε ε κειέηε απηώλ θαζαπηώλ ησλ 

ζηνηρείσλ, ζηε βάζε ηεο Δκπεηξηθά Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Grounded Theory) 

θπξίσο ησλ Glaser θαη Strauss (1967), ππήξμαλ εξγαιεία πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

αλάδπζε θαη ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ ηύπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

πξνέθππηαλ (Σζηώιεο, 2014, ζ. 73-196). 

Ζ αθήγεζε ηεο πνξείαο ησλ θαζεγεηώλ ππνδήισλε όηη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο ε απηνεηθόλα, νη αληηιήςεηο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο επεξεάδνληαλ από ηα 

πνηθίισλ εηδώλ εθόδηα (πνιηηηζκηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θ.ν.θ.) κε ηα νπνία 

πξνζέξρνληαλ ζην επάγγεικα. Δπνκέλσο, κπνξνύζακε λα επεμεξγαζηνύκε ηα 

δεδνκέλα καο κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ Pierre Bourdieu γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε 

θεθαιαίσλ πνπ αμηνπνηεί ην άηνκν ώζηε λα ζηαζεξνπνηεί θαη λα βειηηώλεη ηε ζέζε 

ηνπ ζηνλ θνηλσληθό ρώξν όπνπ θηλείηαη, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζε 

κηα νξηζκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία θάζε ρώξνο, θάζε θνηλσληθό πεδίν (Bourdieu, 2000, 

ζ. 12-13, 32· Bourdieu, 1999, ζ. 355) απνηηκά σο ζεκαληηθό γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

ηνπ (Bourdieu, 2005, ζ. 34-35· Bourdieu, 2002, ζ. 160-161· Μπνπξληηέ, 1994, ζ. 66).  

Αλαιπηηθόηεξα, κέζα από ην πξίζκα ηνπ Bourdieu o ζεζκόο ηεο εθπαίδεπζεο 

(ππνπξγείν, ζρνιείν, εθπαηδεπηηθέο δνκέο θ.ιπ.) κπνξεί λα κειεηεζεί σο έλα 

θνηλσληθό πεδίν (Bourdieu, 2000, ζ. 27), δειαδή σο έλαο ρώξνο θνηλσληθά 

δνκεκέλνο κέζα ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ αθελόο θπξίαξρνη θαη θπξηαξρεκέλνη, δειαδή 

ζρέζεηο αληζόηεηαο, θαη αθεηέξνπ αγώλεο γηα ηε δηαηήξεζε ή ηε κεηαβνιή ηνπ 

(Bourdieu, 1998, ζ. 60). Ζ ίδηα δπλακηθή ηζρύεη θαη γηα ην ζρνιείν λννύκελν σο έλα 

ππνπεδίν (Bourdieu, 1999, ζ. 355) ηνπ επξύηεξνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Με άιια ιόγηα, ε δνκή ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο – ζρνιείνπ ζπγθξνηείηαη 

από ζρέζεηο δύλακεο αλάκεζα ζηνπο θνξείο ή ηνπο ζεζκνύο πνπ ελεξγνύλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ή ηελ αιιαγή ηνπ (Μπνπξληηέ, 1999, ζ. 65). Σα θίλεηξα, ηα πεξηερόκελα 

θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηειθπζηίλδαο γηα ηε ζπληήξεζε ή ηε κεηαβνιή 

εμαξηώληαη από ην νηθνλνκηθό, θνηλσληθό θαη ζπκβνιηθό θεθάιαην ησλ αηόκσλ 

(Bourdieu, 2002, ζ. 115, 118· Μπνπξληηέ, 1999, ζ. 92-93) θαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν ηα θεθάιαηα ησλ αηόκσλ ζπλζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο θνηλσληθήο 

αλαπαξαγσγήο, δειαδή πξαθηηθέο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα επηδηώθνπλ, ζπλεηδεηά 

ή αζπλείδεηα, λα δηαθπιάμνπλ ή λα βειηηώζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε δνκή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνύ πεδίνπ (Bourdieu, 2002, ζ. 125). Σα πξναλαθεξόκελα 

θεθάιαηα δηαθέξνπλ κεηαμύ ησλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ θαη νκάδσλ όρη κόλν κε 

θξηηήξην ηνλ όγθν θαη ηε δνκή ηνπο, αιιά θαη κε θξηηήξην ην θαηά πόζν γελλνύλ 

έμεηο θαη πξνδηαζέζεηο (Bourdieu, 2006, ζ. 90) ή, αιιηώο, κνξθέο habitus (Bourdieu, 

2000, ζ. 21-22), πνπ κπνξνύλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ αηόκσλ θαη 

ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (Bourdieu, 2006, ζ. 97). Κνκβηθά ζεκεία ζηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ αηόκσλ λα θαηαθηήζνπλ ή λα δηαθπιάμνπλ κηα θνηλσληθή ζέζε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό πεδίν ή ππνπεδίν απνηεινύλ νη ιεγόκελεο ζηξαηεγηθέο 

αλακεηαηξνπήο, δειαδή ε ηθαλόηεηα λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο κε νξηδόληηα 

κεηαθίλεζε κέζα ζην ίδην πεδίν (Bourdieu, 2002, ζ. 481), νη ζηξαηεγηθέο 

ζπγθαηάβαζεο, δειαδή ε ζπκβνιηθή θαηαζηξαηήγεζε ησλ νξίσλ πνπ επηηξέπεη ζε 

θάπνηνλ λα έρεη ηα νθέιε από ηε ζπκκόξθσζε θαη ηε κε ζπκκόξθσζε (Bourdieu, 

1999, ζ. 178), θαζώο θαη νη ζηξαηεγηθέο ακνηβαίαο κεηαηξεςηκόηεηαο αλάκεζα ζην 

νηθνλνκηθό θαη πνιηηηζκηθό θεθάιαην (Bourdieu, 2006, ζ. 193).  

Οη ηίηινη ζπνπδώλ (Bourdieu, 2002, ζ. 189) θαη ε νλνκαζία ηνπ επαγγέικαηνο 

(Bourdieu, 1999, ζ. 350), κε όιεο ηηο πηζαλέο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο 

ρξήζεηο, απνηεινύλ αδηαρώξηζην ζηνηρείν ηεο «ζέζεο» θαη ηεο δηάθξηζεο ή ηεο 

αλαγλώξηζεο πνπ απηή ε ζέζε ζπλεπάγεηαη. Απηή ε «πεξηπέηεηα» αλάκεζα ζηηο δνκέο 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο πξαγκαηηθόηεηεο θαη ηα εκπόδηα, δηακνξθώλεη ζε ζεκαληηθό 
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βαζκό ην θνηλσληθό θαη εξγαζηαθό νδνηπνξηθό ησλ αηόκσλ κέζα θαη έμσ από ην 

ζρνιείν. 

Έηζη, ιάβακε ππόςε ην νηθνλνκηθό, θνηλσληθό, ζπκβνιηθό θαη πνιηηηζκηθό 

θεθάιαην ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Καζηκάηε, 2004, ζ. 63-68· Bourdieu, 2002, ζ. 114-

115· Bourdieu, 2000, ζ. 102-103· Μπνπξληηέ, 1994, ζ. 78-79, 92-93), ζηνλ βαζκό πνπ 

νη ίδηνη έθαλαλ λύμεηο γηα απηό ή γηα ηε δπλαηόηεηα κεηαηξνπήο ελόο είδνπο 

θεθαιαίνπ πνπ ήδε είραλ (π.ρ. ζπκβνιηθό ή θνηλσληθό) ζε άιιν (π.ρ. νηθνλνκηθό ή 

ζπκβνιηθό) κέζα από ηελ εξγαζία ηνπο (Giddens, 2009, ζ. 846). Παξάιιεια, νη 

ζπλήζεηεο, νη έμεηο, ην habitus θαηά ηελ νξνινγία ηνπ Bourdieu, πνπ είραλ απνθηήζεη 

νη θαζεγεηέο από ηα θνηλσληθά πεδία όπνπ είραλ εληαρζεί πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο ζπλεθηηκήζεθαλ (Verevi, 2021, ζ. 3-5), 

πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζνύλ νη επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θαζεγεηώλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ αιιαγώλ ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο ηνπο (Μσπζίδνπ, 2012, ζ. 24-25· 

Bourdieu, 2006, ζ. 90-95). Αμηνπνηώληαο ηα πξναλαθεξζέληα εξκελεπηηθά εξγαιεία 

θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα από ηηο ζπλεληεύμεηο, νη 20 θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα κπνξνύζαλ λα ζπγθεθαιαησζνύλ ζε 4 ηύπνπο, νη νπνίνη αλαδείθλπαλ ηηο 

θεληξηθέο ηάζεηο ζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ ηέζεθε. Ο όξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γη’ απηό ην εξγαιείν είλαη «θαξηθαηνύξα» 

(caricature) (Morgan, 2012, ζ. 143-163· Noss & Hoyles, 1996, ζ. 186-195). Δδώ 

επηιέρζεθε ε ρξήζε ηεο ιέμεο «ηύπνο», ώζηε λα απνθεπρζεί ε ζύγρπζε κε ηνλ όξν 

«ηδεόηππνο» ηνπ Weber, πνπ αλαδεηά κε βάζε κηα ζεσξία ηηο αηηίεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο κηαο κνλνζήκαληα νξηζκέλεο, αληηπξνζσπεπηηθήο πεξίπησζεο 

(Weber, 2005, ζ. 7, 21, 245, 358· Weber, 1949, ζ. 90-94, 101-102). Παξάιιεια, ε 

ιέμε «ηύπνο» επηιέρζεθε ζε ζρέζε κε ηνλ όξν «θαξηθαηνύξα», θαζώο ν ηειεπηαίνο 

ζηα ειιεληθά ελδερνκέλσο λα παξέπεκπε ζε κηα έλλνηα γεινηνγξαθηθήο ή ζαηηξηθήο 

πεξηγξαθήο (Βεξέβε, 2020, ζ. 54-56). 

Κάζε ηύπνο ζπληζηά κηα ππνθεηκεληθή θαηαζθεπή, έλα ππνζεηηθό πξόζσπν, 

πνπ πεξηγξάθεη νκαδνπνηεκέλα κείδνλνο ζεκαζίαο ραξαθηεξηζηηθά ηεζζάξσλ σο έμη 

πξαγκαηηθώλ θαζεγεηώλ (δειαδή 4 σο 6 ζπλεληεύμεσλ) αθαηξώληαο αληίζηνηρα 

ζηνηρεία ειάζζνλνο ζεκαζίαο. Δπνκέλσο, νη 4 πεξηπηώζεηο πνπ αλαιύνληαη δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπ ζπλόινπ ησλ θαζεγεηώλ, όπσο ζα αλακελόηαλ ζε κηα 

πνζνηηθή έξεπλα, νύηε απνηεινύλ κειέηεο 4 ελδεηθηηθώλ πεξηπηώζεσλ, θαζώο θάζε 

«θαξηθαηνύξα-ηύπνο» αζξνίδεη νδνηπνξηθά πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο πεξίπησζεο. Γη’ 

απηό, ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θαζεκηάο από ηηο 4 νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ 
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βαζκό ην θνηλσληθό θαη εξγαζηαθό νδνηπνξηθό ησλ αηόκσλ κέζα θαη έμσ από ην 

ζρνιείν. 

Έηζη, ιάβακε ππόςε ην νηθνλνκηθό, θνηλσληθό, ζπκβνιηθό θαη πνιηηηζκηθό 

θεθάιαην ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Καζηκάηε, 2004, ζ. 63-68· Bourdieu, 2002, ζ. 114-

115· Bourdieu, 2000, ζ. 102-103· Μπνπξληηέ, 1994, ζ. 78-79, 92-93), ζηνλ βαζκό πνπ 

νη ίδηνη έθαλαλ λύμεηο γηα απηό ή γηα ηε δπλαηόηεηα κεηαηξνπήο ελόο είδνπο 

θεθαιαίνπ πνπ ήδε είραλ (π.ρ. ζπκβνιηθό ή θνηλσληθό) ζε άιιν (π.ρ. νηθνλνκηθό ή 

ζπκβνιηθό) κέζα από ηελ εξγαζία ηνπο (Giddens, 2009, ζ. 846). Παξάιιεια, νη 

ζπλήζεηεο, νη έμεηο, ην habitus θαηά ηελ νξνινγία ηνπ Bourdieu, πνπ είραλ απνθηήζεη 

νη θαζεγεηέο από ηα θνηλσληθά πεδία όπνπ είραλ εληαρζεί πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο ζπλεθηηκήζεθαλ (Verevi, 2021, ζ. 3-5), 

πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζνύλ νη επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θαζεγεηώλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ αιιαγώλ ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο ηνπο (Μσπζίδνπ, 2012, ζ. 24-25· 

Bourdieu, 2006, ζ. 90-95). Αμηνπνηώληαο ηα πξναλαθεξζέληα εξκελεπηηθά εξγαιεία 

θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα από ηηο ζπλεληεύμεηο, νη 20 θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα κπνξνύζαλ λα ζπγθεθαιαησζνύλ ζε 4 ηύπνπο, νη νπνίνη αλαδείθλπαλ ηηο 

θεληξηθέο ηάζεηο ζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ ηέζεθε. Ο όξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γη’ απηό ην εξγαιείν είλαη «θαξηθαηνύξα» 

(caricature) (Morgan, 2012, ζ. 143-163· Noss & Hoyles, 1996, ζ. 186-195). Δδώ 

επηιέρζεθε ε ρξήζε ηεο ιέμεο «ηύπνο», ώζηε λα απνθεπρζεί ε ζύγρπζε κε ηνλ όξν 

«ηδεόηππνο» ηνπ Weber, πνπ αλαδεηά κε βάζε κηα ζεσξία ηηο αηηίεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο κηαο κνλνζήκαληα νξηζκέλεο, αληηπξνζσπεπηηθήο πεξίπησζεο 

(Weber, 2005, ζ. 7, 21, 245, 358· Weber, 1949, ζ. 90-94, 101-102). Παξάιιεια, ε 

ιέμε «ηύπνο» επηιέρζεθε ζε ζρέζε κε ηνλ όξν «θαξηθαηνύξα», θαζώο ν ηειεπηαίνο 

ζηα ειιεληθά ελδερνκέλσο λα παξέπεκπε ζε κηα έλλνηα γεινηνγξαθηθήο ή ζαηηξηθήο 

πεξηγξαθήο (Βεξέβε, 2020, ζ. 54-56). 

Κάζε ηύπνο ζπληζηά κηα ππνθεηκεληθή θαηαζθεπή, έλα ππνζεηηθό πξόζσπν, 

πνπ πεξηγξάθεη νκαδνπνηεκέλα κείδνλνο ζεκαζίαο ραξαθηεξηζηηθά ηεζζάξσλ σο έμη 

πξαγκαηηθώλ θαζεγεηώλ (δειαδή 4 σο 6 ζπλεληεύμεσλ) αθαηξώληαο αληίζηνηρα 

ζηνηρεία ειάζζνλνο ζεκαζίαο. Δπνκέλσο, νη 4 πεξηπηώζεηο πνπ αλαιύνληαη δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπ ζπλόινπ ησλ θαζεγεηώλ, όπσο ζα αλακελόηαλ ζε κηα 

πνζνηηθή έξεπλα, νύηε απνηεινύλ κειέηεο 4 ελδεηθηηθώλ πεξηπηώζεσλ, θαζώο θάζε 

«θαξηθαηνύξα-ηύπνο» αζξνίδεη νδνηπνξηθά πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο πεξίπησζεο. Γη’ 

απηό, ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θαζεκηάο από ηηο 4 νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ καο. Κάζε ηύπνο, ινηπόλ, είλαη 

κηα εξκελεπηηθή θαηεγνξία, έλα εξκελεπηηθό ζθαξίθεκα. Γελ πεξηγξάθεη έλαλ «κέζν 

όξν» ζπκπεξηθνξάο, αιιά εξκελεύεη ζπκπεξηθνξέο, πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο κέζα 

από κηα ηζηνξία κε εζσηεξηθή ζπλνρή, πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε βάζε πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία (Verevi, 2021, ζ. 8-9). Απηνί νη 4 ηύπνη δε ζπληζηνύλ κηα θαηαζθεπή σο 

πξνο ηελ νπνία αλαδεηνύκε απνθιίζεηο, νύηε όινη νη εθπαηδεπηηθνί εληάζζνληαη ζε 

κηα από ηηο θαηεγνξίεο απηέο –όπσο ζα αλακέλακε από ηνπο ηδεόηππνπο ηνπ Weber– 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ, όπσο ηζρύεη ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο θαη όπσο 

πξναλαθέξακε, δε γεληθεύνληαη (Morgan, 2012, ζ. 143-144, 157, 161, 163· Morgan 

& Knuuttila, 2012, ζ. 19· Runciman, 1983, ζ. 292· Walker, 1981, ζ. 147-165). 

 

Το ιζηοπικό ζςγκείμενο και οι αλλαγέρ ζηην εκπαίδεςζη 
 

Σελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη ζπλζήθεο, ηα σο ηόηε «θεθηεκέλα» 

θαη ηα δεδνκέλα ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο κεηαβιήζεθαλ. Ζ εθπαίδεπζε σο έλα 

πεδίν δπλάκεσλ κε ζρέζεηο αληζόηεηαο, σο ρώξνο δηεθδίθεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ή 

ηελ αιιαγή απηνύ ηνπ ζπζρεηηζκνύ δπλάκεσλ (Bourdieu, 1998, ζ. 60), αιιά θπξίσο 

σο ππνζύζηεκα ηνπ θνηλσληθνύ ρώξνπ ζην ζύλνιό ηνπ επεξεάζηεθε ζε πνηθίιεο 

πηπρέο ηνπ. Έηζη, ε πξαθηηθή γλώζε ησλ θαλόλσλ ηνπ «παηρληδηνύ» εθ κέξνπο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη ην αληίζηνηρν habitus ζα έπξεπε λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο ηνπ πεδίνπ. Απινύζηεξα, ζα ιέγακε όηη νη εθπαηδεπηηθνί ελδέρεηαη λα 

ρξεηάδνληαλ λα αλαπξνζαξκόζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνύζαλ κέρξη ηόηε, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ή λα βειηηώζνπλ ηε ζέζε ηνπο, θαζώο κεηαβάιινληαλ 

νη όξνη ηνπ «παηρληδηνύ» (Bourdieu, 1984, ζ. 113-120). 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε αλ θαη ζε πνηνλ βαζκό νη αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε 

ηξνπνπνίεζαλ ηηο απόςεηο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ θαζεγεηώλ θαη πνηνπ είδνπο 

αιιαγέο επεξέαζαλ ηνπο δηαθόξσλ ηύπσλ θαζεγεηέο, ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ 

θαηαγξαθή ησλ επηπηώζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ εθπαίδεπζε ζηε δεδνκέλε 

ηζηνξηθή ζπγθπξία. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, κεξηθώο σο επαθνινύζεκα ηεο παγθόζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2007-2008, νδήγεζε ηε ρώξα λα αλαδεηήζεη ηελ ππνζηήξημε 

επξσπατθώλ θαη δηεζλώλ ζεζκώλ (ηξόηθα) (European Court of Auditors, 2017). ην 

πιαίζην ησλ κέηξσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο, κεηαμύ άιισλ, κεηώζεθαλ 

νη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, απμήζεθε ε ειηθία ζπληαμηνδόηεζεο θαη 
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εθαξκόζηεθε ην κέηξν ηεο δηαζεζηκόηεηαο γηα κόληκνπο δεκόζηνπο ππαιιήινπο νη 

ζέζεηο ησλ νπνίσλ θαηαξγνύληαλ, παξέρνληάο ηνπο κεησκέλν κηζζό (Πεηκεδίδνπ, 

2013, ζ. 58, 63-68· Αιεμάθεο, 2011, ζ. 21). 

Δπηπξόζζεηα ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο απμάλεηαη ν κέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο καζεηώλ ζε θάζε ηκήκα θαη ην 

σξάξην δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα γηα θάζε εθπαηδεπηηθό, κε απνηέιεζκα νη 

θαζεγεηέο αθελόο λα έρνπλ πεξηζζόηεξν θόξην εξγαζίαο (πξνεηνηκαζία καζήκαηνο, 

δηαγσλίζκαηα γηα δηόξζσζε θ.ν.θ.) θαη αθεηέξνπ νξηζκέλνη, ηδίσο νη λεόηεξνη ζε 

ρξόληα ππεξεζίαο, λα ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλνύληαη ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζρνιεία 

γηα λα θαιύςνπλ ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξάξην. Σαπηόρξνλα, κεηώλνληαη νη 

πξνζιήςεηο λένπ πξνζσπηθνύ θαη αλαπιεξσηώλ (λόκνη 3833/2010 θαη 3986/2011) 

θαη νη ώξεο δηδαζθαιίαο θαηαλέκνληαη ζην ππάξρνλ πξνζσπηθό. Απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ κέζνπ όξνπ ειηθίαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ 

(ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ, 2017, ζ. 7, 16). ην πιαίζην ηεο πεξηθνπήο ησλ κηζζώλ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κεηώζεθαλ νη κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηά ην 2010 ιόγσ 

ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ (λόκνο 4024/2011), (OECD, 2013, ζ. 3), ελώ θαηαξγήζεθε ην 

δώξν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θ.ν.θ. Δίλαη επλόεην όηη ηελ πεξίνδν απηή νη 

δεκόζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε πεξηνξίδνληαη. Δλδεηθηηθά, ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηελ πεληαεηία 2009-2013 κεηώλνληαη θαηά 30,6%, 

θαη νη ζπλνιηθέο δεκόζηεο ηξέρνπζεο δαπάλεο θαηά 35,0%. Δπίζεο, ηελ ηξηεηία 2011-

2013 ειαηηώζεθαλ νη δαπάλεο αλά καζεηή θαηά 27,9% θαη θαηά 19,6% αλά 

δηδάζθνληα (ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ, 2016, ζ. 51-53, 57-59, 103, 135). 

ηε δηάξθεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, πέξα από ηα δεηήκαηα ησλ κηζζώλ, 

ησλ πξνζιήςεσλ, ηεο αύμεζεο ηνπ σξαξίνπ θαη ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε, 

ηξνπνπνηήζεθαλ γηα νξηζκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηνηρεία ησλ σξνινγίσλ θαη 

Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ (Βξεηηόο & Καςάιεο, 1994· Μαξκαξηλόο, 1992). 

Παξάιιεια, θάπνηα καζήκαηα θαηαξγήζεθαλ θαη άιια εηζήρζεζαλ. Από ηελ 

πιεζώξα ησλ κεηαβνιώλ απηώλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα εθείλεο πνπ 

ζρνιηάδνπλ ή ππαηλίζζνληαη νη θαζεγεηέο ζηηο ζπλεληεύμεηο ηνπο. 

Αξρηθά, ζηαρπνινγνύκε αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ θαζεγεηέο δηαθόξσλ 

εηδηθνηήησλ: Οη απμνκεηώζεηο ζηηο ώξεο δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ καζεκάησλ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο κεηαβνιέο ζηηο εηδηθόηεηεο ησλ θαζεγεηώλ πνπ κπνξνύλ λα 

δηδάμνπλ έλα κάζεκα σο Α΄ ή Β΄ αλάζεζε νδήγεζαλ νξηζκέλνπο θαζεγεηέο λα 

αλαινγίδνληαη ηε ζθνπηκόηεηά ηνπο θαη ζνξύβεζαλ άιινπο πνπ αλαγθάδνληαλ λα 
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εθαξκόζηεθε ην κέηξν ηεο δηαζεζηκόηεηαο γηα κόληκνπο δεκόζηνπο ππαιιήινπο νη 

ζέζεηο ησλ νπνίσλ θαηαξγνύληαλ, παξέρνληάο ηνπο κεησκέλν κηζζό (Πεηκεδίδνπ, 

2013, ζ. 58, 63-68· Αιεμάθεο, 2011, ζ. 21). 

Δπηπξόζζεηα ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο απμάλεηαη ν κέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο καζεηώλ ζε θάζε ηκήκα θαη ην 

σξάξην δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα γηα θάζε εθπαηδεπηηθό, κε απνηέιεζκα νη 

θαζεγεηέο αθελόο λα έρνπλ πεξηζζόηεξν θόξην εξγαζίαο (πξνεηνηκαζία καζήκαηνο, 

δηαγσλίζκαηα γηα δηόξζσζε θ.ν.θ.) θαη αθεηέξνπ νξηζκέλνη, ηδίσο νη λεόηεξνη ζε 

ρξόληα ππεξεζίαο, λα ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλνύληαη ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζρνιεία 

γηα λα θαιύςνπλ ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξάξην. Σαπηόρξνλα, κεηώλνληαη νη 

πξνζιήςεηο λένπ πξνζσπηθνύ θαη αλαπιεξσηώλ (λόκνη 3833/2010 θαη 3986/2011) 

θαη νη ώξεο δηδαζθαιίαο θαηαλέκνληαη ζην ππάξρνλ πξνζσπηθό. Απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ κέζνπ όξνπ ειηθίαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ 

(ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ, 2017, ζ. 7, 16). ην πιαίζην ηεο πεξηθνπήο ησλ κηζζώλ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κεηώζεθαλ νη κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηά ην 2010 ιόγσ 

ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ (λόκνο 4024/2011), (OECD, 2013, ζ. 3), ελώ θαηαξγήζεθε ην 

δώξν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θ.ν.θ. Δίλαη επλόεην όηη ηελ πεξίνδν απηή νη 

δεκόζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε πεξηνξίδνληαη. Δλδεηθηηθά, ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηελ πεληαεηία 2009-2013 κεηώλνληαη θαηά 30,6%, 

θαη νη ζπλνιηθέο δεκόζηεο ηξέρνπζεο δαπάλεο θαηά 35,0%. Δπίζεο, ηελ ηξηεηία 2011-

2013 ειαηηώζεθαλ νη δαπάλεο αλά καζεηή θαηά 27,9% θαη θαηά 19,6% αλά 

δηδάζθνληα (ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ, 2016, ζ. 51-53, 57-59, 103, 135). 

ηε δηάξθεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, πέξα από ηα δεηήκαηα ησλ κηζζώλ, 

ησλ πξνζιήςεσλ, ηεο αύμεζεο ηνπ σξαξίνπ θαη ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε, 

ηξνπνπνηήζεθαλ γηα νξηζκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηνηρεία ησλ σξνινγίσλ θαη 

Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ (Βξεηηόο & Καςάιεο, 1994· Μαξκαξηλόο, 1992). 

Παξάιιεια, θάπνηα καζήκαηα θαηαξγήζεθαλ θαη άιια εηζήρζεζαλ. Από ηελ 

πιεζώξα ησλ κεηαβνιώλ απηώλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα εθείλεο πνπ 

ζρνιηάδνπλ ή ππαηλίζζνληαη νη θαζεγεηέο ζηηο ζπλεληεύμεηο ηνπο. 

Αξρηθά, ζηαρπνινγνύκε αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ θαζεγεηέο δηαθόξσλ 

εηδηθνηήησλ: Οη απμνκεηώζεηο ζηηο ώξεο δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ καζεκάησλ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο κεηαβνιέο ζηηο εηδηθόηεηεο ησλ θαζεγεηώλ πνπ κπνξνύλ λα 

δηδάμνπλ έλα κάζεκα σο Α΄ ή Β΄ αλάζεζε νδήγεζαλ νξηζκέλνπο θαζεγεηέο λα 

αλαινγίδνληαη ηε ζθνπηκόηεηά ηνπο θαη ζνξύβεζαλ άιινπο πνπ αλαγθάδνληαλ λα 

κεηαθηλνύληαη ζε 2-3 ζρνιεία γηα λα θαιύςνπλ ην σξάξηό ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

2013 αληηθαζίζηαηαη ζηελ Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ ην κάζεκα Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή 

Αγσγή κε ην κάζεκα Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί & Αξρέο 

Γηθαίνπ θαη Κνηλσληνινγίαο), ην νπνίν κπνξνύζαλ λα δηδάμνπλ σο Α΄ αλάζεζε 

θαζεγεηέο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ (νηθνλνκνιόγνη, θνηλσληνιόγνη, λνκηθώλ θαη 

πνιηηηθώλ επηζηεκώλ). Έλαλ ρξόλν αξγόηεξα, ην 2014, ην κάζεκα, πέξα από ηνπο 

νηθνλνκνιόγνπο, ηνπο θνηλσληνιόγνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο λνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ 

επηζηεκώλ, δίλεηαη θαη ζηνπο θηινιόγνπο σο Β΄ αλάζεζε. Σν 2014-2015 ην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο αλαηίζεηαη θαη ζηνπο απόθνηηνπο ηνπ ηκήκαηνο Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο 

θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (ΜΗΘΔ), ελώ σο Β΄ αλάζεζε δε δίλεηαη ζηνπο 

μελόγισζζνπο εθπαηδεπηηθνύο αιιά ζε θνηλσληνιόγνπο θαη θαζεγεηέο λνκηθώλ θαη 

πνιηηηθώλ επηζηεκώλ. Δπίζεο, ηα Μαζεκαηηθά ζην γπκλάζην αλαηίζεληαη, πέξα από 

ηνπο θπζηνγλώζηεο/βηνιόγνπο/γεσγξάθνπο, θαη ζηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο. 

Σαπηόρξνλα, απμάλνληαη νη εηδηθόηεηεο ησλ θαζεγεηώλ πνπ έρνπλ σο Α΄ αλάζεζε ην 

κάζεκα Διιεληθόο θαη Δπξσπατθόο Πνιηηηζκόο. Έηζη, ελώ ην 2013-2014 ην κάζεκα 

δηδαζθόηαλ από θηινιόγνπο θαη θαζεγεηέο θαιιηηερληθώλ, ην 2014-2015 

πξνζηίζεληαη ζε απηνύο νη θαζεγεηέο αγγιηθήο, γαιιηθήο θαη γεξκαληθήο γιώζζαο, νη 

θνηλσληνιόγνη, νη απόθνηηνη ηνπ ΜΗΘΔ, θαζώο θαη θαζεγεηέο ησλ λνκηθώλ θαη 

πνιηηηθώλ επηζηεκώλ. Σελ ίδηα ζρνιηθή ρξνληά (2014-2015) ην κάζεκα Πνιηηηθή 

Παηδεία δίλεηαη ζε θηινιόγνπο σο Β΄ αλάζεζε (Καιόγεξνο, 2014). Σαπηόρξνλα, ε 

αύμεζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξαξίνπ ησλ θαζεγεηώλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

νδήγεζε νξηζκέλεο εηδηθόηεηεο (π.ρ. θαζεγεηέο μέλσλ γισζζώλ, πιεξνθνξηθήο 

θ.ν.θ.) ζην λα πιενλάδνπλ ζηα γπκλάζηα θαη ηα ιύθεηα. Γειαδή, εθόζνλ νη θαζεγεηέο 

θάιππηαλ πεξηζζόηεξεο ώξεο δηδαζθαιίαο, δελ ππήξραλ δηαζέζηκεο ώξεο γηα 

θαζεγεηέο κε ιηγόηεξα ρξόληα ππεξεζίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαη 

έπξεπε λα θαιύςνπλ ην σξάξηό ηνπο κεηαηαζζόκελνη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη ράλνληαο ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα (ππνρξεσηηθέο 

κεηαηάμεηο), (ελδεηθηηθά ΠΓ 28/2014). 

Παξάιιεια, ε Σξάπεδα Θεκάησλ, ε Απηναμηνιόγεζε ησλ ρνιηθώλ 

Μνλάδσλ θαη ην κέηξν ηεο δηαζεζηκόηεηαο γηα νξηζκέλνπο θαζεγεηέο ησλ ΔΠΑΛ θαη 

ησλ ΔΠΑ απνηεινύλ αιιαγέο πνπ ζίγνπλ νη θαζεγεηέο ζηηο ζπλεληεύμεηο ηνπο είηε 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε είηε, γηα ηα δύν πξώηα, σο αλεμάξηεηεο 

εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο. Τπελζπκίδνπκε ζπλνπηηθά ηα εμήο: 
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Ζ Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο (Ν. 4186/2013, άξζξ. 3) 

απνηεινύζε κηα βάζε κε ζέκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαλ θαηά ηηο γξαπηέο 

πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ θαη ησλ ΔΠΑΛ, 

ησλ Καιιηηερληθώλ, Μνπζηθώλ θαη Δθθιεζηαζηηθώλ Λπθείσλ θαη ηεο Β΄ θαη Γ΄ 

ηάμεο ησλ Δζπεξηλώλ Γεληθώλ Λπθείσλ. Σν 50% ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία ζα 

εμεηάδνληαλ γξαπηά νη καζεηέο ζα θιεξσλόηαλ από ηε βάζε απηή, όπνπ είραλ 

πξόζβαζε εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο. Οη βαζκνί ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ ζα 

πξνζκεηξώληαλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ο ζεζκόο 

απηόο νπζηαζηηθά ιεηηνύξγεζε γηα έλα έηνο (2013-2014) ζηελ Α΄ Λπθείνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύζαλ απιώο λα ηε ζπκβνπιεύνληαη. Οη θαζεγεηέο 

όκσο πξνβιεκαηίδνληαλ γηα ηε δηαθύβεπζε ηνπ παηδαγσγηθνύ ηνπο ξόινπ, θαζώο νη 

εμεηάζεηο θαη ε θάιπςε ηεο δηδαθηέαο ύιεο –θαη ε απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπο κέζσ 

απηώλ– ελδερνκέλσο λα πξνθξίλνληαλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ καζήκαηνο 

ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ηάμεο θαη ησλ καζεηώλ. 

Ζ Αμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ – Απηναμηνιόγεζε ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο (Ν. 3848/2010, άξζξ. 321), πνπ ιεηηνύξγεζε ππνρξεσηηθά γηα όιεο ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ην 2013 (Μπαγάθεο, 2017, ζ. 4-5· Παζηάο θ.ά., 2015, ζ. 30), 

ζπλίζηαην ζηελ απνηίκεζε δηάθνξσλ πιεπξώλ ηεο ζρνιηθήο δσήο (π.ρ. ζρέζεηο 

ζρνιείνπ κε ηνπηθή θαη επξύηεξε θνηλσλία, πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζπλεξγαζία 

κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, δηδαθηηθέο κέζνδνη, 

αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε καζεηώλ θ.ν.θ.). ηόρνο ήηαλ ε ζύληαμε κηαο 

έθζεζεο απνηίκεζεο ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαλ ε αμηνιόγεζε ησλ δηδαζθόλησλ 

γηα ην εθπαηδεπηηθό έξγν ζηε δηάξθεηα ελόο ζρνιηθνύ έηνπο θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

δηδαθηηθώλ ζηόρσλ, ε απνηίκεζε ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νη 

πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά θ.ν.θ. 

Σν γεγνλόο όηη νη θαζεγεηέο ζα ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία Απηναμηνιόγεζεο ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο γηα λα εληζρπζεί ε πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (Παζηάο 

θ.ά., 2015, ζ. 30, 33· ΤΠΓΒΜΘ – ΚΔΔ, 2011, ζ. 8-10) ζεσξήζεθε όηη ζα ελζάξξπλε 

ηνπο θαζεγεηέο λα ππνδερηνύλ ζεηηθά απηή ηελ θαηλνηνκία. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ζπλεληεύμεηο ηνπο αλαθέξζεθαλ επίζεο ζην δήηεκα ηεο 

δηαζεζηκόηεηαο, ζηελ νπνία εηέζεζαλ από ην 2013 θαη γηα δύν πεξίπνπ ρξόληα 

θαζεγεηέο 50 εηδηθνηήησλ πνπ δίδαζθαλ ζε ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ (Ν. 4172/13, άξζξ. 82 

                                                 
1 Βι. επίζεο εγθπθιίνπο 37100/Γ1/31-3-2010, 1900089/Γ1/10-12-2013, απόθαζε ΤΠΓΒΜΘ ππ. αξ. 
πξση. 50313/Γ1/5-5-2010 θαη απόθαζε 30972/Γ1, ΦΔΚ Β΄, 614/15-3-2013. 
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Ζ Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο (Ν. 4186/2013, άξζξ. 3) 

απνηεινύζε κηα βάζε κε ζέκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαλ θαηά ηηο γξαπηέο 

πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ θαη ησλ ΔΠΑΛ, 

ησλ Καιιηηερληθώλ, Μνπζηθώλ θαη Δθθιεζηαζηηθώλ Λπθείσλ θαη ηεο Β΄ θαη Γ΄ 

ηάμεο ησλ Δζπεξηλώλ Γεληθώλ Λπθείσλ. Σν 50% ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία ζα 

εμεηάδνληαλ γξαπηά νη καζεηέο ζα θιεξσλόηαλ από ηε βάζε απηή, όπνπ είραλ 

πξόζβαζε εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο. Οη βαζκνί ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ ζα 

πξνζκεηξώληαλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ο ζεζκόο 

απηόο νπζηαζηηθά ιεηηνύξγεζε γηα έλα έηνο (2013-2014) ζηελ Α΄ Λπθείνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύζαλ απιώο λα ηε ζπκβνπιεύνληαη. Οη θαζεγεηέο 

όκσο πξνβιεκαηίδνληαλ γηα ηε δηαθύβεπζε ηνπ παηδαγσγηθνύ ηνπο ξόινπ, θαζώο νη 

εμεηάζεηο θαη ε θάιπςε ηεο δηδαθηέαο ύιεο –θαη ε απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπο κέζσ 

απηώλ– ελδερνκέλσο λα πξνθξίλνληαλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ καζήκαηνο 

ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ηάμεο θαη ησλ καζεηώλ. 

Ζ Αμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ – Απηναμηνιόγεζε ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο (Ν. 3848/2010, άξζξ. 321), πνπ ιεηηνύξγεζε ππνρξεσηηθά γηα όιεο ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ην 2013 (Μπαγάθεο, 2017, ζ. 4-5· Παζηάο θ.ά., 2015, ζ. 30), 

ζπλίζηαην ζηελ απνηίκεζε δηάθνξσλ πιεπξώλ ηεο ζρνιηθήο δσήο (π.ρ. ζρέζεηο 

ζρνιείνπ κε ηνπηθή θαη επξύηεξε θνηλσλία, πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζπλεξγαζία 

κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, δηδαθηηθέο κέζνδνη, 

αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε καζεηώλ θ.ν.θ.). ηόρνο ήηαλ ε ζύληαμε κηαο 

έθζεζεο απνηίκεζεο ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαλ ε αμηνιόγεζε ησλ δηδαζθόλησλ 

γηα ην εθπαηδεπηηθό έξγν ζηε δηάξθεηα ελόο ζρνιηθνύ έηνπο θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

δηδαθηηθώλ ζηόρσλ, ε απνηίκεζε ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νη 

πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά θ.ν.θ. 

Σν γεγνλόο όηη νη θαζεγεηέο ζα ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία Απηναμηνιόγεζεο ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο γηα λα εληζρπζεί ε πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (Παζηάο 

θ.ά., 2015, ζ. 30, 33· ΤΠΓΒΜΘ – ΚΔΔ, 2011, ζ. 8-10) ζεσξήζεθε όηη ζα ελζάξξπλε 

ηνπο θαζεγεηέο λα ππνδερηνύλ ζεηηθά απηή ηελ θαηλνηνκία. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ζπλεληεύμεηο ηνπο αλαθέξζεθαλ επίζεο ζην δήηεκα ηεο 

δηαζεζηκόηεηαο, ζηελ νπνία εηέζεζαλ από ην 2013 θαη γηα δύν πεξίπνπ ρξόληα 

θαζεγεηέο 50 εηδηθνηήησλ πνπ δίδαζθαλ ζε ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ (Ν. 4172/13, άξζξ. 82 

                                                 
1 Βι. επίζεο εγθπθιίνπο 37100/Γ1/31-3-2010, 1900089/Γ1/10-12-2013, απόθαζε ΤΠΓΒΜΘ ππ. αξ. 
πξση. 50313/Γ1/5-5-2010 θαη απόθαζε 30972/Γ1, ΦΔΚ Β΄, 614/15-3-2013. 

θαη Ν. 4186/13) ιακβάλνληαο έλα κέξνο ηνπ κηζζνύ ηνπο. Οπζηαζηηθά θαηαξγήζεθαλ 

3 ηνκείο ησλ δεκόζησλ ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ: Τγείαο-Πξόλνηαο, Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ 

θαη Αηζζεηηθήο-Κνκκσηηθήο. Γηα λα εμαζθαιίζνπλ εξγαζία όζνη από απηνύο 

κπνξνύζαλ (π.ρ. όζνη είραλ δεύηεξν πηπρίν), πξνθεξύρζεθαλ από ην ΑΔΠ 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη νη ππόινηπνη επέζηξεςαλ ζηα κέζα ηνπ 2015 ζηηο ζέζεηο 

ηνπο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (Ν. 4325/2015 θαη Ν. 4327/2015).  

Ωο πξνο ηηο αιιαγέο ζε επηκέξνπο καζήκαηα, νη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα έζημαλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

Αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα κεηαξξύζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ώζηε λα 

δηακνξθσζεί έλα «Νέν ρνιείν», κε λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, κεζόδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ (ςεθηαθό ζρνιείν). Σν θείκελν «Νέν 

ρνιείν. Πξώηα ν καζεηήο» (ΤΠΓΒΜΘ, 2010) απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε ζπγγξαθή 

λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ. Σν 2011-2014 πξνγξάκκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηέζεθαλ ζε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή, ελώ γηα ηελ 

θαιύηεξε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ εθαξκόζηεθε ην 2011-2012 ην Μείδνλ 

Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο (Νηνύξνπ, 2014· Μπακπά & Κνπινπκπαξίηζε, 2013). Σα 

Πξνγξάκκαηα πνπδώλ βειηηώζεθαλ κεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπο, ρσξίο όκσο 

λα ηίζεληαη ζε εθαξκνγή αλ δελ είραλ γξαθηεί ηα αληίζηνηρα βηβιία, θαη ιόγσ ηεο 

αιιαγήο ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία ε κεηαξξύζκηζε αλεζηάιε. 

Πεξαηηέξσ, σο πξνο ηηο αιιαγέο ζηε βαζκίδα ηνπ γπκλαζίνπ ζην δηάζηεκα 

πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, νη ζπκκεηέρνληεο επεζήκαλαλ ηε κείσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ην 2013 θαηά 1 ώξα (από 7 ζε 6 εβδνκαδηαία) 

θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ γηα ηηο Ξέλεο Γιώζζεο ζην 

γπκλάζην ζην πιαίζην ηνπ Ν. 3966/2011, πνπ ζηόρεπε κεηαμύ άιισλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ γηα εμεηάζεηο κε ηηο νπνίεο «ζα κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ 

Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο»2. Σέινο, νη θαζεγεηέο ζρνιίαζαλ ηε 

κείσζε ησλ εβδνκαδηαίσλ σξώλ δηδαζθαιίαο ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο από 3 ζε 2, 

θαζώο ζηακάηεζε ε δηδαζθαιία ηεο ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ από ην ζρνιηθό έηνο 2016-

2017, κε ζπλέπεηα ηελ αλαινγηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηδαζθόλησλ (Η Απγή, 

2016). 

Δηδηθή κλεία από ηνπο θαζεγεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γίλεηαη 

ζηηο Βησκαηηθέο Γξάζεηο (γπκλάζην) θαη ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (ιύθεην). 

                                                 
2 Τπνπξγηθή Απόθαζε 141417/Γ2/2016, ΦΔΚ Β΄, 2871/9-9-2016.  
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Πξόθεηηαη γηα ζπλζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εξγαζίεο πνπ κπνξνύζαλ λα 

ζπληνλίδνπλ θαη λα παξαθνινπζνύλ θαζεγεηέο από δηάθνξνπο θιάδνπο θαη 

αθνξνύζαλ γεληθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο (π.ρ. ηνπηθή ηζηνξία, ζρνιηθή θαη θνηλσληθή 

δσή, πνιηηηζκόο θ.ν.θ.). Αξρηθά εληάρζεθαλ ζην πξόγξακκα σο δηαθξηηά γλσζηηθά 

αληηθείκελα. ηε ζπλέρεηα, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017, νη Βησκαηηθέο Γξάζεηο 

πινπνηνύληαη ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ: ε «ρνιηθή θαη Κνηλσληθή 

Εσή» εληάζζεηαη ζηε Γισζζηθή δηδαζθαιία ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ θαη ν «Πνιηηηζκόο 

θαη νη Γξαζηεξηόηεηεο Σέρλεο» ζηε Μνπζηθή ηεο Β΄ θαη ζηα Καιιηηερληθά ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ. 

Από ηηο αιιαγέο ζηηο νπνίεο επηθεληξώλνληαη εηδηθόηεξα νη θαζεγεηέο ηνπ 

ιπθείνπ είλαη ε πξννδεπηηθή κείσζε ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο από ηελ Α΄ 

πξνο ηε Γ΄ ηάμε θαη ε ελίζρπζε ηεο εμεηδίθεπζεο, πνπ επηηξέπεη ηελ απμεκέλε 

δπζθνιία ησλ ζεκάησλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Από 

ηελ άιιε πιεπξά, ην 2013 απμάλνληαη θαηά 2 νη ώξεο δηδαζθαιίαο ζηελ Α΄ Λπθείνπ 

(ζπλνιηθά 35 ώξεο) θαη νη καζεηέο κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα 

επηινγήο, όπσο νη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, ε Γηαρείξηζε Φπζηθώλ Πόξσλ, ε 

Καιιηηερληθή Παηδεία, ν Διιεληθόο θαη Δπξσπατθόο Πνιηηηζκόο (Ν. 4186/2013). Σν 

2015 εθδίδεηαη Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή ηνπ ιπθείνπ 

θαη ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016 ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία εμεηάδνληαη νη 

καζεηέο ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κεηώλνληαη 

ζε 4 (από 6 πνπ ήηαλ από ην 2006 σο ην 2015) (Ν. 4327/2015). 

πλνςίδνληαο, νη αιιαγέο ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο αθνξνύζαλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζε πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο, θαζώο θαη ηε 

ζρέζε ηνπ θαζεγεηή κε ην ζρνιείν σο εξγαδόκελνπ. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε 

πώο ηέζζεξηο ηύπνη θαζεγεηώλ, πνπ αλαδείρζεθαλ από ηελ έξεπλα, δηαθνξνπνηνύληαη 

σο πξνο ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηηο αιιαγέο πνπ εθηηκνύλ όηη ηνπο επεξέαζαλ ή όηη ηνπο 

νδήγεζαλ ζηε δηάςεπζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο πξνζδνθηώλ. Δπίζεο, ζα 

αληρλεύζνπκε πώο απηέο νη απόςεηο ηνπο ζπλδένληαη κε ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπο θαη κε ην habitus ησλ πεδίσλ ζηα νπνία βξέζεθαλ πξηλ από ηνλ 

δηνξηζκό ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. 
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Πξόθεηηαη γηα ζπλζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εξγαζίεο πνπ κπνξνύζαλ λα 

ζπληνλίδνπλ θαη λα παξαθνινπζνύλ θαζεγεηέο από δηάθνξνπο θιάδνπο θαη 

αθνξνύζαλ γεληθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο (π.ρ. ηνπηθή ηζηνξία, ζρνιηθή θαη θνηλσληθή 

δσή, πνιηηηζκόο θ.ν.θ.). Αξρηθά εληάρζεθαλ ζην πξόγξακκα σο δηαθξηηά γλσζηηθά 

αληηθείκελα. ηε ζπλέρεηα, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017, νη Βησκαηηθέο Γξάζεηο 

πινπνηνύληαη ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ: ε «ρνιηθή θαη Κνηλσληθή 

Εσή» εληάζζεηαη ζηε Γισζζηθή δηδαζθαιία ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ θαη ν «Πνιηηηζκόο 

θαη νη Γξαζηεξηόηεηεο Σέρλεο» ζηε Μνπζηθή ηεο Β΄ θαη ζηα Καιιηηερληθά ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ. 

Από ηηο αιιαγέο ζηηο νπνίεο επηθεληξώλνληαη εηδηθόηεξα νη θαζεγεηέο ηνπ 

ιπθείνπ είλαη ε πξννδεπηηθή κείσζε ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο από ηελ Α΄ 

πξνο ηε Γ΄ ηάμε θαη ε ελίζρπζε ηεο εμεηδίθεπζεο, πνπ επηηξέπεη ηελ απμεκέλε 

δπζθνιία ησλ ζεκάησλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Από 

ηελ άιιε πιεπξά, ην 2013 απμάλνληαη θαηά 2 νη ώξεο δηδαζθαιίαο ζηελ Α΄ Λπθείνπ 

(ζπλνιηθά 35 ώξεο) θαη νη καζεηέο κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα 

επηινγήο, όπσο νη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, ε Γηαρείξηζε Φπζηθώλ Πόξσλ, ε 

Καιιηηερληθή Παηδεία, ν Διιεληθόο θαη Δπξσπατθόο Πνιηηηζκόο (Ν. 4186/2013). Σν 

2015 εθδίδεηαη Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή ηνπ ιπθείνπ 

θαη ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016 ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία εμεηάδνληαη νη 

καζεηέο ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κεηώλνληαη 

ζε 4 (από 6 πνπ ήηαλ από ην 2006 σο ην 2015) (Ν. 4327/2015). 

πλνςίδνληαο, νη αιιαγέο ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο αθνξνύζαλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζε πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο, θαζώο θαη ηε 

ζρέζε ηνπ θαζεγεηή κε ην ζρνιείν σο εξγαδόκελνπ. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε 

πώο ηέζζεξηο ηύπνη θαζεγεηώλ, πνπ αλαδείρζεθαλ από ηελ έξεπλα, δηαθνξνπνηνύληαη 

σο πξνο ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηηο αιιαγέο πνπ εθηηκνύλ όηη ηνπο επεξέαζαλ ή όηη ηνπο 

νδήγεζαλ ζηε δηάςεπζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο πξνζδνθηώλ. Δπίζεο, ζα 

αληρλεύζνπκε πώο απηέο νη απόςεηο ηνπο ζπλδένληαη κε ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπο θαη κε ην habitus ησλ πεδίσλ ζηα νπνία βξέζεθαλ πξηλ από ηνλ 

δηνξηζκό ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

Οι ηέζζεπιρ ηύποι καθηγηηών 
 
Η Καζζάλδξα: Σύκπησζε νηθνλνκηθήο θξίζεο, εθπαηδεπηηθώλ αιιαγώλ θαη 
ππεξεζηαθώλ δπζρεξεηώλ 
 

Ζ Καζζάλδξα εξγαδόηαλ γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο από ηα θνηηεηηθά ηεο 

ρξόληα θαη από ηόηε πνπ ηειείσζε ην παλεπηζηήκην κέρξη ηνλ δηνξηζκό ηεο ζην 

δεκόζην ζρνιείν δίδαζθε ζε θξνληηζηήξηα. Έηζη, από λσξίο είρε ζπλαξηήζεη ηε 

δνπιεηά κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνο ην δελ. Παξάιιεια, σο θαζεγήηξηα 

πξνζδνθνύζε όηη ζα είρε ηνπιάρηζηνλ ζηαζεξό ηόπν εξγαζίαο θαη απνιαβέο, 

δπλαηόηεηεο πξναγσγήο θαη εμέιημεο, αλ όρη θαη θνηλσληθό θύξνο. Ζ επηινγή ηνπ 

επαγγέικαηνο βαζηδόηαλ επίζεο ζην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη 

ηνπο καζεηέο, γη’ απηό θαη ζηελ πνξεία ζέιεζε λα εμειηρζεί σο εθπαηδεπηηθόο. Έηζη, 

παξαθνινύζεζε εμ απνζηάζεσο έλα κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ ζηε δηδαθηηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ όκσο δελ αλαγλσξίζηεθε σο 

ηζόηηκν ησλ ειιεληθώλ.  

ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν ζύδπγνο ηεο Καζζάλδξαο, πνπ ήηαλ 

ηδησηηθόο ππάιιεινο, έκεηλε άλεξγνο, κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνύλ λα 

απνπιεξώζνπλ έλα ζηεγαζηηθό δάλεην πνπ είραλ πάξεη πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζεο. Σελ ίδηα πεξίνδν, ζην ζρνιείν πνπ δίδαζθε ππεξεηνύζαλ δύν θαζεγήηξηεο 

ίδηαο εηδηθόηεηαο θαη κεηά από ιίγα ρξόληα ε κία ζπληαμηνδνηήζεθε. Έηζη, κε βάζε 

ηα παιαηόηεξα δεδνκέλα, ζα αλαινγνύζαλ ζηελ Καζζάλδξα πεξηζζόηεξεο ώξεο 

δηδαζθαιίαο, γηαηί είρε αξθεηά κόξηα, θαη δε ζα ρξεηαδόηαλ λα θαιύπηεη ην 

εβδνκαδηαίν σξάξηό ηεο πεγαίλνληαο ζε πεξηζζόηεξα ζρνιεία. Ζ ηξίηε θαηά ζεηξά 

εθπαηδεπηηθόο ήηαλ απνιπκέλε από ηδησηηθό ζρνιείν, όπνπ εξγαδόηαλ σο ππάιιεινο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ. Λόγσ αιιαγήο ζηνλ ηξόπν κνξηνδόηεζεο, όπσο 

καο αθεγήζεθε ε Καζζάλδξα, ηα ρξόληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε (αλεμάξηεηα 

από ην αλ είραλ δηαλπζεί ζε ηδησηηθό ή δεκόζην ζρνιείν) έιαβαλ πεξηζζόηεξα κόξηα 

(ζε ζρέζε, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ ππεξέηεζε ζε δεκόζην ζρνιείν ηεο επαξρίαο). 

Έηζη, ε εθπαηδεπηηθόο εθείλε, έρνληαο πεξηζζόηεξα ρξόληα δηδαζθαιίαο ζε ηδησηηθό 

ζρνιείν, έιαβε πεξηζζόηεξα κόξηα θαη ε Καζζάλδξα θξίζεθε ππεξάξηζκε. Σν 

γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ελνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηθεξεηώλ θαη 

όηη ηελ ίδηα πεξίνδν είραλ ηεζεί ζε δηαζεζηκόηεηα θαζεγεηέο ζηα ΔΠΑΛ θαη ζηα 

ΔΠΑ ηελ νδήγεζε ζηελ «επηινγή» ηεο ππνρξεσηηθήο κεηάηαμεο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ράλνληαο ηελ νξγαληθή ηεο ζέζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  
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Μέζα ζε απηό ην πιαίζην, παξαθνινπζνύκε ηηο απόςεηο ηεο Καζζάλδξαο γηα 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο. Έρνληαο εθπαηδεπηεί ζηε δηδαθηηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

έρνληαο εμνηθεησζεί κε ηηο ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, εληόπηδε ηηο 

βειηηώζεηο ζηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηνπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ησλ 

καζεηώλ. Δπηζήκαηλε όκσο ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο θαη ηεο ζπλνρήο κεηαμύ 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ, δηδαθηηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη ηξόπσλ αμηνιόγεζεο, ηεο 

ύπαξμεο ηεο αληίζηνηρεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο, 

θαζώο θαη ηε δηάζηαζε αλάκεζα ζηηο πξνζέζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

Όζνλ αθνξά ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θέηνο... πάεη θαιύηεξα… Φηηάρηεθε 

έλα Πξόγξακκα Σπνπδώλ πνιύ αμηόινγν... βέβαηα νπηνπηθό λα γίλεη έηζη αθξηβώο γηα 

ηα δεδνκέλα πνπ επηθξαηνύλ, αιιά κε πξνζπάζεηα... ίζσο λα πεηύρεηο ην πην 

επηζπκεηό… Αιιά δελ ππάξρεη θακία ππνζηήξημε... Γηαηί ζνπ ιέεη αθξηβώο πώο λα γίλεη 

ε αμηνιόγεζε, θαη ε πεξηγξαθηθή θαη απηναμηνιόγεζε... αιιά απηό… δε γίλεηαη. 

Έρνπλ ππάξμεη λέα πξνγξάκκαηα πξνο ην θαιύηεξν ζα έιεγα, αιιά γηα λα ηα 

εθαξκόζεηο... κε ηα ίδηα βηβιία θαη λένπ ηύπνπ εμέηαζε... Τα βηβιία έρνπλ παξακείλεη 

ηα ίδηα... 

Δίρα ηελ ηύρε λα ζπκκεηάζρσ ζην κείδνλ πξόγξακκα επηκόξθσζεο, ην νπνίν 

εληάζζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία… Δθπνλήζακε πνιύ σξαίεο εξγαζίεο. 

Σηελ πξάμε όκσο δελ κπνξνύκε λα ην εθαξκόζνπκε, δηόηη δελ έρνπκε νύηε ηνλ 

δηαδξαζηηθό πίλαθα νύηε πξόζβαζε… ζε εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο... Θεσξεηηθά 

κπνξείο... λα θάλεηο πάξα πνιιά πξάγκαηα ζηελ ηάμε, δελ έρεηο όκσο ηελ ππνδνκή. 

Αληίζεηα κε ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ, ζρνιίαζε εθηελέζηεξα ηηο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηεο ζην 

ζρνιείν. εκείσζε επηβαξύλζεηο θνηλέο γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο ηελ 

αύμεζε ηνπ σξαξίνπ, ησλ καζεηώλ ζην ηκήκα θαη ησλ νξίσλ ζπληαμηνδόηεζεο, πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηελ αύμεζε ηνπ κέζνπ όξνπ 

ειηθίαο ησλ θαζεγεηώλ, εθθξάδνληαο ηελ ελόριεζή ηεο γηα εθείλεο πνπ δελ αλέκελε. 

Η ύιε αιιάδεη… θάηη βγάδνπλ... θάηη βάδνπλ… Να κε έρεη δπζθνιέςεη… όρη... 

Με έρεη δπζθνιέςεη ε αύμεζε ηνπ σξαξίνπ κνπ... γηαηί όζν κεγαιώλεηο ζεο ιίγν λα 

ραιαξώλεηο… Η αύμεζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ... Γελ κπνξώ λα θαληαζηώ ηνλ εαπηό κνπ 

ζ’ απηή ηε δνπιεηά ζηα 67… λα θνπκαληάξεηο 30 παηδηά. Δπίζεο απμήζεθαλ θαη νη 

καζεηέο ζηελ ηάμε... Δγώ είκαη θαη… ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή. Έρεη… παηδηά κε 

πνιιά πξνβιήκαηα... 
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Μέζα ζε απηό ην πιαίζην, παξαθνινπζνύκε ηηο απόςεηο ηεο Καζζάλδξαο γηα 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο. Έρνληαο εθπαηδεπηεί ζηε δηδαθηηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

έρνληαο εμνηθεησζεί κε ηηο ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, εληόπηδε ηηο 

βειηηώζεηο ζηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηνπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ησλ 

καζεηώλ. Δπηζήκαηλε όκσο ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο θαη ηεο ζπλνρήο κεηαμύ 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ, δηδαθηηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη ηξόπσλ αμηνιόγεζεο, ηεο 

ύπαξμεο ηεο αληίζηνηρεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο, 

θαζώο θαη ηε δηάζηαζε αλάκεζα ζηηο πξνζέζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

Όζνλ αθνξά ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θέηνο... πάεη θαιύηεξα… Φηηάρηεθε 

έλα Πξόγξακκα Σπνπδώλ πνιύ αμηόινγν... βέβαηα νπηνπηθό λα γίλεη έηζη αθξηβώο γηα 

ηα δεδνκέλα πνπ επηθξαηνύλ, αιιά κε πξνζπάζεηα... ίζσο λα πεηύρεηο ην πην 

επηζπκεηό… Αιιά δελ ππάξρεη θακία ππνζηήξημε... Γηαηί ζνπ ιέεη αθξηβώο πώο λα γίλεη 

ε αμηνιόγεζε, θαη ε πεξηγξαθηθή θαη απηναμηνιόγεζε... αιιά απηό… δε γίλεηαη. 

Έρνπλ ππάξμεη λέα πξνγξάκκαηα πξνο ην θαιύηεξν ζα έιεγα, αιιά γηα λα ηα 

εθαξκόζεηο... κε ηα ίδηα βηβιία θαη λένπ ηύπνπ εμέηαζε... Τα βηβιία έρνπλ παξακείλεη 

ηα ίδηα... 

Δίρα ηελ ηύρε λα ζπκκεηάζρσ ζην κείδνλ πξόγξακκα επηκόξθσζεο, ην νπνίν 

εληάζζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία… Δθπνλήζακε πνιύ σξαίεο εξγαζίεο. 

Σηελ πξάμε όκσο δελ κπνξνύκε λα ην εθαξκόζνπκε, δηόηη δελ έρνπκε νύηε ηνλ 

δηαδξαζηηθό πίλαθα νύηε πξόζβαζε… ζε εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο... Θεσξεηηθά 

κπνξείο... λα θάλεηο πάξα πνιιά πξάγκαηα ζηελ ηάμε, δελ έρεηο όκσο ηελ ππνδνκή. 

Αληίζεηα κε ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ, ζρνιίαζε εθηελέζηεξα ηηο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηεο ζην 

ζρνιείν. εκείσζε επηβαξύλζεηο θνηλέο γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο ηελ 

αύμεζε ηνπ σξαξίνπ, ησλ καζεηώλ ζην ηκήκα θαη ησλ νξίσλ ζπληαμηνδόηεζεο, πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηελ αύμεζε ηνπ κέζνπ όξνπ 

ειηθίαο ησλ θαζεγεηώλ, εθθξάδνληαο ηελ ελόριεζή ηεο γηα εθείλεο πνπ δελ αλέκελε. 

Η ύιε αιιάδεη… θάηη βγάδνπλ... θάηη βάδνπλ… Να κε έρεη δπζθνιέςεη… όρη... 

Με έρεη δπζθνιέςεη ε αύμεζε ηνπ σξαξίνπ κνπ... γηαηί όζν κεγαιώλεηο ζεο ιίγν λα 

ραιαξώλεηο… Η αύμεζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ... Γελ κπνξώ λα θαληαζηώ ηνλ εαπηό κνπ 

ζ’ απηή ηε δνπιεηά ζηα 67… λα θνπκαληάξεηο 30 παηδηά. Δπίζεο απμήζεθαλ θαη νη 

καζεηέο ζηελ ηάμε... Δγώ είκαη θαη… ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή. Έρεη… παηδηά κε 

πνιιά πξνβιήκαηα... 

Όηαλ κπήθα εγώ... έκπαηλα ζε ζπιιόγνπο πνπ ήηαλε κεγάινη νη εθπαηδεπηηθνί. 

Δγώ ήκνπλα ην ληάην... πνπ ήκνπλ 35. Γελ ήκνπλα θαη ην ληάην... Δ, ηώξα βιέπσ όηη 

εγώ εμαθνινπζώ λα είκαη ε λέα κεηά από 14 ρξόληα... Γελ έρεη αλαλεσζεί... Σε ιίγα 

ρξόληα ζα είκαζηε θάηη θνπξαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί, πνπ δε ζα αληέρνπκε κε ηόζεο 

ώξεο, νύηε κε ηόζα παηδηά... 

Αλαθέξζεθε επίζεο ζε αιιαγέο πνπ επεξέαζαλ κόλν θάπνηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ε ίδηα. Σέηνηα ήηαλ ε κεηαθίλεζε ζε 

ζρνιεία καθξηά από ην ζπίηη ηεο, ε αλάιεςε ππεξεζίαο ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία 

κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο θαη ε εξγαζία ζε δύν ζρνιεία, πνπ 

δπζρέξαηλαλ ηελ έγθαηξε εμνηθείσζε κε ηνπο καζεηέο, θαζώο θαη ε επαθόινπζε 

δπζθνιία αλέιημεο ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία. 

Γελ αηζζάλνκαη ηθαλνπνηεκέλε, όηαλ έρσ ππνζηεί κηα κείσζε ηνπ κηζζνύ… 

Έρνπκε θαζεισζεί, δελ έρνπκε θακία πξννπηηθή… λα αλέβνπκε, λα αιιάμνπκε. 

Παιηά πήγαηλα κε ην απηνθίλεηό κνπ. Τώξα δελ πάσ... γηαηί, αλ ζέισ 250 επξώ 

από ηα 800 πνπ παίξλσ, ηη ζα κείλεη; Πάσ κε ζπγθνηλσλία θαη παίξλσ ηξεηο 

ζπγθνηλσλίεο… Άξα απηόλ ηνλ ρξόλν ηνλ ζηεξώ από ηνλ εαπηό κνπ, απ’ ηελ μεθνύξαζή 

κνπ... απ’ ηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

Γηα λα πξνβάισ θάηη, πξέπεη λα θάλσ κηα πξνεηνηκαζία... λα πάξσ ηνλ 

βηληενπξνηδέθηνξα, ην ιάπηνπ, λα ηα ζηήζσ, λα θάλσ δνθηκή... Απηό δελ κπνξώ λα ην 

θάλσ, δηόηη κεηαθηλνύκαη... Κάλσ 2 ώξεο ζε έλα ζρνιείν, θεύγσ ζην δηάιεηκκα, πάσ 

ζην άιιν, έρσ ην θελό, πνπ δελ είλαη θελό. Δίλαη ε κεηαθίλεζε γηα λα πάσ ζην άιιν 

ζρνιείν. 

Γηαπηζηώλνπκε όηη ε Καζζάλδξα ζπλαξηνύζε εκκέζσο ηε δπλαηόηεηα 

πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ θαηλνηνκηώλ κε ηηο δηνηθεηηθνύ θαη ππεξεζηαθνύ ηύπνπ 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηδε. Ωζηόζν, παξά ηηο δπζρέξεηεο απηέο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε, εμαθνινπζνύζε λα ραξαθηεξίδεη, κε θάπνηεο επηθπιάμεηο, ην επάγγεικά ηεο 

σο ιεηηνύξγεκα.  

Τν κάζεκά κνπ πξνζπαζώ λα κελ ην επεξεάζνπλ. Αιιά θάλνπκε πάξα πνιιή 

αηνκηθή πξνζπάζεηα... Λεηηνύξγεκα κε ηελ έλλνηα όηη πξνζθέξεηο; Πξνζθέξεηο. Κάλεηο 

θαη ηνλ ςπρνιόγν, θάλεηο ηα πάληα… Αιιά... όηη εγώ ζα ζπζηαζηώ… ζα ηα δώζσ όια... 

θαη αο κελ πιεξώλνκαη, απηό έρεη ιίγν εθιείςεη... Υπνηίζεηαη… όηη… είλαη ν 

εθπαηδεπηηθόο έλα ιεηηνύξγεκα, αιιά λα κπνξείο θαη λα δήζεηο κε ηα ιεθηά πνπ 

βγάδεηο... Σνπ θεύγεη ην θέθη… Όηαλ βιέπεηο βέβαηα παηδηά πνπ ελδηαθέξνληαη, ζνπ 
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μαλάξρεηαη εύθνια ε όξεμε. Αιιά επεηδή είλαη θαη ηα παηδηά πην αδηάθνξα, ζέιεη πάξα 

πνιιή πξνζπάζεηα λα ην δηαηεξήζεηο… 

πλνςίδνληαο, ε Καζζάλδξα εληόπηδε ηηο πξνόδνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό ζην κηθξνεπίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, αλαγλώξηδε όηη ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ είραλ βειηησζεί, όηη νη ηξόπνη 

αμηνιόγεζεο αθνινπζνύζαλ ηηο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη όηη ην 

Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο ήηαλ ηδηαίηεξα επηβνεζεηηθό γηα ηνπο θαζεγεηέο. 

Ωζηόζν, νη ππεξεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζε ιόγσ ηεο θξίζεο, όπσο ε 

κεηαθίλεζή ηεο ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία, δελ ηεο επέηξεπαλ λα αμηνπνηήζεη πιήξσο 

ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηεο. Παξάιιεια, ε κείσζε ηνπ κηζζνύ ηεο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ αλεξγία ηνπ ζπδύγνπ ηεο είρε ζνβαξό αληίθηππν ζηε δσή ηεο, 

θαζώο είρε επελδύζεη απνθιεηζηηθά ζην επάγγεικά ηεο γηα ηε δηαβίσζή ηεο ρσξίο λα 

έρεη άιια έζνδα θαη εκπεηξία από άιινπο ρώξνπο εξγαζίαο.  

 

Ο Αιέμαλδξνο: Ο εθπαηδεπηηθόο σο ελεξγό θνηλσληθό ππνθείκελν θαη εζηθόο κέληνξαο 
 

Ο Αιέμαλδξνο γελλήζεθε ζηελ επαξρία θαη θαηαγόηαλ από νηθνγέλεηα 

κεζαίαο ηάμεο. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ δάζθαινο θαη έηζη ήηαλ εμνηθεησκέλνο κε ην 

ζρνιείν σο ρώξν εξγαζίαο. Σαπηόρξνλα ζεσξνύζε ηνλ παηέξα ηνπ ζεκαληηθό 

πξόζσπν ζηελ επαξρία, πνπ είρε θνηλσληθή απνδνρή, θαζώο βνεζνύζε πνιινύο 

ζπγρσξηαλνύο ηνπ λα βξνπλ εξγαζία. 

Ο ίδηνο ήηαλ κέηξηνο καζεηήο, αιιά ηνπ άξεζε λα ζπκκεηέρεη ζηα θνηλά θαη 

είρε εθιεγεί πξόεδξνο ηνπ δεθαπεληακεινύο καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Πέξαζε ζην 

παλεπηζηήκην ρσξίο λα ζθέθηεηαη ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζεη. Σόηε, όπσο 

ιέεη, όινη ζπκπιήξσλαλ ην κεραλνγξαθηθό ηνπο κε ηε ζεηξά πνπ θαηαγξάθνληαλ νη 

ζρνιέο ζε απηό. 

Σην 80% ηνπ κπαινύ κνπ δελ ήηαλ ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε... Ήηαλ 

θπξίσο γηα ηελ παξαπέξα κόξθσζε. Βέβαηα απνγνεηεύηεθα όηαλ κπήθα ζην 

παλεπηζηήκην... Γελ ήηαλ απηό πνπ πεξίκελα. Απηό πνπ κε ελδηέθεξε ην βξήθα ζηγά 

ζηγά… απηό πνπ ιέκε κόξθσζε. 

Έηζη ραξαθηήξηζε «ηπραίν» ην όηη πέξαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε «θαζεγεηηθή» 

ζρνιή. Ωο θνηηεηήο ήηαλ κέηξηνο, ελδηαθεξόηαλ όκσο θαη εθεί γηα ηα θνηλά, αθνύ 

ζπκκεηείρε σο αλεμάξηεηνο ππνςήθηνο ζηηο θνηηεηηθέο εθινγέο θαη εθιέρζεθε 

ηακίαο. Απηή ε δξαζηεξηόηεηά ηνπ ζπλερίζηεθε θαη αξγόηεξα. 
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μαλάξρεηαη εύθνια ε όξεμε. Αιιά επεηδή είλαη θαη ηα παηδηά πην αδηάθνξα, ζέιεη πάξα 

πνιιή πξνζπάζεηα λα ην δηαηεξήζεηο… 

πλνςίδνληαο, ε Καζζάλδξα εληόπηδε ηηο πξνόδνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό ζην κηθξνεπίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, αλαγλώξηδε όηη ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ είραλ βειηησζεί, όηη νη ηξόπνη 

αμηνιόγεζεο αθνινπζνύζαλ ηηο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη όηη ην 

Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο ήηαλ ηδηαίηεξα επηβνεζεηηθό γηα ηνπο θαζεγεηέο. 

Ωζηόζν, νη ππεξεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζε ιόγσ ηεο θξίζεο, όπσο ε 

κεηαθίλεζή ηεο ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία, δελ ηεο επέηξεπαλ λα αμηνπνηήζεη πιήξσο 

ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηεο. Παξάιιεια, ε κείσζε ηνπ κηζζνύ ηεο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ αλεξγία ηνπ ζπδύγνπ ηεο είρε ζνβαξό αληίθηππν ζηε δσή ηεο, 

θαζώο είρε επελδύζεη απνθιεηζηηθά ζην επάγγεικά ηεο γηα ηε δηαβίσζή ηεο ρσξίο λα 

έρεη άιια έζνδα θαη εκπεηξία από άιινπο ρώξνπο εξγαζίαο.  

 

Ο Αιέμαλδξνο: Ο εθπαηδεπηηθόο σο ελεξγό θνηλσληθό ππνθείκελν θαη εζηθόο κέληνξαο 
 

Ο Αιέμαλδξνο γελλήζεθε ζηελ επαξρία θαη θαηαγόηαλ από νηθνγέλεηα 

κεζαίαο ηάμεο. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ δάζθαινο θαη έηζη ήηαλ εμνηθεησκέλνο κε ην 

ζρνιείν σο ρώξν εξγαζίαο. Σαπηόρξνλα ζεσξνύζε ηνλ παηέξα ηνπ ζεκαληηθό 

πξόζσπν ζηελ επαξρία, πνπ είρε θνηλσληθή απνδνρή, θαζώο βνεζνύζε πνιινύο 

ζπγρσξηαλνύο ηνπ λα βξνπλ εξγαζία. 

Ο ίδηνο ήηαλ κέηξηνο καζεηήο, αιιά ηνπ άξεζε λα ζπκκεηέρεη ζηα θνηλά θαη 

είρε εθιεγεί πξόεδξνο ηνπ δεθαπεληακεινύο καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Πέξαζε ζην 

παλεπηζηήκην ρσξίο λα ζθέθηεηαη ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζεη. Σόηε, όπσο 

ιέεη, όινη ζπκπιήξσλαλ ην κεραλνγξαθηθό ηνπο κε ηε ζεηξά πνπ θαηαγξάθνληαλ νη 

ζρνιέο ζε απηό. 

Σην 80% ηνπ κπαινύ κνπ δελ ήηαλ ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε... Ήηαλ 

θπξίσο γηα ηελ παξαπέξα κόξθσζε. Βέβαηα απνγνεηεύηεθα όηαλ κπήθα ζην 

παλεπηζηήκην... Γελ ήηαλ απηό πνπ πεξίκελα. Απηό πνπ κε ελδηέθεξε ην βξήθα ζηγά 

ζηγά… απηό πνπ ιέκε κόξθσζε. 

Έηζη ραξαθηήξηζε «ηπραίν» ην όηη πέξαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε «θαζεγεηηθή» 

ζρνιή. Ωο θνηηεηήο ήηαλ κέηξηνο, ελδηαθεξόηαλ όκσο θαη εθεί γηα ηα θνηλά, αθνύ 

ζπκκεηείρε σο αλεμάξηεηνο ππνςήθηνο ζηηο θνηηεηηθέο εθινγέο θαη εθιέρζεθε 

ηακίαο. Απηή ε δξαζηεξηόηεηά ηνπ ζπλερίζηεθε θαη αξγόηεξα. 

Πάληα ζπκκεηείρα... ζε εθινγέο, ζηηο ΔΛΜΔ, ζε πνξείεο. Δίρα κηα 

δξαζηεξηόηεηα ζαλ πνιηηηθό νλ, δειαδή δελ ήκνπλ ηνπ θαλαπέ. 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ αιιά θαη αθνύ πήξε ην πηπρίν ηνπ εξγαδόηαλ 

ζε δηάθνξεο δνπιεηέο, πνπ δελ είραλ ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, από 

πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε θάπνην ΣΔΗ, θαη κε απηό ην 

πηπρίν κπνξνύζε λα εξγαζηεί ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

Έθαλα θαη ηε δνπιεηά ηνπ dj... Ήηαλ πνιύ δύζθνιν κε ην πηπρίν λα δηνξηζηώ... 

Δίρα έλαλ ηεξάζηην αξηζκό ζηελ επεηεξίδα.... Γνύιεπα βξάδπ, έβγαδα πάξα πνιιά 

ρξήκαηα. Έθαλα εθπνκπέο ζε ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο, ήκνπλ δηεπζπληήο πσιήζεσλ 

ζε θαηάζηεκα δίζθσλ... Ήκνπλ θαιόο ζην εκπόξην... θαιόο ζηε δηαρείξηζε αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ… Μέρξη πνπ απνθάζηζα λα αζρνιεζώ κε θάηη άιιν... Ήκνπλ 32 ρξνλώλ θαη 

είρα ηελ επθαηξία λα δνπιέςσ ζαλ [θαζεγεηήο]. Ήζεια λα δσ θαη πώο είλαη. 

Έηζη, ζπλεηδεηά θαη ζε κεγάιε ειηθία δηνξίδεηαη ζε ΔΠΑΛ κε ην δεύηεξν 

πηπρίν ηνπ. Σώξα πηα ζπκπιεξώλεη 20 ρξόληα ππεξεζίαο ζην δεκόζην ζρνιείν, 7 από 

ηα νπνία ήηαλ απνζπαζκέλνο ζε θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ηε δηάξθεηα ηεο 

απόζπαζήο ηνπ αζρνιήζεθε κε ηε ζύληαμε ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ γηα ηα 

ΔΠΑΛ, ελώ παξάιιεια νινθιήξσζε ην κεηαπηπρηαθό ηνπ κε ζέκα ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή. 

Ωο θαζεγεηήο ζε ΔΠΑΛ αλήθε ζε εθείλεο ηηο εηδηθόηεηεο πνπ ηέζεθαλ ζε 

δηαζεζηκόηεηα γηα δύν ρξόληα. ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα ζπκκεηείρε ζηηο 

θηλεηνπνηήζεηο ησλ θαζεγεηώλ ησλ ΔΠΑΛ εθείλεο ηεο πεξηόδνπ. 

Έλαο ζπλάδειθνο... καο καδεύεη ζε κηα ζπλέιεπζε... θαη απνθαζίδνπκε όηη… δε 

ζα ην δερηνύκε αδηακαξηύξεηα... Κάλακε έλα ζπληνληζηηθό όξγαλν θαη αξρίδνπκε πιένλ 

λα θάλνπκε γεληθέο ζπλειεύζεηο θαη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπληνληζηηθνύ γηα ην ηη ζα 

θάλνπκε κεηά. 

Σειηθά, ν Αιέμαλδξνο κε ην πξώην πηπρίν ηνπ κεηαηάρζεθε από ην ΔΠΑΛ ζε 

γπκλάζην, κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύζαλ όζνπο θαζεγεηέο είραλ δεύηεξν 

πηπρίν. 

Σν νδνηπνξηθό ηνπ Αιέμαλδξνπ, όπσο ην αθεγείηαη ν ίδηνο, ζα καο επηηξέςεη 

λα εξκελεύζνπκε ηηο απόςεηο ηνπ γηα εθείλεο από ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο νπνίεο επηθεληξώλεηαη.  

Ωο πξνο ηε κείσζε ηνπ κηζζνύ ηνπ θαη ηελ αύμεζε ηνπ σξαξίνπ κάο είπε: 

Γελ ήηαλ ηα ρξήκαηα ην θίλεηξό κνπ… Τν θίλεηξό κνπ ήηαλ όηη πίζηεπα όηη ζα 

παίξλσ επραξίζηεζε από ηε δνπιεηά κνπ... Ήμεξα όηη δε ζα πάξσ πνηέ πνιιά ιεθηά 
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από ηελ εθπαίδεπζε θαη ην επέιεμα... Γελ ήηαλ θάηη πνπ άιια κνπ ππνζρέζεθαλ θαη 

άιια βξήθα κπξνζηά κνπ... Ό,ηη κε ελνριεί ζηελ εθπαίδεπζε είλαη εθηόο… ηάμεο. 

Τν σξάξην λαη… Καη δελ έρεηο κόλν ην δηδαθηηθό. Έλα ζρνιείν έρεη πνιιή 

γξαθεηνθξαηία, ηελ νπνία ηελ επσκίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί… Όκσο… όηαλ έρεηο 

αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο καζεηέο παίξλεηο θνπξάγην... Τν θαθό είλαη άκα δελ έρεηο 

αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο καζεηέο... θελά βιέκκαηα… Γελ έρεη ζεκαζία ην αληηθείκελν 

πνπ δηδάζθεηο.  

Σν όηη δε ζπλάξηεζε ηηο απόςεηο ηνπ κε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό 

αληηθείκελν, αιιά ζεώξεζε όηη «δελ έρεη ζεκαζία ην αληηθείκελν πνπ δηδάζθεηο» 

ππνδειώλεη πσο πξνζδηόξηδε ηνλ εαπηό ηνπ σο εθπαηδεπηηθό κε ηελ επξύηεξε 

παηδαγσγηθή έλλνηα ηνπ όξνπ. Έηζη, νη δηαπηζηώζεηο ηνπ σο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ 

Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο εθθηλνύζαλ από ην ζπγθεθξηκέλν, αιιά ζηε ζπλέρεηα ν 

Αιέμαλδξνο δηεύξπλε ηελ νπηηθή ηνπ θαη αλαθεξόηαλ ζην καθξνεπίπεδν ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Σηελ νπζία αθαηξέζεθαλ θεθάιαηα, αιιά θαη γηα [ην δηθό κνπ αληηθείκελν]… 

ηζρύεη ό,ηη ηζρύεη θαη γηα ηα ππόινηπα:…Γελ μέξνπκε ηη αθξηβώο ζέινπκε από ηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη από ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε… Τη ζέινπκε λα μέξνπλ ηα 

παηδηά όηαλ ηειεηώζνπλ ην δεκνηηθό;… από ην γπκλάζην… από ην ιύθεην;… Γειαδή ην 

ζρνιείν είλαη γηα λα καζαίλνπλε θάπνηα πξάγκαηα νη καζεηέο ή γηα λα έρνπλ δνπιεηά νη 

εθπαηδεπηηθνί; 

ηελ αθήγεζή ηνπ αλαθέξζεθε ζε αιιαγέο πνπ επηρεηξήζεθαλ ζε γλσζηηθά 

αληηθείκελα ζπλαδέιθσλ ηνπ ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη ζε απηή ηελ αθήγεζε 

αμίδεη λα παξαθνινπζήζνπκε ζηελ εμέιημε ηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπ πώο κεηαβαίλεη 

από ην εηδηθό ζην γεληθό θαη πώο εκπιέθεη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο ηεο εθπαίδεπζεο, όπσο ηηο ελώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Τα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ… ε θαηάξγεζε καζεκάησλ, ε κείσζε ησλ σξώλ 

[δηδαζθαιίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο]… Υπήξρε ην ζρέδην πνπ... ζα έδηλε ηε δπλαηόηεηα 

θαη ζηα παηδηά πνπ ζα βγαίλνπλ από ην γπκλάζην λα έρνπλ επάξθεηα –απηό πνπ 

πεγαίλνπλ θαη πιεξώλνπλ έμσ λα πάξνπλ [πηζηνπνίεζε ζε γλώζεηο πιεξνθνξηθήο]– 

ην νπνίν είλαη... δηεθδηθήζηκν κέρξη θαη ηώξα από ηηο ελώζεηο [ησλ θαζεγεηώλ 

πιεξνθνξηθήο]… Απηό... έρεη αηνλήζεη πνιύ… Υπάξρεη πάληα ην όξακα γηα ηελ 

πιεξνθνξηθή παηδεία… Πξέπεη λα είλαη απαηηνύκελν γηα ηα παηδηά... γηα ηε ζπλέρεηα 

ηεο νπνηαζδήπνηε επαγγεικαηηθήο, θαη όρη κόλν, δσήο... Όινη δεηάλε 

πξνγξακκαηηζηέο… Γε βιέπνπλ όηη είλαη θάηη πνπ κπνξνύλ λα ην... αλαπηύμνπλ ζην 
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από ηελ εθπαίδεπζε θαη ην επέιεμα... Γελ ήηαλ θάηη πνπ άιια κνπ ππνζρέζεθαλ θαη 

άιια βξήθα κπξνζηά κνπ... Ό,ηη κε ελνριεί ζηελ εθπαίδεπζε είλαη εθηόο… ηάμεο. 

Τν σξάξην λαη… Καη δελ έρεηο κόλν ην δηδαθηηθό. Έλα ζρνιείν έρεη πνιιή 

γξαθεηνθξαηία, ηελ νπνία ηελ επσκίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί… Όκσο… όηαλ έρεηο 

αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο καζεηέο παίξλεηο θνπξάγην... Τν θαθό είλαη άκα δελ έρεηο 

αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο καζεηέο... θελά βιέκκαηα… Γελ έρεη ζεκαζία ην αληηθείκελν 

πνπ δηδάζθεηο.  

Σν όηη δε ζπλάξηεζε ηηο απόςεηο ηνπ κε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό 

αληηθείκελν, αιιά ζεώξεζε όηη «δελ έρεη ζεκαζία ην αληηθείκελν πνπ δηδάζθεηο» 

ππνδειώλεη πσο πξνζδηόξηδε ηνλ εαπηό ηνπ σο εθπαηδεπηηθό κε ηελ επξύηεξε 

παηδαγσγηθή έλλνηα ηνπ όξνπ. Έηζη, νη δηαπηζηώζεηο ηνπ σο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ 

Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο εθθηλνύζαλ από ην ζπγθεθξηκέλν, αιιά ζηε ζπλέρεηα ν 

Αιέμαλδξνο δηεύξπλε ηελ νπηηθή ηνπ θαη αλαθεξόηαλ ζην καθξνεπίπεδν ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Σηελ νπζία αθαηξέζεθαλ θεθάιαηα, αιιά θαη γηα [ην δηθό κνπ αληηθείκελν]… 

ηζρύεη ό,ηη ηζρύεη θαη γηα ηα ππόινηπα:…Γελ μέξνπκε ηη αθξηβώο ζέινπκε από ηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη από ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε… Τη ζέινπκε λα μέξνπλ ηα 

παηδηά όηαλ ηειεηώζνπλ ην δεκνηηθό;… από ην γπκλάζην… από ην ιύθεην;… Γειαδή ην 

ζρνιείν είλαη γηα λα καζαίλνπλε θάπνηα πξάγκαηα νη καζεηέο ή γηα λα έρνπλ δνπιεηά νη 

εθπαηδεπηηθνί; 

ηελ αθήγεζή ηνπ αλαθέξζεθε ζε αιιαγέο πνπ επηρεηξήζεθαλ ζε γλσζηηθά 

αληηθείκελα ζπλαδέιθσλ ηνπ ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη ζε απηή ηελ αθήγεζε 

αμίδεη λα παξαθνινπζήζνπκε ζηελ εμέιημε ηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπ πώο κεηαβαίλεη 

από ην εηδηθό ζην γεληθό θαη πώο εκπιέθεη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο ηεο εθπαίδεπζεο, όπσο ηηο ελώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Τα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ… ε θαηάξγεζε καζεκάησλ, ε κείσζε ησλ σξώλ 

[δηδαζθαιίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο]… Υπήξρε ην ζρέδην πνπ... ζα έδηλε ηε δπλαηόηεηα 

θαη ζηα παηδηά πνπ ζα βγαίλνπλ από ην γπκλάζην λα έρνπλ επάξθεηα –απηό πνπ 

πεγαίλνπλ θαη πιεξώλνπλ έμσ λα πάξνπλ [πηζηνπνίεζε ζε γλώζεηο πιεξνθνξηθήο]– 

ην νπνίν είλαη... δηεθδηθήζηκν κέρξη θαη ηώξα από ηηο ελώζεηο [ησλ θαζεγεηώλ 

πιεξνθνξηθήο]… Απηό... έρεη αηνλήζεη πνιύ… Υπάξρεη πάληα ην όξακα γηα ηελ 

πιεξνθνξηθή παηδεία… Πξέπεη λα είλαη απαηηνύκελν γηα ηα παηδηά... γηα ηε ζπλέρεηα 

ηεο νπνηαζδήπνηε επαγγεικαηηθήο, θαη όρη κόλν, δσήο... Όινη δεηάλε 

πξνγξακκαηηζηέο… Γε βιέπνπλ όηη είλαη θάηη πνπ κπνξνύλ λα ην... αλαπηύμνπλ ζην 

ζρνιείν;... Κάλνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα… Όκσο είλαη πνιύ απνζπαζκαηηθό, δελ είλαη 

ελζσκαησκέλν ζηελ θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ… θαη… δελ έρεη αληηζηαζκηζηηθό όθεινο 

γηα θαλέλαλ… Έρεη δώζεη ζηα παηδηά θάηη ή έρεη δώζεη έλα κόξην ζηνλ εθπαηδεπηηθό 

θαη ηέξκα; 

Αθόκε δε θαη όηαλ ζρνιίαδε πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ δε ζπλδένληαλ 

κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε (π.ρ. ηελ ππνβάζκηζε θάπνησλ καζεκάησλ, ηηο ειιείςεηο 

ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή), θάζε ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πνπ εληόπηδε ην ελέηαζζε 

ζε κηα γεληθόηεξε πξνβιεκαηηθή ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

Γηα λα θάλεηο έλα απιό πξάγκα παηδεύεζαη πάξα πνιύ. Γελ ππάξρεη δειαδή 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ζε κεξηθά πξάγκαηα… Τα σξαία πξνγξάκκαηα πνπ 

ζθέθηνληαλ... ε ΟΓΥΣΣΔΙΑ θ.ιπ. Πνύ ζα γίλνπλ απηά; Γε ζέινπλ έλα εξγαζηήξην;... 

Δθείλν ην εξγαζηήξην ππάξρεη αθόκα κε ηα ίδηα κεραλήκαηα... Από ηελ άιιε... σξαία, 

λα δερηνύκε κηα δσξεά. Απηή είλαη ε πνιηηηθή;  

Δίλαη δε ελδηαθέξνλ όηη κέζα ζηελ θξίζε αλαδεηθλύεηαη αθόκε πην εκθαηηθά 

ε εζηθή ππνρξέσζε πνπ αηζζαλόηαλ πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ. 

Γελ κπνξνύκε λα είκαζηε καδεκέλνη θαη κηδεξηαζκέλνη. Καη αλ δε γίλεη απηό από 

ηα λέα παηδηά πνπ ζα έξζνπλ κεηά, πνπ ηα επεξεάδσ θαηά θάπνηνλ ηξόπν, από πνηνλ ζα 

γίλεη; Έρσ εληόο εηζαγσγηθώλ κηα εζηθή επζύλε... Τν βιέπσ, αο πνύκε, ζαλ όρη 

επθαηξία, αιιά ζαλ κηα επηπιένλ ζπληζηώζα ηεο πξνζσπηθήο κνπ δξάζεο ζηνλ ρώξν. 

Καη εθόζνλ θάηη ππάξρεη, πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί... θαη κε ζπδήηεζε θαη κε πξάμεηο. 

πλνςίδνληαο, ν Αιέμαλδξνο εληόπηδε ηηο αιιαγέο πνπ είραλ ζπληειεζηεί 

ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Όζεο από απηέο ζπλδένληαλ κε ηελ ππεξεζηαθή ηνπ 

θαηάζηαζε (π.ρ. αύμεζε σξαξίνπ, δηαζεζηκόηεηα) ηηο θαηέγξαθε θαη εμεγνύζε πώο 

ηηο αληηκεηώπηζε, ρσξίο λα ηηο ζπλδέεη κε ηνλ ξόιν ηνπ ζην ζρνιείν. Αιιαγέο ζην 

πεξηερόκελν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (π.ρ. ώξεο δηδαζθαιίαο ελόο καζήκαηνο, 

αιιαγή ησλ θεθαιαίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηδαθηέα ύιε θ.ν.θ.) ηηο ελέηαζζε 

ζηνλ επξύηεξν πξνβιεκαηηζκό ηνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

Με δεδνκέλν όηη επέιεμε ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπλεηδεηά ζε 

κεγάιε ειηθία θαη όρη κε θξηηήξην ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, θαη ζπλεθηηκώληαο όηη 

δελ είρε νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο από ην παξειζόλ, δελ αηζζαλόηαλ δηάςεπζε 

ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ από ηελ εξγαζία. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην ζπκβνιηθό 

θεθάιαην πνπ είρε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ από ηηο εκπεηξίεο ηνπ σο δηεπζπληήο 

πσιήζεσλ, σο εθπξόζσπνο ησλ καζεηώλ, ησλ ζπκθνηηεηώλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ 

δηαηεξήζεθε ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαηά δύν έλλνηεο: Αθελόο ζηε δηάξθεηα ηεο 
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δηαζεζηκόηεηαο αλέιαβε ελεξγό ξόιν ζηε δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ θαζεγεηώλ 

ησλ ΔΠΑΛ θαη ησλ ΔΠΑ, αθεηέξνπ αηζζάλζεθε λα έρεη κεγαιύηεξε εζηθή 

ππνρξέσζε πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ. Έηζη, νη αιιαγέο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ιόγσ 

ηεο θξίζεο αλέδεημαλ πηπρέο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ Αιέμαλδξνπ πνπ είρε επεμεξγαζηεί 

θαη θαιιηεξγήζεη ζε πξνεγνύκελα πεδία, δειαδή ηνπ ελεξγνύ θνηλσληθνύ 

ππνθεηκέλνπ κε εγεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο, ρσξίο λα πιήηηεηαη ε 

ζπλεθηηθή εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπ. 

 

Ο Άξεο: Κξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ αιιαγώλ ελ ηνηο πξάγκαζη κέζα από ζηνηρεία  
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 
Ο Άξεο πξνεξρόηαλ από κηα νηθνγέλεηα πνπ ηνλ ελέηαζζε νηθνλνκηθά ζηε 

κεζαία ηάμε, αιιά πλεπκαηηθά... 

Θεσξώ όηη είκαη ιίγν πάλσ από ηε κεζαία, ζαλ νηθνγέλεηα... Καη δηαρσξίδσ ην 

πλεπκαηηθό από ην νηθνλνκηθό.  

Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ δηεπζπληήο ηξάπεδαο θαη ε κεηέξα ηνπ είρε απνθνηηήζεη 

από ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά δελ είρε αζθήζεη ην 

επάγγεικα. Από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ιάκβαλε πνιιά πλεπκαηηθά εξεζίζκαηα, ελώ ε 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε ηνπ έδηλε ηε δπλαηόηεηα λα κελ ηνλ πξνβιεκαηίδεη άκεζα 

ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Σνλ απαζρνινύζαλ απνθιεηζηηθά νη ζπνπδέο ηνπ, 

ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ εξγαδόηαλ, θαη κόλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ ηνπ επηθεληξώζεθε ζην επάγγεικα πνπ ζα αζθνύζε. 

Σθεθηόκνπλ ην επόκελν βήκα κεηά ην πηπρίν... όηη ζα θάλσ έλα κεηαπηπρηαθό... 

Πεξηζζόηεξν πήγαηλα [ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή] γηα ην αληηθείκελν. Καη ζπνύδαδα, 

όρη γηα ην ζέκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, όρη ηεο κεηάδνζεο ησλ γλώζεσλ, αιιά ηεο 

απόθηεζεο γλώζεσλ… ην επηζηεκνληθό αληηθείκελν. Μεηά ην κεηαπηπρηαθό άξρηζα λα 

ζθέθηνκαη. Γηα ηελ εθπαίδεπζε δελ είρα ζθεθηεί πνηέ ζηε δσή κνπ. Μάιινλ κπνξεί θαη 

λα κελ ήζεια θηόιαο. Γελ ην είρα ζθεθηεί... Ήηαλ κηα ιύζε αλάγθεο. 

Δπηδηώθνληαο λα απνθνκίζεη εξεπλεηηθή εκπεηξία, αξρηθά ζπκκεηείρε ζε 

επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. ηαδηαθά όκσο δηαπίζησζε ηα νθέιε από ην 

επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή ζε έλα δεκόζην ζρνιείν. 

Δίραλ ηειεηώζεη ηα ρξήκαηα ηεο έξεπλαο... Τα ρξήκαηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηειεηώλνπλ. Οπόηε ήμεξα όηη έπξεπε λα θάλσ θάηη άιιν, κε ην νπνίν… 

ηνπιάρηζηνλ ηα πξνο ην δελ ζα ηα έρσ θαη... κνπ άξεζε θηόιαο. Μόλν όηαλ κπεηο ζηελ 

εξγαζία... κπνξείο λα θηάζεηο θάπνπ. Τν λα θάλεηο κόλν κεηαπηπρηαθά θαη λα θάζεζαη 
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δηαζεζηκόηεηαο αλέιαβε ελεξγό ξόιν ζηε δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ θαζεγεηώλ 

ησλ ΔΠΑΛ θαη ησλ ΔΠΑ, αθεηέξνπ αηζζάλζεθε λα έρεη κεγαιύηεξε εζηθή 

ππνρξέσζε πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ. Έηζη, νη αιιαγέο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ιόγσ 

ηεο θξίζεο αλέδεημαλ πηπρέο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ Αιέμαλδξνπ πνπ είρε επεμεξγαζηεί 

θαη θαιιηεξγήζεη ζε πξνεγνύκελα πεδία, δειαδή ηνπ ελεξγνύ θνηλσληθνύ 

ππνθεηκέλνπ κε εγεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο, ρσξίο λα πιήηηεηαη ε 

ζπλεθηηθή εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπ. 

 

Ο Άξεο: Κξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ αιιαγώλ ελ ηνηο πξάγκαζη κέζα από ζηνηρεία  
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 
Ο Άξεο πξνεξρόηαλ από κηα νηθνγέλεηα πνπ ηνλ ελέηαζζε νηθνλνκηθά ζηε 

κεζαία ηάμε, αιιά πλεπκαηηθά... 

Θεσξώ όηη είκαη ιίγν πάλσ από ηε κεζαία, ζαλ νηθνγέλεηα... Καη δηαρσξίδσ ην 

πλεπκαηηθό από ην νηθνλνκηθό.  

Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ δηεπζπληήο ηξάπεδαο θαη ε κεηέξα ηνπ είρε απνθνηηήζεη 

από ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά δελ είρε αζθήζεη ην 

επάγγεικα. Από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ιάκβαλε πνιιά πλεπκαηηθά εξεζίζκαηα, ελώ ε 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε ηνπ έδηλε ηε δπλαηόηεηα λα κελ ηνλ πξνβιεκαηίδεη άκεζα 

ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Σνλ απαζρνινύζαλ απνθιεηζηηθά νη ζπνπδέο ηνπ, 

ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ εξγαδόηαλ, θαη κόλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ ηνπ επηθεληξώζεθε ζην επάγγεικα πνπ ζα αζθνύζε. 

Σθεθηόκνπλ ην επόκελν βήκα κεηά ην πηπρίν... όηη ζα θάλσ έλα κεηαπηπρηαθό... 

Πεξηζζόηεξν πήγαηλα [ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή] γηα ην αληηθείκελν. Καη ζπνύδαδα, 

όρη γηα ην ζέκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, όρη ηεο κεηάδνζεο ησλ γλώζεσλ, αιιά ηεο 

απόθηεζεο γλώζεσλ… ην επηζηεκνληθό αληηθείκελν. Μεηά ην κεηαπηπρηαθό άξρηζα λα 

ζθέθηνκαη. Γηα ηελ εθπαίδεπζε δελ είρα ζθεθηεί πνηέ ζηε δσή κνπ. Μάιινλ κπνξεί θαη 

λα κελ ήζεια θηόιαο. Γελ ην είρα ζθεθηεί... Ήηαλ κηα ιύζε αλάγθεο. 

Δπηδηώθνληαο λα απνθνκίζεη εξεπλεηηθή εκπεηξία, αξρηθά ζπκκεηείρε ζε 

επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. ηαδηαθά όκσο δηαπίζησζε ηα νθέιε από ην 

επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή ζε έλα δεκόζην ζρνιείν. 

Δίραλ ηειεηώζεη ηα ρξήκαηα ηεο έξεπλαο... Τα ρξήκαηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηειεηώλνπλ. Οπόηε ήμεξα όηη έπξεπε λα θάλσ θάηη άιιν, κε ην νπνίν… 

ηνπιάρηζηνλ ηα πξνο ην δελ ζα ηα έρσ θαη... κνπ άξεζε θηόιαο. Μόλν όηαλ κπεηο ζηελ 

εξγαζία... κπνξείο λα θηάζεηο θάπνπ. Τν λα θάλεηο κόλν κεηαπηπρηαθά θαη λα θάζεζαη 

δελ νδεγεί πνπζελά... Μόλν ε εξγαζία,... ζην δεκόζην θπξίσο, ζνπ δίλεη δπλαηόηεηεο, 

αλ ζνπ δώζεη. Ακέζσο πηνζέηεζα ηελ ηδέα όηη ζα πάξσ απόζπαζε... Τν είδα ζεηηθά... 

όηη ζα ζπλερίζσ ηε δσή κνπ έρνληαο θαη ηα σθειήκαηα ηνπ λα είκαη εθπαηδεπηηθόο. 

Έρνληαο απνζπαζηεί γηα αξθεηά ρξόληα ζε εξεπλεηηθά θέληξα θαη ζην 

παλεπηζηήκην, μεθίλεζε ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Με βάζε απηόλ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη πξνζαλαηνιηζκό, ε θξίζε ηνλ έπιεμε, θαζώο κεηώζεθε ν 

αξηζκόο ησλ επηηξεπόκελσλ απνζπάζεσλ. Έηζη, επέζηξεςε ζην ζρνιείν, κνινλόηη 

ήιπηδε λα απνζπαζηεί γηα έλα αθόκε ζρνιηθό έηνο.  

Όηαλ πήγα «λα παξνπζηαζηώ», πνπ ιέκε, ζθαιί ζθαιί ηξάβαγα ηελ θαξδηά λα 

αλέβεη, δειαδή πήγαηλα κε ηόζν βαξηά θαξδηά... Αιιά... κέζα ζε πνιύ ιίγν ρξνληθό 

δηάζηεκα... θαζόκνπλα κόλνο κνπ, έθαλα δνπιεηά κόλνο κνπ... Μεηά... θάπνπ 

αλνίρηεθα θη εγώ... αλνίρηεθαλ θαη νη άιινη θαη… εληάμεη. 

Καη παξόηη επέζηξεςε ζην ζρνιείν ιόγσ ηεο θξίζεο, δελ απεκπόιεζε ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ γηα βειηίσζε ηεο ζπκβνιηθήο ηνπ ζέζεο. 

Δγώ απηό πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη λα θάλσ upgrade... παίξλνληαο ην 

δηδαθηνξηθό θαη λα πάσ ζην παλεπηζηήκην. 

Μέζα από απηό ην πξίζκα ζα επηρεηξήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξόπν πνπ 

πξνζιάκβαλε ηηο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Οη αιιαγέο πνπ 

απαξίζκεζε αθνξνύζαλ ην ζρνιείν, ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ ηάμε θαη ην 

κάζεκά ηνπ, ππαηληζζόκελνο όηη νη αιιαγέο είλαη κέζα ζηε θύζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

Από απηή ηελ άπνςε θαηαλννύκε όηη εμέηαδε θάζε αιιαγή αθ’ εαπηήο, μεθηλώληαο 

από ηελ θαηαγξαθή ηεο. Δλδεηθηηθά αλέθεξε: 

Κάζε ρξόλν αιιάδεη ην ζύζηεκα ζην ιύθεην. Σρεδόλ, όρη θάζε ρξόλν… 

[Τπάξρνπλ αιιαγέο] ζηε δνκή… ησλ καζεκάησλ, ηνπ ηξόπνπ πνπ είρακε ηηο 

Καηεπζύλζεηο… Πήγε λα γίλεη κηα αιιαγή, ζηακάηεζε ζηε Β΄ Λπθείνπ… Μεηά ήξζε ε 

Τξάπεδα Θεκάησλ… ζηακάηεζε θαη απηή ζηε Β΄ Λπθείνπ. Μεηά μεθίλεζαλ πξνζσξηλά 

νη Πξνζαλαηνιηζκνί γηα δύν ρξόληα θη έρνπλ ζπλερίζεη ηξία. Σηε Β΄ Λπθείνπ ζηε Γεληθή 

Παηδεία έρνπλ πξνζηεζεί θάπνηα ζύγρξνλα θεθάιαηα… αιιά ηα παηδηά αδηαθνξνύλ, 

γηαηί δελ εμεηάδνληαη ζηηο Παλειιήληεο.  

Από ην πξνεγνύκελν παξάζεκα δηαπηζηώζακε όηη ν Άξεο ζρνιίαδε ηηο 

αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ησλ καζεηώλ (π.ρ. επηηπρία ζηηο Παλειιήληεο) θαη 

επηζήκαηλε ην πώο απηέο νη πξνηεξαηόηεηεο επεξεάδνπλ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό. Έηζη, 

εμεγνύζε πώο νη αιιαγέο, είηε ζπλδένληαλ κε ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο είηε όρη, 

ζπλπθαίλνληαλ κε πνηθίιεο παξακέηξνπο ηεο εθπαίδεπζεο: ηνπο καζεηέο, ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνύο, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην κάζεκα, ην θιίκα ζηελ ηάμε, ην αίηεκα 

ινγνδνζίαο ησλ θαζεγεηώλ πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θ.ν.θ. Καηαλννύζε 

δειαδή θάζε ζηνηρείν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηα ππόινηπα 

ζηνηρεία ηνπ. ρνιηάδνληαο, γηα παξάδεηγκα, ηελ Σξάπεδα Θεκάησλ θαη ηα 

εμεηαζηηθά εξσηήκαηα ησλ Παλειιελίσλ αλέθεξε: 

Άιιν λα έρεηο Τξάπεδα Θεκάησλ Α΄, Β΄ Λπθείνπ, άιιν λα κελ έρεηο. Άιιν λα 

βάδεηο εζύ ηα ζέκαηα, άιιν λα ζ’ ηα βάδνπλ άιινη… Άιιν λα έρεηο ζην κπαιό ηη ζα 

εμεηαζηνύλ ηα παηδηά ζηηο Παλειιήληεο, άιιν λα κελ έρεηο… Υπάξρεη κεγαιύηεξνο 

αληαγσληζκόο… γηαηί… από ην 2009... ζηαδηαθά άξρηζε ε άλνδνο ζην επίπεδν ησλ 

ζεκάησλ. Καη απηό δεκηνύξγεζε... έλα κεγαιύηεξν θιίκα αλαζθάιεηαο ζην κάζεκα… 

Άξα, ηη θάλνπκε; Αζρνινύκαζηε κόλν κε απηό θαη ςάρλνπκε λα βξνύκε ηη ζα 

δηαβάζνπκε πεξηζζόηεξν… γηα λα πεηύρνπκε ζηηο Παλειιήληεο. 

Αληίζεηα, εθηηκνύζε όηη νη κεηαβνιέο ζην γπκλάζην επεξέαδαλ ιηγόηεξν ηνλ 

θόξην εξγαζίαο ηνπ ιόγσ ηεο επθνιίαο ηνπ επηπέδνπ, παξόηη θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ελεκεξσλόηαλ από ηνπο επίζεκνπο θνξείο γηα λα βειηηώλεη ην κάζεκά 

ηνπ. Δπίζεο ζεσξνύζε όηη θηλείηαη ζηε ζσζηή θαηεύζπλζε ε κείσζε ηεο ύιεο. 

Η αιιαγή ζηελ ύιε ηνλ επεξέαζε ηνλ θόξην, γηαηί πξέπεη λα αζρνιεζώ κε έλα 

θεθάιαην ην νπνίν ήηαλ αλελεξγό... νπόηε δελ ην είρα ζπλαληήζεη… Έπξεπε… λα δσ ηα 

παξαδείγκαηα ηα νπνία παξέρεη ην βηβιίν, λα δσ... θαη από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην 

ηη πξνηεηλόκελν ππάξρεη ζε επίπεδν εξγαζηώλ γηα λα γίλεη θάηη θαιύηεξν. 

Αθνύγεηαη ε θσλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ… Απηό, αο πνύκε, πνπ πξόηεηλαλ ηε 

κείσζε ηεο ύιεο είλαη ζεηηθό. 

Παξάιιεια, εληόπηδε αιιαγέο πνπ νθείινληαλ ζηελ θξίζε θαη επεξέαδαλ 

ζπλαδέιθνπο ηνπ ή γεληθόηεξα ηε ζρνιηθή κνλάδα, όπσο ε κείσζε ησλ σξώλ 

δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ καζεκάησλ ή ε ηξνπνπνίεζε ησλ αλαζέζεσλ καζεκάησλ ζε 

θαζεγεηέο δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο κεησκέλεο πξνζιήςεηο. 

εκεηώλνπκε όηη ν Άξεο, όπσο θαη ν Αιέμαλδξνο, ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ έβαηλε 

από ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν, όηαλ ζρνιίαδε αιιαγέο πνπ νθείινληαλ ζηηο 

κεησκέλεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

Αιιαγέο έρνπλ γίλεη… ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζηαθέο καο θαηεπζύλζεηο… Απηό 

είλαη ην παηδί ηεο θξίζεο, δειαδή ην όηη ην Υπνπξγείν αλαγθάζηεθε λα κεηώζεη ώξεο 

ζηα Αξραία… Απηό είλαη μεθάζαξα όηη δελ ηνπο βγαίλνπλ νη αξηζκνί... Γηαηί ζνπ ιέεη 

«λα ηηο κεηώζσ, έρσ ιίγνπο θηινιόγνπο, δελ κπνξώ λα πάξσ άιινπο»… Έρσ πεξάζεη 

επνρέο πνπ κεηώλνληαλ ηα επηιεγόκελα καζήκαηα ή πόζεο μέλεο γιώζζεο κπνξείο λα 
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εθπαηδεπηηθνύο, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην κάζεκα, ην θιίκα ζηελ ηάμε, ην αίηεκα 

ινγνδνζίαο ησλ θαζεγεηώλ πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θ.ν.θ. Καηαλννύζε 

δειαδή θάζε ζηνηρείν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηα ππόινηπα 

ζηνηρεία ηνπ. ρνιηάδνληαο, γηα παξάδεηγκα, ηελ Σξάπεδα Θεκάησλ θαη ηα 

εμεηαζηηθά εξσηήκαηα ησλ Παλειιελίσλ αλέθεξε: 

Άιιν λα έρεηο Τξάπεδα Θεκάησλ Α΄, Β΄ Λπθείνπ, άιιν λα κελ έρεηο. Άιιν λα 

βάδεηο εζύ ηα ζέκαηα, άιιν λα ζ’ ηα βάδνπλ άιινη… Άιιν λα έρεηο ζην κπαιό ηη ζα 

εμεηαζηνύλ ηα παηδηά ζηηο Παλειιήληεο, άιιν λα κελ έρεηο… Υπάξρεη κεγαιύηεξνο 

αληαγσληζκόο… γηαηί… από ην 2009... ζηαδηαθά άξρηζε ε άλνδνο ζην επίπεδν ησλ 

ζεκάησλ. Καη απηό δεκηνύξγεζε... έλα κεγαιύηεξν θιίκα αλαζθάιεηαο ζην κάζεκα… 

Άξα, ηη θάλνπκε; Αζρνινύκαζηε κόλν κε απηό θαη ςάρλνπκε λα βξνύκε ηη ζα 

δηαβάζνπκε πεξηζζόηεξν… γηα λα πεηύρνπκε ζηηο Παλειιήληεο. 

Αληίζεηα, εθηηκνύζε όηη νη κεηαβνιέο ζην γπκλάζην επεξέαδαλ ιηγόηεξν ηνλ 

θόξην εξγαζίαο ηνπ ιόγσ ηεο επθνιίαο ηνπ επηπέδνπ, παξόηη θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ελεκεξσλόηαλ από ηνπο επίζεκνπο θνξείο γηα λα βειηηώλεη ην κάζεκά 

ηνπ. Δπίζεο ζεσξνύζε όηη θηλείηαη ζηε ζσζηή θαηεύζπλζε ε κείσζε ηεο ύιεο. 

Η αιιαγή ζηελ ύιε ηνλ επεξέαζε ηνλ θόξην, γηαηί πξέπεη λα αζρνιεζώ κε έλα 

θεθάιαην ην νπνίν ήηαλ αλελεξγό... νπόηε δελ ην είρα ζπλαληήζεη… Έπξεπε… λα δσ ηα 

παξαδείγκαηα ηα νπνία παξέρεη ην βηβιίν, λα δσ... θαη από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην 

ηη πξνηεηλόκελν ππάξρεη ζε επίπεδν εξγαζηώλ γηα λα γίλεη θάηη θαιύηεξν. 

Αθνύγεηαη ε θσλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ… Απηό, αο πνύκε, πνπ πξόηεηλαλ ηε 

κείσζε ηεο ύιεο είλαη ζεηηθό. 

Παξάιιεια, εληόπηδε αιιαγέο πνπ νθείινληαλ ζηελ θξίζε θαη επεξέαδαλ 

ζπλαδέιθνπο ηνπ ή γεληθόηεξα ηε ζρνιηθή κνλάδα, όπσο ε κείσζε ησλ σξώλ 

δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ καζεκάησλ ή ε ηξνπνπνίεζε ησλ αλαζέζεσλ καζεκάησλ ζε 

θαζεγεηέο δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο κεησκέλεο πξνζιήςεηο. 

εκεηώλνπκε όηη ν Άξεο, όπσο θαη ν Αιέμαλδξνο, ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ έβαηλε 

από ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν, όηαλ ζρνιίαδε αιιαγέο πνπ νθείινληαλ ζηηο 

κεησκέλεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

Αιιαγέο έρνπλ γίλεη… ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζηαθέο καο θαηεπζύλζεηο… Απηό 

είλαη ην παηδί ηεο θξίζεο, δειαδή ην όηη ην Υπνπξγείν αλαγθάζηεθε λα κεηώζεη ώξεο 

ζηα Αξραία… Απηό είλαη μεθάζαξα όηη δελ ηνπο βγαίλνπλ νη αξηζκνί... Γηαηί ζνπ ιέεη 

«λα ηηο κεηώζσ, έρσ ιίγνπο θηινιόγνπο, δελ κπνξώ λα πάξσ άιινπο»… Έρσ πεξάζεη 

επνρέο πνπ κεηώλνληαλ ηα επηιεγόκελα καζήκαηα ή πόζεο μέλεο γιώζζεο κπνξείο λα 

επηιέμεηο… Γελ κπνξνύζε κάιινλ ην θξάηνο λα ζηείιεη πνιινύο θαζεγεηέο μέλσλ 

γισζζώλ πνιιώλ εηδηθνηήησλ… Κάζε ρξνληά έρνπκε ηέηνηνπ ηύπνπ αιιαγέο, αλαζέζεηο 

εθ λένπ… πνηνο θαζεγεηήο ζα πξνζιεθζεί…  

Από ηα ζρόιηα ηνπ Άξε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ζπλαδέιθνπο ηνπ 

επηβεβαηώλεηαη όηη αληινύζε ηα επηρεηξήκαηά ηνπ από ηε ζπλνιηθή εηθόλα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζπλεθηηκώληαο σξνιόγηα θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, αηζζήκαηα 

εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο θαη παηδαγσγηθήο. Έλα ελδεηθηηθό παξάδεηγκα είλαη ην πώο ηεθκεξίσζε 

ηελ εηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ ζην ιύθεην: 

Δθηόο από ηελ αύμεζε σξαξίνπ θαη ηε ζπγρώλεπζε ζρνιείσλ, πνπ δεκηνπξγνύλ 

αλαζθάιεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, δε γίλνληαη δηνξηζκνί. Σην ιύθεην έρνπλ πνιιά 

[καζήκαηα] θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο παηδείαο θαη λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο. Γηαηί; 

Μπήθαλ από ηόηε πνπ έπξεπε λα βξνύλε δνπιεηά... πνιινί θνηλσληνινγηθώλ ζπνπδώλ 

θαη νηθνλνκηθώλ. Τη θηαίεη ην παηδί όκσο; Τόζα πνιιά; Καη ππάξρεη επηθάιπςε. Απηό 

πνπ ιέλε δηαζεκαηηθόηεηα ην είπαλ γηα λα θαιύςνπλ ηελ επηθάιπςε πνπ ήδε ππήξρε. 

Μέζα από ην ίδην πξίζκα πεξηέγξαςε ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο ζηηο νπνίεο 

ζπλέβαιαλ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ, ην 

ςεθηαθό ζρνιείν), αιιά εληόπηδε θαη ηα όξηά ηνπο ζην πιαίζην ηεο δεδνκέλεο 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο.  

Γόζεθαλ πνιιά θνλδύιηα γηα λα εθπνλεζνύλ λέα ζπγγξάκκαηα ςεθηαθά… 

Υπήξρε κηα άλζηζε ζην ςεθηαθό θνκκάηη πνπ είλαη θαηεμνρήλ ζπγθπξηαθή θαη απηό 

νθείιεηαη ζηελ θξίζε… Δθπνλήζεθαλ λέα πηινηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ, 

δνθηκάζηεθαλ ζε πεηξακαηηθά ζρνιεία, αιιά δε βγήθαλ πξνο ηα έμσ. Απηή ηε ζηηγκή 

έρνπλ ζηακαηήζεη όια.  

Τν θξάηνο… δηνρέηεπζε ηα θνλδύιηά ηνπ ζηα ΔΣΠΑ. Απηό ήξζε σο ζαλίδα 

ζσηεξίαο… Πξνζιακβάλνληαλ αλαπιεξσηέο κέζσ ΔΣΠΑ. Βέβαηα… ζπκάκαη… ηα 

θνξίηζηα ηνπ ΔΣΠΑ πνπ είραλ λα πιεξσζνύλ 3 κήλεο… Υπάξρνπλ πάληα δύν όςεηο: 

Γεκηνπξγνύληαη λέεο ζέζεηο. Από ηελ άιιε ηη εξγαζηαθό θαζεζηώο έρνπλ απηέο νη 

ζέζεηο; 

Αλαθέξζεθε ζε πξνβιήκαηα πνπ ηνλ επεξέαδαλ άκεζα, όπσο ε αύμεζε ηνπ 

σξαξίνπ, ην θόζηνο ηεο κεηαθίλεζεο, ε αλάζεζε καζεκάησλ πνπ δελ είρε δηδαρζεί, 

ηα βηβιία πνπ δελ έδηλαλ πεξηζώξηα δεκηνπξγηθόηεηαο ζηνλ εθπαηδεπηηθό. 

Πεξηέγξαςε δε ηα πξνβιήκαηα απηά δείρλνληαο πώο επηδξνύζαλ ζηελ εξγαζία ηνπ. 
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Οη δηνηθεηηθνύ ηύπνπ αιιαγέο, νη λόκνη έρνπλ δπζθνιέςεη... Η αύμεζε ηνπ 

σξαξίνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή… Γίλσ πνιιά ρξήκαηα γηα ηε κεηαθίλεζε... Δπίζεο καο 

βάδνπλ θαη άιια καζήκαηα γηα λα κελ πάξνπλ άιιε εηδηθόηεηα... Πώο ζα δηδάμσ πέληε 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, εθ ησλ νπνίσλ θάπνηα δελ ηα έρσ ζπνπδάζεη… Τα βηβιία... 

είλαη νιόζσζηα από άπνςε επηζηεκνληθή, δε ζα βξεηο ιάζνο, όκσο ππάξρνπλ ιάζε 

δηδαθηηθήο… Γε ρξεηάδνληαη όιεο απηέο νη αζθήζεηο. 

Φαίλεηαη επνκέλσο όηη ν Άξεο αζθνύζε θξηηηθή ζε θαηλνηνκίεο πνπ 

εθηηκνύζε όηη δε ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο ή δελ εθαξκόδνληαη νξζά, 

όηαλ αθνινπζείηαη ν ηύπνο θαη όρη ε νπζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηνκίαο, ρσξίο λα 

έρεη πξνεγεζεί ε ζρεηηθή επηκόξθσζε. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξηηηθή πνπ άζθεζε 

ζηηο δξάζεηο ηύπνπ πξόηδεθη, ζηελ άθξηηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ ή ζηελ 

αλαδηάηαμε ησλ ζξαλίσλ ελ νλόκαηη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. 

Σε όια ηα καζήκαηα κπνξνύκε... λα ιεηηνπξγήζνπκε κε ηε θηινζνθία ηνπ 

πξόηδεθη. Δδώ ηη θάλαλ; Βάιαλ έλα πξόηδεθη, ην έθαλαλ θαη απηό έλα αθόκε κάζεκα 

θαη βάδνπλ θαη βαζκό. Η θηινζνθία ηνπ πξόηδεθη είλαη λα κε βάιεηο βαζκό. Σην 

εμσηεξηθό θάλνπλ πξόηδεθη πεξηζζόηεξν γηα λα εθθξαζηνύλ ηα παηδηά… ρσξίο βαζκό. 

Καη ην θάλνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί 4 ρξόληα γη’ απηό. Πώο εκάο καο 

βάδνπλ; Αθνύ δελ έρνπκε εθπαηδεπηεί…  

Ννκίδσ κεησπηθή είλαη ε θηινζνθία ηεο δηδαζθαιίαο ζήκεξα. Γελ είλαη από ηε 

δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ... Καη γύξσ γύξσ λα ηα βάιεηο, πάιη κεησπηθή είλαη. Έρνπλ 

εκπνηηζηεί ηόζν πνιύ… Απηό πνπ ιέλε... λα είλαη γύξσ γύξσ ηα παηδηά θαη εζύ λα είζαη 

δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο, απηό δελ ππάξρεη. Γε κπα λα βάιεηο θαη ςεθηαθά κέζα θαη 

ππνινγηζηέο… Τνπο έθαλα θαη ηνπο έδεηρλα κε νζόλε θαη ζε ζηνύληην. Τν ίδην πξάγκα, 

ν καζεηήο είηε έρεη ην βηβιίν κπξνζηά είηε ην ζηνύληην ζα ην πεηάμεη. 

Τπνγξάκκηζε ινηπόλ ηε ζεκαζία ηεο επηκόξθσζεο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή 

ησλ αιιαγώλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ εθπαίδεπζε, αληηκεησπίδνληαο κε 

επαγγεικαηηζκό θαη ππεπζπλόηεηα ηελ εξγαζία ηνπ. Δπηζήκαλε βέβαηα όηη ιόγσ ηεο 

θξίζεο νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πεξηνξίζηεθαλ ζε ό,ηη ζρεηηδόηαλ κε ηα λέα 

Πξνγξάκκαηα πνπδώλ, ελώ εληόπηδε ηα απμεκέλα πξνζόληα κε ηα νπνία 

πξνζέξρνληαλ ηόηε νη θαζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε, όπσο είρε ζεκεησζεί θαη ζηε 

ζρεηηθή έθζεζε ηνπ ΚΑΝΔΠ ηεο ΓΔΔ (ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ, 2017, ζ. 23, 24, 27, 29, 32-

33, 37-38, 43 θ.ν.θ.). 
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Οη δηνηθεηηθνύ ηύπνπ αιιαγέο, νη λόκνη έρνπλ δπζθνιέςεη... Η αύμεζε ηνπ 

σξαξίνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή… Γίλσ πνιιά ρξήκαηα γηα ηε κεηαθίλεζε... Δπίζεο καο 

βάδνπλ θαη άιια καζήκαηα γηα λα κελ πάξνπλ άιιε εηδηθόηεηα... Πώο ζα δηδάμσ πέληε 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, εθ ησλ νπνίσλ θάπνηα δελ ηα έρσ ζπνπδάζεη… Τα βηβιία... 

είλαη νιόζσζηα από άπνςε επηζηεκνληθή, δε ζα βξεηο ιάζνο, όκσο ππάξρνπλ ιάζε 

δηδαθηηθήο… Γε ρξεηάδνληαη όιεο απηέο νη αζθήζεηο. 

Φαίλεηαη επνκέλσο όηη ν Άξεο αζθνύζε θξηηηθή ζε θαηλνηνκίεο πνπ 

εθηηκνύζε όηη δε ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο ή δελ εθαξκόδνληαη νξζά, 

όηαλ αθνινπζείηαη ν ηύπνο θαη όρη ε νπζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηνκίαο, ρσξίο λα 

έρεη πξνεγεζεί ε ζρεηηθή επηκόξθσζε. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξηηηθή πνπ άζθεζε 

ζηηο δξάζεηο ηύπνπ πξόηδεθη, ζηελ άθξηηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ ή ζηελ 

αλαδηάηαμε ησλ ζξαλίσλ ελ νλόκαηη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. 

Σε όια ηα καζήκαηα κπνξνύκε... λα ιεηηνπξγήζνπκε κε ηε θηινζνθία ηνπ 

πξόηδεθη. Δδώ ηη θάλαλ; Βάιαλ έλα πξόηδεθη, ην έθαλαλ θαη απηό έλα αθόκε κάζεκα 

θαη βάδνπλ θαη βαζκό. Η θηινζνθία ηνπ πξόηδεθη είλαη λα κε βάιεηο βαζκό. Σην 

εμσηεξηθό θάλνπλ πξόηδεθη πεξηζζόηεξν γηα λα εθθξαζηνύλ ηα παηδηά… ρσξίο βαζκό. 

Καη ην θάλνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί 4 ρξόληα γη’ απηό. Πώο εκάο καο 

βάδνπλ; Αθνύ δελ έρνπκε εθπαηδεπηεί…  

Ννκίδσ κεησπηθή είλαη ε θηινζνθία ηεο δηδαζθαιίαο ζήκεξα. Γελ είλαη από ηε 

δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ... Καη γύξσ γύξσ λα ηα βάιεηο, πάιη κεησπηθή είλαη. Έρνπλ 

εκπνηηζηεί ηόζν πνιύ… Απηό πνπ ιέλε... λα είλαη γύξσ γύξσ ηα παηδηά θαη εζύ λα είζαη 

δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο, απηό δελ ππάξρεη. Γε κπα λα βάιεηο θαη ςεθηαθά κέζα θαη 

ππνινγηζηέο… Τνπο έθαλα θαη ηνπο έδεηρλα κε νζόλε θαη ζε ζηνύληην. Τν ίδην πξάγκα, 

ν καζεηήο είηε έρεη ην βηβιίν κπξνζηά είηε ην ζηνύληην ζα ην πεηάμεη. 

Τπνγξάκκηζε ινηπόλ ηε ζεκαζία ηεο επηκόξθσζεο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή 

ησλ αιιαγώλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ εθπαίδεπζε, αληηκεησπίδνληαο κε 

επαγγεικαηηζκό θαη ππεπζπλόηεηα ηελ εξγαζία ηνπ. Δπηζήκαλε βέβαηα όηη ιόγσ ηεο 

θξίζεο νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πεξηνξίζηεθαλ ζε ό,ηη ζρεηηδόηαλ κε ηα λέα 

Πξνγξάκκαηα πνπδώλ, ελώ εληόπηδε ηα απμεκέλα πξνζόληα κε ηα νπνία 

πξνζέξρνληαλ ηόηε νη θαζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε, όπσο είρε ζεκεησζεί θαη ζηε 

ζρεηηθή έθζεζε ηνπ ΚΑΝΔΠ ηεο ΓΔΔ (ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ, 2017, ζ. 23, 24, 27, 29, 32-

33, 37-38, 43 θ.ν.θ.). 

 

Όπσο έρσ δεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από ηα δηθά κνπ ζρνιηθά ρξόληα 

κέρξη θαη ηώξα, απηό πνπ αιιάδεη είλαη ε ζνβαξόηεηα, ηα κεηαπηπρηαθά θαη ε 

επηκόξθσζε… ησλ εθπαηδεπηηθώλ… Τώξα βιέπσ όηη είλαη… πην θαηαξηηζκέλνη θαη 

πην ζσζηνί επηζηεκνληθά. 

πλνςίδνληαο, ν Άξεο εμαηηίαο ηεο θξίζεο θαη ησλ επαθόινπζσλ αιιαγώλ 

ζηηο δπλαηόηεηεο απόζπαζεο ζε θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο επέζηξεςε ζην 

ζρνιείν ζέηνληαο ζε αλακνλή ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα εξγαζία ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Από ηελ άιιε, ε αθαδεκατθή ηνπ πνξεία αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ ηξόπν 

πνπ ζρνιίαδε ηηο αιιαγέο πνπ εληόπηδε. Μηινύζε γηα αιιαγέο ζε ζηνηρεία ηνπ 

σξνινγίνπ θαη ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο (επηινγή καζεκάησλ πνπ ζα 

δηδαρηνύλ, πεξηερόκελν καζήκαηνο, κέζνδν δηδαζθαιίαο, αμηνιόγεζε καζεηώλ), ζηε 

δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηηο εηδηθόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δηδάζθνπλ ηα 

καζήκαηα, ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θ.ν.θ. Γηαρώξηδε ηηο αιιαγέο πνπ απέδηδε ζηελ 

θξίζε, ζηελ εθαξκνγή ζύγρξνλσλ απόςεσλ ηεο παηδαγσγηθήο, ζηα 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ή θαη ζε έλαλ ζπλδπαζκό ηνπο. 

Δπνκέλσο, ζπλέζεηε επηιεγκέλα ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα λα 

εμεγήζεη γηαηί έγηλαλ θάπνηεο αιιαγέο θαη ηη αληίθηππν είραλ.  

Σν νδνηπνξηθό ηνπ Άξε ηνύ επέηξεπε λα δηαρσξίδεη ην πώο ε θξίζε επεξέαζε 

ηελ εθπιήξσζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπ πξνζδνθηώλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ 

πνιηηηζκηθνύ, εθπαηδεπηηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ θεθαιαίνπ ζε ζπκβνιηθό 

(θαηαιακβάλνληαο κηα ζέζε ζην παλεπηζηήκην) από ηηο γεληθόηεξεο αιιαγέο πνπ ηνλ 

επεξέαζαλ, όπσο θαη ηνπο άιινπο θαζεγεηέο. Καη ζηε δεύηεξε όκσο πεξίπησζε 

αλαδεηθλύνληαη, κέζα από ηελ θξηηηθή πνπ εμέθξαζε, ζηνηρεία ηνπ habitus ησλ 

πεδίσλ όπνπ βξέζεθε πξηλ από ηνλ δηνξηζκό ηνπ: Σεθκεξίσζε κε ζαθήλεηα θαη 

κεζνδηθόηεηα ηελ θξηηηθή ηνπ ζηηο αιιαγέο ρσξίο λα επελδύεη κε ζπλαηζζεκαηηθά 

ζηνηρεία ηνλ ιόγν ηνπ.  

 

Η Αγγειηθή: Η ζύκπησζε ηνπ habitus ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ ζρνιείνπ 
 

Ζ Αγγειηθή ήζειε από κηθξή λα γίλεη εθπαηδεπηηθόο θαη ε νηθνγέλεηά ηεο ήηαλ 

ππνζηεξηθηηθή ζε απηό, θαζώο ην ζεσξνύζε επάγγεικα θαηάιιειν γηα κηα γπλαίθα 

πνπ ζα έθαλε ηε δηθή ηεο νηθνγέλεηα. Πξνεξρόκελε από κηα κνξθσκέλε θαη κεζαίαο 

ηάμεο νηθνγέλεηα νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζην παλεπηζηήκην ρσξίο λα εξγάδεηαη. 

Ακέζσο κεηά δίδαμε ζε θξνληηζηήξηα θαη ζηε ζπλέρεηα δηνξίζηεθε ζην δεκόζην 
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ζρνιείν. Από ηελ αξρή ηήο άξεζε πεξηζζόηεξν ην ζρνιείν ιόγσ ηνπ επξύηεξνπ 

παηδαγσγηθνύ ξόινπ πνπ ζα ηεο αλαινγνύζε. 

Ήηαλ παληξεκέλε, είρε κηα θόξε θαη ν ζύδπγόο ηεο είρε κόληκε εξγαζία ζην 

δεκόζην. Γελ είραλ νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο (π.ρ. δάλεηα). Ζ ίδηα είρε πιένλ κόληκε 

νξγαληθή ζέζε ζε ζρνιείν θνληά ζην ζπίηη ηεο θαη έρνληαο ππεξεηήζεη πνιιά ρξόληα 

ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα εληαζζόηαλ ζηνπο παιαηόηεξνπο θαζεγεηέο ηνπ ζπιιόγνπ 

δηδαζθόλησλ. Ωο εθ ηνύηνπ, πνιιέο από ηηο ππεξεζηαθέο δπζρέξεηεο πνπ έπιεμαλ 

ζπλαδέιθνπο ηεο δελ ηελ επεξέαζαλ. Ωζηόζν, ηηο εληόπηδε θαη ηηο ζρνιίαδε. 

Δλδεηθηηθά, ζρνιίαζε ηηο δπζθνιίεο ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηνπο 

θαζεγεηέο πνπ κεηαθηλνύληαλ ώζηε λα θαιύςνπλ ην σξάξηό ηνπο θαη ηε κείσζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ. 

Μνπ κηιάλε γηα αμηνιόγεζε. Θα ’ξζεη αύξην λα αμηνινγήζεη αλ έρσ ζεηηθό 

θιίκα κέζα ζηελ ηάμε, αλ πξνάγεηαη ε κάζεζε, αλ… αλ… αλ… πώο κε βιέπνπλ νη 

άιινη ζπλάδειθνη, πώο βιέπσ ηνπο γνλείο, ηη ζρέζε έρσ κε ηνπο γνλείο. Μα είλαη 

δπλαηόλ λα πεγαίλσ ζε 3 ζρνιεία θαη λα έρσ όια απηά; 

Παιαηόηεξα θαη νη 3 ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ έθαλαλ Οηθηαθή Οηθνλνκία. Τώξα 

λνκίδσ είλαη κόλν δύν, νπόηε εθ ησλ πξαγκάησλ κεηώζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

καζήκαηνο. 

Αλέθεξε επηγξακκαηηθά κεηαβνιέο πνπ είραλ βηώζεη ιόγσ ηεο θξίζεο νη 

θαζεγεηέο (αύμεζε σξαξίνπ, κείσζε κηζζνύ, αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ αλά 

ηκήκα) θαη εμήγεζε πώο ε αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε θεκνινγνύκελε 

αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηέβαιαλ πξνζσξηλά ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. 

Δληόπηδε κάιηζηα ηνλ αληίθηππν ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιαγώλ ζηα αηζζήκαηα ησλ 

θαζεγεηώλ. 

Τα πξνεγνύκελα έλα δύν ρξόληα πνπ κπήθε κέζα ε θνβεξή αμηνιόγεζε θαη όιν 

απηό ην άγρνο «ζα αμηνινγεζεί ε κνλάδα» θαη «λα καδέςεηε απηό» θαη «ην lower, πνπ 

είρα πάξεη, παίξλεη ηόζν»… Γελ έρεη ζρέζε κε ηελ θξίζε, έρεη ζρέζε κε ηνλ παληθό θαη 

ηνλ θόβν... κε ηελ έλλνηα όηη θάπνηνη ζα θύγνπλ. Δθεί είρε πέζεη έλαο παληθόο «λα πάκε 

ζεκηλάξηα». Όηαλ έθπγε απηόο ν παληθόο, έρνπκε ραιαξώζεη όινη. 

Ζ Αγγειηθή ζρνιίαζε δηεμνδηθόηεξα αιιαγέο πνπ αθνξνύζαλ γεληθόηεξα ην 

ζρνιείν, είηε ζπλδένληαλ κε ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο είηε 

αληηθαηόπηξηδαλ ηε κείσζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. ε θάζε πεξίπησζε ηηο 

ζπλέδεε κε ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα. 
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ζρνιείν. Από ηελ αξρή ηήο άξεζε πεξηζζόηεξν ην ζρνιείν ιόγσ ηνπ επξύηεξνπ 

παηδαγσγηθνύ ξόινπ πνπ ζα ηεο αλαινγνύζε. 

Ήηαλ παληξεκέλε, είρε κηα θόξε θαη ν ζύδπγόο ηεο είρε κόληκε εξγαζία ζην 

δεκόζην. Γελ είραλ νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο (π.ρ. δάλεηα). Ζ ίδηα είρε πιένλ κόληκε 

νξγαληθή ζέζε ζε ζρνιείν θνληά ζην ζπίηη ηεο θαη έρνληαο ππεξεηήζεη πνιιά ρξόληα 

ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα εληαζζόηαλ ζηνπο παιαηόηεξνπο θαζεγεηέο ηνπ ζπιιόγνπ 

δηδαζθόλησλ. Ωο εθ ηνύηνπ, πνιιέο από ηηο ππεξεζηαθέο δπζρέξεηεο πνπ έπιεμαλ 

ζπλαδέιθνπο ηεο δελ ηελ επεξέαζαλ. Ωζηόζν, ηηο εληόπηδε θαη ηηο ζρνιίαδε. 

Δλδεηθηηθά, ζρνιίαζε ηηο δπζθνιίεο ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηνπο 

θαζεγεηέο πνπ κεηαθηλνύληαλ ώζηε λα θαιύςνπλ ην σξάξηό ηνπο θαη ηε κείσζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ. 

Μνπ κηιάλε γηα αμηνιόγεζε. Θα ’ξζεη αύξην λα αμηνινγήζεη αλ έρσ ζεηηθό 

θιίκα κέζα ζηελ ηάμε, αλ πξνάγεηαη ε κάζεζε, αλ… αλ… αλ… πώο κε βιέπνπλ νη 

άιινη ζπλάδειθνη, πώο βιέπσ ηνπο γνλείο, ηη ζρέζε έρσ κε ηνπο γνλείο. Μα είλαη 

δπλαηόλ λα πεγαίλσ ζε 3 ζρνιεία θαη λα έρσ όια απηά; 

Παιαηόηεξα θαη νη 3 ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ έθαλαλ Οηθηαθή Οηθνλνκία. Τώξα 

λνκίδσ είλαη κόλν δύν, νπόηε εθ ησλ πξαγκάησλ κεηώζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

καζήκαηνο. 

Αλέθεξε επηγξακκαηηθά κεηαβνιέο πνπ είραλ βηώζεη ιόγσ ηεο θξίζεο νη 

θαζεγεηέο (αύμεζε σξαξίνπ, κείσζε κηζζνύ, αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ αλά 

ηκήκα) θαη εμήγεζε πώο ε αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε θεκνινγνύκελε 

αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηέβαιαλ πξνζσξηλά ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. 

Δληόπηδε κάιηζηα ηνλ αληίθηππν ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιαγώλ ζηα αηζζήκαηα ησλ 

θαζεγεηώλ. 

Τα πξνεγνύκελα έλα δύν ρξόληα πνπ κπήθε κέζα ε θνβεξή αμηνιόγεζε θαη όιν 

απηό ην άγρνο «ζα αμηνινγεζεί ε κνλάδα» θαη «λα καδέςεηε απηό» θαη «ην lower, πνπ 

είρα πάξεη, παίξλεη ηόζν»… Γελ έρεη ζρέζε κε ηελ θξίζε, έρεη ζρέζε κε ηνλ παληθό θαη 

ηνλ θόβν... κε ηελ έλλνηα όηη θάπνηνη ζα θύγνπλ. Δθεί είρε πέζεη έλαο παληθόο «λα πάκε 

ζεκηλάξηα». Όηαλ έθπγε απηόο ν παληθόο, έρνπκε ραιαξώζεη όινη. 

Ζ Αγγειηθή ζρνιίαζε δηεμνδηθόηεξα αιιαγέο πνπ αθνξνύζαλ γεληθόηεξα ην 

ζρνιείν, είηε ζπλδένληαλ κε ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο είηε 

αληηθαηόπηξηδαλ ηε κείσζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. ε θάζε πεξίπησζε ηηο 

ζπλέδεε κε ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα. 

 

Υπάξρεη έλα πνζό πνπ δίλεη ν θάζε δήκνο... ρξήκαηα… γηα ην πεηξέιαην πνπ ζα 

αγνξάζεη ην θάζε ζρνιείν. Ο δηεπζπληήο πξνζπαζεί λα θάλεη κηα ζρεηηθή νηθνλνκία γηα 

πηζαλώο θξύεο κέξεο πνπ ζα ’ξζνπλ. Καη είλαη κέξεο πνπ ην θαινξηθέξ αλάβεη 8 κε 9 

ζε έλα ζρνιείν πνπ κπάδεη από παληνύ… Δκείο πνπ έρνπκε ηειεπηαίεο ώξεο κάζεκα, 

παγώλεηο. 

Δηδηθόηεξα ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εληόπηδε δεηήκαηα σο 

πξνο ηε δηδαθηέα ύιε, ηα βηβιία ή ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ. Σα δεηήκαηα απηά 

άιινηε ηα απέδηδε ζηελ θξίζε θαη άιινηε εκθαλίζηεθαλ ηελ πεξίνδν απηή ρσξίο λα 

ζπλδένληαη κε ηελ θξίζε αηηησδώο. Καη ζε απηέο ηηο επηζεκάλζεηο ηεο δελ παξέιεηπε 

λα ππνγξακκίδεη ηηο επηπηώζεηο ζηνλ άλζξσπν: ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο. 

Τα βηβιία [ζην αληηθείκελό κνπ]... ηα ηειεπηαία ρξόληα… είλαη θνβεξά 

δύζθνια. Δίλαη ηεξάζηηα ε ύιε θαη πνιύ δύζθνιε θη εκείο ρξεηαδόκαζηε ηξία 

πξάγκαηα... Πξέπεη λα κεησζεί ε ύιε... θη άιιν, αιιά ξηδηθά... λα γίλνπλ απιά θαη ιίγα. 

Έρεηο ην βηβιίν… Έρεηο ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα… Σνπ ιέεη ε [ζύκβνπινο] 

«πξνζπάζεζε λα ηα ηαηξηάζεηο»… λα ην δηαλζίζεηο κε θείκελν, κε απζεληηθό πιηθό, κε 

βίληεν… κε ό,ηη ζέιεηο… Δίλαη πάξα πνιύ δύζθνιν… Τν βηβιίν είλαη κηα θσιηά, ζα 

ζνπ δώζεη έλα θίλεηξν θαη από θεη θαη πέξα ζα θάλεηο πξάγκαηα. Όηαλ αρξεζηεύεηαη ην 

βηβιίν… όιε ε πξσηνγελήο εξγαζία είλαη όιε δηθηά ζνπ. 

Η ύιε κεηώλεηαη, απηό θαιό είλαη… Τν επίπεδν ησλ παηδηώλ πέθηεη ζπλέρεηα… 

Δίλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη είλαη ε απαμίσζε ηεο γλώζεο… ηα πξόηππα έρνπλ 

αιιάμεη… Σηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηη έρεη αιιάμεη; Δίκαζηε πην ραιαξνί… έρεη 

πέζεη πνιύ θαη ην επίπεδν ησλ ζεκάησλ θαη πην εύθνια κπαίλνπλ νη βαζκνί… Άξα 

πξνθαλώο πξέπεη λα είζαη επηεηθήο… Δίλαη ε επηείθεηα ζηε ζπκπεξηθνξά… ζηε 

βαζκνινγία… ζηηο απαηηήζεηο πνπ κπνξεί λα έρεηο.  

Γηαπηζηώλνπκε όηη ε Αγγειηθή πξνβιεκαηηδόηαλ γηα ην επίπεδν ησλ καζεηώλ 

θαη κέζα από ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο έδεηρλε πώο ε θνηλσληθή θαηάζηαζε επηδξά 

ζηηο επηδόζεηο ηνπο θαη ζπλεθδνρηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Αλαδείθλπε ηε ζύλδεζε ηεο θνηλσλίαο κε ην ζρνιείν θαη κέζα ζε απηό ην πιαίζην 

ζρνιίαδε ηηο θαηλνηνκίεο πνπ επηρεηξήζεθε λα εηζαρζνύλ.  

Βάδνληαο ην Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο ζην ζρνιείν ζεσξνύλ όηη 

απνθνξηίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα από ην λα ζηέιλεη ην παηδί ζην θξνληηζηήξην… Μπνξεί λα 

αθνύο ζηηο εηδήζεηο θαη λα ιέεη θάπνηνο «Α, ην Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό 

Γισζζνκάζεηαο, ηη σξαία, ζην ζρνιείν. Άξα ην παηδί δε ζα πάεη θξνληηζηήξην». Γελ 
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ηζρύεη απηό ην πξάγκα. Γε γίλεηαη κε 2 ώξεο [ελλ. δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

εβδνκαδηαία]. 

πλνςίδνληαο, ε Αγγειηθή θαίλεηαη όηη αθνινύζεζε έλα επάγγεικα πνπ 

αληηζηνηρνύζε ζην θιεξνλνκεκέλν θαη επίθηεην θεθάιαηό ηεο θαη αληαπνθξηλόηαλ 

ζηηο πξνζδνθίεο πνπ είρε από ηελ εξγαζία. Παξάιιεια, ε ζηαδηνδξνκία ηεο 

απνθιεηζηηθά ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο ηελ είρε εμνηθεηώζεη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

habitus, ελώ δε ζεώξεζε όηη απώιεζε ην ζπκβνιηθό ηεο θεθάιαην ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο, εθόζνλ ζπλέρηζε λα εθηηκά όηη απνηειεί πξόηππν γηα ηνπο καζεηέο ηεο. 

Σνπ ιέεη «Κνίηα, πώο είλαη ε κακά κνπ, πνπ δελ έρεη δηαβάζεη, πνπ δελ έρεη 

ηειεηώζεη ην ζρνιείν! Κνίηα πώο είλαη ε θπξία πνπ έρεη ηειεηώζεη έλα παλεπηζηήκην, 

πώο κηιάεη, πώο ζηέθεηαη, ηη σξαία πνπ καο ηα ιέεη!». Πξέπεη ν θαζεγεηήο... λα είλαη 

θαη ην πξόηππν γηα ηνλ καζεηή... λα κελ είλαη απηά πνπ βιέπεηο ζηελ ηειεόξαζε... 

Πξέπεη λα ’λαη πξνζεθηηθόο ν θαζεγεηήο θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ληύλεηαη θαη ζ’ απηά πνπ 

ιέεη θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ζηέθεηαη θαη ζε όια. 

Ζ ζεηηθή απηνεηθόλα ηεο, ην αίζζεκα κνληκόηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηελ 

εξγαζία, ε ηθαλνπνίεζε από ην επάγγεικά ηεο, ε εζηίαζή ηεο ζηνλ αλζξώπηλν 

παξάγνληα, ε δηαηήξεζε ζε γεληθέο γξακκέο ηνπ θιεξνλνκεκέλνπ θεθαιαίνπ θαη ν 

κέηξηνο αληίθηππνο ηεο θξίζεο ζηελ πξνζσπηθή ηεο δσή ηελ θαζηζηνύζαλ 

πεξηζζόηεξν αλζεθηηθή από άιινπο εθπαηδεπηηθνύο. Απηό ίζσο εξκελεύεη όηη 

ζρνιίαδε εθηελέζηεξα αιιαγέο πνπ ηηο ζπλέδεε κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηνπο 

καζεηέο, θαη όηη θαηλόηαλ επαηζζεηνπνηεκέλε ζε ππεξεζηαθέο δπζρέξεηεο 

ζπλαδέιθσλ ηεο.  

 

Σςμπεπάζμαηα 
 

Καζέλαο από ηνπο ηύπνπο πνπ πεξηγξάςακε θάλεθε λα αληηκεησπίδεη κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν ηηο αιιαγέο (εθπαηδεπηηθέο ή ακηγώο ππεξεζηαθέο), αλάινγα κε 

ηηο πξνζδνθίεο από ην επάγγεικα, πνπ απνξξένπλ από ην θεθάιαην θαη ην 

εγθαηεζηεκέλν habitus ηνπ θάζε ηύπνπ.  

Οη ηύπνη ηνπ θαζεγεηή πνπ είραλ επελδύζεη ζην επάγγεικα γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ, ζπκβνιηθνύ θαη θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ ηνπο θαη αλαηξέπεηαη ν 

ζρεδηαζκόο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο (Καζζάλδξα, Άξεο), ιόγσ όζσλ ίζρπαλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο, αηζζάλνληαη όηη κεξηθώο ή ζπλνιηθά δελ εθπιεξώλνληαη νη 

πξνζδνθίεο ηνπο από ην επάγγεικα. Από απηνύο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο εθείλνη πνπ 
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ηζρύεη απηό ην πξάγκα. Γε γίλεηαη κε 2 ώξεο [ελλ. δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

εβδνκαδηαία]. 

πλνςίδνληαο, ε Αγγειηθή θαίλεηαη όηη αθνινύζεζε έλα επάγγεικα πνπ 

αληηζηνηρνύζε ζην θιεξνλνκεκέλν θαη επίθηεην θεθάιαηό ηεο θαη αληαπνθξηλόηαλ 

ζηηο πξνζδνθίεο πνπ είρε από ηελ εξγαζία. Παξάιιεια, ε ζηαδηνδξνκία ηεο 

απνθιεηζηηθά ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο ηελ είρε εμνηθεηώζεη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

habitus, ελώ δε ζεώξεζε όηη απώιεζε ην ζπκβνιηθό ηεο θεθάιαην ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο, εθόζνλ ζπλέρηζε λα εθηηκά όηη απνηειεί πξόηππν γηα ηνπο καζεηέο ηεο. 

Σνπ ιέεη «Κνίηα, πώο είλαη ε κακά κνπ, πνπ δελ έρεη δηαβάζεη, πνπ δελ έρεη 

ηειεηώζεη ην ζρνιείν! Κνίηα πώο είλαη ε θπξία πνπ έρεη ηειεηώζεη έλα παλεπηζηήκην, 

πώο κηιάεη, πώο ζηέθεηαη, ηη σξαία πνπ καο ηα ιέεη!». Πξέπεη ν θαζεγεηήο... λα είλαη 

θαη ην πξόηππν γηα ηνλ καζεηή... λα κελ είλαη απηά πνπ βιέπεηο ζηελ ηειεόξαζε... 

Πξέπεη λα ’λαη πξνζεθηηθόο ν θαζεγεηήο θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ληύλεηαη θαη ζ’ απηά πνπ 

ιέεη θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ζηέθεηαη θαη ζε όια. 

Ζ ζεηηθή απηνεηθόλα ηεο, ην αίζζεκα κνληκόηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηελ 

εξγαζία, ε ηθαλνπνίεζε από ην επάγγεικά ηεο, ε εζηίαζή ηεο ζηνλ αλζξώπηλν 

παξάγνληα, ε δηαηήξεζε ζε γεληθέο γξακκέο ηνπ θιεξνλνκεκέλνπ θεθαιαίνπ θαη ν 

κέηξηνο αληίθηππνο ηεο θξίζεο ζηελ πξνζσπηθή ηεο δσή ηελ θαζηζηνύζαλ 

πεξηζζόηεξν αλζεθηηθή από άιινπο εθπαηδεπηηθνύο. Απηό ίζσο εξκελεύεη όηη 

ζρνιίαδε εθηελέζηεξα αιιαγέο πνπ ηηο ζπλέδεε κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηνπο 

καζεηέο, θαη όηη θαηλόηαλ επαηζζεηνπνηεκέλε ζε ππεξεζηαθέο δπζρέξεηεο 

ζπλαδέιθσλ ηεο.  

 

Σςμπεπάζμαηα 
 

Καζέλαο από ηνπο ηύπνπο πνπ πεξηγξάςακε θάλεθε λα αληηκεησπίδεη κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν ηηο αιιαγέο (εθπαηδεπηηθέο ή ακηγώο ππεξεζηαθέο), αλάινγα κε 

ηηο πξνζδνθίεο από ην επάγγεικα, πνπ απνξξένπλ από ην θεθάιαην θαη ην 

εγθαηεζηεκέλν habitus ηνπ θάζε ηύπνπ.  

Οη ηύπνη ηνπ θαζεγεηή πνπ είραλ επελδύζεη ζην επάγγεικα γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ, ζπκβνιηθνύ θαη θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ ηνπο θαη αλαηξέπεηαη ν 

ζρεδηαζκόο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο (Καζζάλδξα, Άξεο), ιόγσ όζσλ ίζρπαλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο, αηζζάλνληαη όηη κεξηθώο ή ζπλνιηθά δελ εθπιεξώλνληαη νη 

πξνζδνθίεο ηνπο από ην επάγγεικα. Από απηνύο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο εθείλνη πνπ 

είραλ εξγαζηαθή εκπεηξία θπξίσο ζην πεδίν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (Καζζάλδξα) 

κηινύλ δηεμνδηθά γηα ηηο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο πνπ έπιεμαλ ην νηθνλνκηθό, 

ζπκβνιηθό θαη θνηλσληθό ηνπο θεθάιαην θαη όηαλ ζρνιηάδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αιιαγέο εμεγνύλ γηαηί, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηηο απνηηκνύλ σο ζεηηθέο, δελ 

κπνξνύλ λα ηηο εθαξκόζνπλ ιόγσ ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο (π.ρ. 

κεηαθίλεζεο ζε 2-3 ζρνιεία). Αληίζεηα, θαζεγεηέο κε απμεκέλα εθπαηδεπηηθά 

πξνζόληα, ησλ νπνίσλ επίζεο αλαηξέπεηαη ν ζρεδηαζκόο ηεο ζηαδηνδξνκίαο (π.ρ. 

αδπλακία απόζπαζεο ζε παλεπηζηήκην ή εξεπλεηηθό θνξέα), αιιά κέζσ ηνπ 

επαγγέικαηνο επειπηζηνύζαλ ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ζπκβνιηθνύ ηνπο 

θεθαιαίνπ θαη ζηε κεηαηξεςηκόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο θεθαιαίνπ ζε 

ζπκβνιηθό (Άξεο), κηινύλ δηαθνξεηηθά γηα ηηο αιιαγέο: Αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά, είηε 

κε ζαθήλεηα είηε ππαηληθηηθά, ζηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε ζρέζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε ιόγσ ησλ κεηαβνιώλ δηνηθεηηθνύ ηύπνπ, δειαδή ησλ 

αιιαγώλ ζηε δπλακηθή ηνπ πεδίνπ, αιιά πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο επξύηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ άιινηε αθνξνύλ θαη ηνπο ίδηνπο (π.ρ. Σξάπεδα Θεκάησλ) 

θαη άιινηε όρη (πξνζιήςεηο κέζσ ΔΠΑ). Απηόο ν ηύπνο θαζεγεηή ζεσξεί ηηο 

αιιαγέο σο απνδεθηό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηνπ επαγγέικαηνο θαη επηρεηξεί κηα 

ζπλαηζζεκαηηθά απνζηαζηνπνηεκέλε θαη ζπλζεηηθή εξκελεία ησλ κεηαβνιώλ, 

ζπλεθηηκώληαο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Γηαρσξίδεη επνκέλσο ηελ 

«αληηθεηκεληθή» θξηηηθή ηνπ ζηηο αιιαγέο από ηελ θαζπζηέξεζε πνπ ιόγσ απηώλ 

βηώλεη ν ίδηνο ζηελ πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία.  

Οη ηύπνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πνπ ληώζνπλ όηη κέζα από ην επάγγεικά ηνπο 

εθπιεξώλνληαη νη πξνζδνθίεο ηνπο, όηη ην ζρνιείν είλαη έλα πεδίν όπνπ εθδηπιώλεηαη 

ή εληζρύεηαη ην δηθό ηνπο habitus θαη όηη ππάξρεη ζύγθιηζε ή ηαύηηζε κε ην habitus ηεο 

εθπαίδεπζεο (Αιέμαλδξνο, Αγγειηθή) επηθεληξώλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο 

πνπ αθνξνύλ ην πεξηερόκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλαθέξνληαη 

ιηγόηεξν ζηηο ππεξεζηαθέο δπζρέξεηεο ησλ ίδησλ (π.ρ. δηαζεζηκόηεηα) ή ζπλαδέιθσλ 

ηνπο (π.ρ. κείσζε σξώλ δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ καζεκάησλ). Από απηνύο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο εθείλνη πνπ είραλ απνθιεηζηηθά εξγαζηαθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη είραλ επηιέμεη από ηελ αξρή σο επάγγεικα απηό ηνπ θαζεγεηή (Αγγειηθή) κηινύλ 

δηεμνδηθά γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, είηε ζπκθσλνύλ κε απηέο (π.ρ. κείσζε ύιεο, 

λέα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ) είηε δηαθσλνύλ κε ηνλ ηξόπν πνπ επηρεηξήζεθε λα 

εθαξκνζηνύλ (π.ρ. Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο). Παξάιιεια, 

επηθεληξώλνληαη ζηε δηδαθηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, όπσο πινπνηείηαη ζηε 
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ζρνιηθή κνλάδα. Αληίζεηα, θαζεγεηέο, νη νπνίνη επίζεο ληώζνπλ όηη κέζα από ην 

επάγγεικά ηνπο εθπιεξώλνληαη νη πξνζδνθίεο ηνπο, όηη ην ζρνιείν είλαη έλα πεδίν 

όπνπ εθδηπιώλεηαη ή εληζρύεηαη ην δηθό ηνπο habitus θαη όηη ππάξρεη ζύγθιηζε ή 

ηαύηηζε κε ην habitus ηεο εθπαίδεπζεο, επέιεμαλ όκσο ην επάγγεικα ζπλεηδεηά ζε 

κεγάιε ειηθία, έρνληαο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο από δηάθνξνπο ρώξνπο όπνπ είραλ 

αλαπηύμεη έλαλ εγεηηθό ξόιν (Αιέμαλδξνο), πξνζεγγίδνπλ δηαθνξεηηθά ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο. Αλαθέξνληαη, όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, ζηηο 

αιιαγέο εληόο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (π.ρ. πηζηνπνίεζε γλώζεο ππνινγηζηώλ 

ελδνζρνιηθά), αλάγνπλ όκσο ηα δεηήκαηα ζην πιαίζην κηαο επξύηεξεο εθπαηδεπηηθήο 

θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ πνξεία ηεο ζθέςεο ηνπο θηλείηαη από ην ππνπεδίν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δπνκέλσο, ε έξεπλα έδεημε όηη ε αληηκεηώπηζε ησλ αιιαγώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, είηε απηέο αθνξνύλ ακηγώο ζέκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είηε 

ππεξεζηαθά, δελ είλαη νκόζπκε θαη εληαία. Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ είραλ νη θαζεγεηέο από ην επάγγεικά ηνπο, όπσο απηέο 

δηακνξθώζεθαλ κε βάζε ην θιεξνλνκεκέλν θαη επίθηεην θεθάιαηό ηνπο θαη κε βάζε 

ην habitus ησλ πεδίσλ ζηα νπνία βξέζεθαλ πξηλ από ηνλ δηνξηζκό ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

Από ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη αληηιεπηό όηη ηα απμεκέλα εθπαηδεπηηθά 

πξνζόληα (εθπαηδεπηηθό θεθάιαην) θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία εθηόο ηνπ πεδίνπ ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (θνηλσληθό θεθάιαην) δηεπθνιύλνπλ ηε ζρεδηαζκέλε αιιαγή 

ζέζεσλ ζην ππνπεδίν ηνπ ζρνιείνπ (ζηξαηεγηθέο αλακεηαηξνπήο), θαζώο θαη ηε 

λεθάιηα απνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιαγώλ ζε απηό ην ππνπεδίν (ζηξαηεγηθέο 

ακνηβαίαο κεηαηξεςηκόηεηαο). ηελ πεξίπησζε απηή, ηα άηνκα κέζα ζηελ θξίζε 

κπνξνύλ επρεξέζηεξα λα δηαηεξνύλ ή λα εληζρύνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θνηλσληθήο 

αλαπαξαγσγήο. Γεληθόηεξα, ε ζέζε ησλ αηόκσλ ζηε δνκή θαη ηε δπλακηθή ηνπ 

πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζηάζε θαη ηελ πνξεία ηνπο ζην 

ππνπεδίν ηνπ ζρνιείνπ, ελώ ηα επξύηεξα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

θεθάιαηα θαζνξίδνπλ θαη εθείλα πνπ αμηνπνηνύληαη ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά αλαγόκελα ζην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο επηβεβαηώλνπλ, ελδεηθηηθά, ηελ αμία ηεο πξόζβαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε 

δηαδηθαζίεο απόθηεζεο πεξαηηέξσ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ εκπεηξηώλ, ηε 

ζπνπδαηόηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο πνπ έρεη ν 

εθπαηδεπηηθόο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, ηε ζεκαζία ηεο δπλαηόηεηαο ελόο 
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ζρνιηθή κνλάδα. Αληίζεηα, θαζεγεηέο, νη νπνίνη επίζεο ληώζνπλ όηη κέζα από ην 

επάγγεικά ηνπο εθπιεξώλνληαη νη πξνζδνθίεο ηνπο, όηη ην ζρνιείν είλαη έλα πεδίν 

όπνπ εθδηπιώλεηαη ή εληζρύεηαη ην δηθό ηνπο habitus θαη όηη ππάξρεη ζύγθιηζε ή 

ηαύηηζε κε ην habitus ηεο εθπαίδεπζεο, επέιεμαλ όκσο ην επάγγεικα ζπλεηδεηά ζε 

κεγάιε ειηθία, έρνληαο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο από δηάθνξνπο ρώξνπο όπνπ είραλ 

αλαπηύμεη έλαλ εγεηηθό ξόιν (Αιέμαλδξνο), πξνζεγγίδνπλ δηαθνξεηηθά ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο. Αλαθέξνληαη, όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, ζηηο 

αιιαγέο εληόο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (π.ρ. πηζηνπνίεζε γλώζεο ππνινγηζηώλ 

ελδνζρνιηθά), αλάγνπλ όκσο ηα δεηήκαηα ζην πιαίζην κηαο επξύηεξεο εθπαηδεπηηθήο 

θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ πνξεία ηεο ζθέςεο ηνπο θηλείηαη από ην ππνπεδίν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δπνκέλσο, ε έξεπλα έδεημε όηη ε αληηκεηώπηζε ησλ αιιαγώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, είηε απηέο αθνξνύλ ακηγώο ζέκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είηε 

ππεξεζηαθά, δελ είλαη νκόζπκε θαη εληαία. Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ είραλ νη θαζεγεηέο από ην επάγγεικά ηνπο, όπσο απηέο 

δηακνξθώζεθαλ κε βάζε ην θιεξνλνκεκέλν θαη επίθηεην θεθάιαηό ηνπο θαη κε βάζε 

ην habitus ησλ πεδίσλ ζηα νπνία βξέζεθαλ πξηλ από ηνλ δηνξηζκό ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

Από ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη αληηιεπηό όηη ηα απμεκέλα εθπαηδεπηηθά 

πξνζόληα (εθπαηδεπηηθό θεθάιαην) θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία εθηόο ηνπ πεδίνπ ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (θνηλσληθό θεθάιαην) δηεπθνιύλνπλ ηε ζρεδηαζκέλε αιιαγή 

ζέζεσλ ζην ππνπεδίν ηνπ ζρνιείνπ (ζηξαηεγηθέο αλακεηαηξνπήο), θαζώο θαη ηε 

λεθάιηα απνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιαγώλ ζε απηό ην ππνπεδίν (ζηξαηεγηθέο 

ακνηβαίαο κεηαηξεςηκόηεηαο). ηελ πεξίπησζε απηή, ηα άηνκα κέζα ζηελ θξίζε 

κπνξνύλ επρεξέζηεξα λα δηαηεξνύλ ή λα εληζρύνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θνηλσληθήο 

αλαπαξαγσγήο. Γεληθόηεξα, ε ζέζε ησλ αηόκσλ ζηε δνκή θαη ηε δπλακηθή ηνπ 

πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζηάζε θαη ηελ πνξεία ηνπο ζην 

ππνπεδίν ηνπ ζρνιείνπ, ελώ ηα επξύηεξα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

θεθάιαηα θαζνξίδνπλ θαη εθείλα πνπ αμηνπνηνύληαη ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά αλαγόκελα ζην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο επηβεβαηώλνπλ, ελδεηθηηθά, ηελ αμία ηεο πξόζβαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε 

δηαδηθαζίεο απόθηεζεο πεξαηηέξσ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ εκπεηξηώλ, ηε 

ζπνπδαηόηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο πνπ έρεη ν 

εθπαηδεπηηθόο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, ηε ζεκαζία ηεο δπλαηόηεηαο ελόο 

εθπαηδεπηηθνύ λα δηδάζθεη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο γλσζηηθά αληηθείκελα θ.ν.θ. 

Πξόθεηηαη γηα θάπνηεο πξαθηηθέο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο άκβιπλζεο ησλ επηπηώζεσλ 

ησλ «θξίζεσλ» αιιά θπξίσο πξαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε αθελόο ησλ 

κεηαβαιιόκελσλ ζπλζεθώλ θαη ζέζεσλ ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο θαη αθεηέξνπ ησλ 

ηαπηνηήησλ πνπ νη θξίζεηο κεηαζρεκαηίδνπλ ή απεηινύλ.  
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Πεπίλητη  
  
Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ε ζπκβνιή ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ 
ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, δηακέζνπ παξαγφκελσλ καζεηηθψλ θαιιηηερληθψλ 
πξντφλησλ, κε αθνξκή ζπλαθείο καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο. Οη καζεηέο/-ήηξηεο δνχιεςαλ 
νκαδηθά θαη αηνκηθά, κε έκθαζε ζηε «γξακκαηηθή» θαη ζην «ζπληαθηηθφ» ηεο γιψζζαο ηνπ 
θηλεκαηνγξάθνπ θαη ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ δχν 
ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο, κία κπζνπιαζίαο θαη κία ηεθκεξίσζεο, θαζψο θαη εηθαζηηθά έξγα 
δσγξαθηθήο θαη θνιάδ. ια ηα έξγα ηηκήζεθαλ κε βξαβεία θαη επαίλνπο ζηνπο καζεηηθνχο 
δηαγσληζκνχο, ζηνπο νπνίνπο θαη ζπκκεηείραλ, κε ζέκα ηελ ηνπηθή ηζηνξία. Σα 
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη φηη ζηελ αλάδεημε ηνπ ηφπνπ θαη ησλ αλζξψπσλ κηαο 
πεξηνρήο κέγηζην ξφιν κπνξνχλ λα παίμνπλ νη ηέρλεο σο ελαιιαθηηθνί ηξφπνη κάζεζεο, 
θαζψο εκπινπηίδνπλ ηε γλψζε κε ζπλαίζζεκα θαη ην ζπλαίζζεκα κε αλζξσπηζκφ.  
 
Λέξειρ-κλειδιά: ηνπηθή ηζηνξία, καζεηηθφο δηαγσληζκφο, νπηηθναθνπζηηθφο γξακκαηηζκφο, 
θηλεκαηνγξάθνο, εηθαζηηθέο ηέρλεο  

  
  
Abstract  
  
The main purpose of this article is to contribute to the understanding and conquest of local 
history based on audiovisual literacy through the production of student artistic products 
submitted in relevant student competitions. Students worked in groups and individually, with 
emphasis on the ‘‘grammar’’ and ‘‘syntax’’ of the language of cinema and the visual arts. The 
results were two short films, one fiction and one documentary, as well as paintings and 
collages. All the projects were honored with prizes and praise in the student competitions they 
participated in, focusing on local history. The conclusions reached are that the arts can play a 
major role in shaping the place and people of an area as alternative ways of learning, as they 
enrich knowledge with emotion and emotion with humanity.  
 
Keywords: local history, student competition, audiovisual literacy, cinema, visual arts  
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Θευπηηικό μέπορ 
 
Τνπηθή ηζηνξία  
  

Ζ ηνπηθή ηζηνξία αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, αμηνπνηεί πεγέο ελφο 

ηφπνπ, ζέηεη ζθνπνχο, νξίδεη άμνλεο έξεπλαο, ζρεδηάδεη δξαζηεξηφηεηεο. ηξέθεηαη 

γχξσ απφ γεγνλφηα θαη έξγα ησλ αλζξψπσλ κηαο πεξηνρήο θαη, άξα, πξσηαγσληζηνχλ 

ζε απηή κηθξέο θνηλσληθέο νκάδεο ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν αλαθνξάο (Ρεπνχζε, 2004). 

Πξφθεηηαη γηα ηε κηθξντζηνξία ελφο ηφπνπ, πνπ φκσο ζπρλά, κε ηηο απνθιίζεηο πνπ 

παξνπζηάδεη απφ ηε γεληθή καθξντζηνξία, απνηειεί ην θιεηδί ηεο εξκελείαο ηεο 

επξχηεξεο πνιηηηζκηθήο πεξηνρήο, ηεο εζληθήο ηζηνξίαο, ηεο νηθνλνκίαο ή ησλ 

πνιεκηθψλ γεγνλφησλ (Παππάο, 2002).  

Ζ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ζ απφ θνηλνχ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ε νκαδηθή 

εξγαζία, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο θάζε νκάδαο, 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, εληζρχνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο 

ζρέζεηο, θσηίδνληαο παξάιιεια θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο. Ο θαηακεξηζκφο 

εξγαζίαο ζην ζπιινγηθφ έξγν εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε αιιά θαη ηελ απνδνρή ηνπ 

άιινπ. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ απφςεσλ δηακέζνπ ησλ ηνπηθψλ ηζηνξηθψλ επξεκάησλ 

είλαη γηα φινπο κία πξφθιεζε γηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο, πνπ 

νδεγεί ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνπλ φζν θαη ζηελ θαιχηεξε 

θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Οη καζεηέο/-ήηξηεο, δηακέζνπ ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ, 

αζθνχληαη επαγσγηθά ζε λέεο ζπλζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα θαη αηζζάλνληαη φηη κε 

ηελ εξγαζία ηνπο ζπλέβαιαλ δεκηνπξγηθά ζηελ απηνγλσζία ηεο θνηλσλίαο ζηελ 

νπνία δνπλ (Βεξηζέηεο, 2002). Μάιηζηα, απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ηα βηψλνπλ 

εληνλφηεξα φηαλ, κέζα απφ εθδειψζεηο, δεκνζηεχζεηο, εθζέζεηο, δηαιέμεηο ή 

καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο, έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνβάιινπλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ κφρζνπ ηνπο (Ρεπνχζε, 2000).  

Ζ πξνζσπηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ έξεπλα ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

ηνπο/ηηο εμαζθεί ζηε κεζνδνινγία ηεο ηεθκεξίσζεο. Απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα πνπ 

ζέηνπλ δηαρεηξηδφκελνη/-εο ην πιηθφ ηνπο κε απηελέξγεηα, επηλνεηηθφηεηα, 

παξαηήξεζε, πεξηγξαθή, ζχγθξηζε θαη, γεληθά, ελεξγεηηθή αλαθάιπςε. Έηζη, ε 

κειέηε ηνπ παξειζφληνο δελ είλαη πιένλ κηα ζεσξεηηθή ελαζρφιεζε, αιιά κηα 

πςειήο πνηφηεηαο βησκαηηθή πξνζέγγηζε. Ζ ηεθκεξίσζε είλαη απηή, κέζα απφ 

θσηνγξαθίεο, πξνθνξηθέο καξηπξίεο, αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, εξγαιεία, 
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νδεγεί ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνπλ φζν θαη ζηελ θαιχηεξε 

θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Οη καζεηέο/-ήηξηεο, δηακέζνπ ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ, 

αζθνχληαη επαγσγηθά ζε λέεο ζπλζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα θαη αηζζάλνληαη φηη κε 

ηελ εξγαζία ηνπο ζπλέβαιαλ δεκηνπξγηθά ζηελ απηνγλσζία ηεο θνηλσλίαο ζηελ 

νπνία δνπλ (Βεξηζέηεο, 2002). Μάιηζηα, απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ηα βηψλνπλ 

εληνλφηεξα φηαλ, κέζα απφ εθδειψζεηο, δεκνζηεχζεηο, εθζέζεηο, δηαιέμεηο ή 

καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο, έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνβάιινπλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ κφρζνπ ηνπο (Ρεπνχζε, 2000).  

Ζ πξνζσπηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ έξεπλα ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

ηνπο/ηηο εμαζθεί ζηε κεζνδνινγία ηεο ηεθκεξίσζεο. Απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα πνπ 

ζέηνπλ δηαρεηξηδφκελνη/-εο ην πιηθφ ηνπο κε απηελέξγεηα, επηλνεηηθφηεηα, 

παξαηήξεζε, πεξηγξαθή, ζχγθξηζε θαη, γεληθά, ελεξγεηηθή αλαθάιπςε. Έηζη, ε 

κειέηε ηνπ παξειζφληνο δελ είλαη πιένλ κηα ζεσξεηηθή ελαζρφιεζε, αιιά κηα 

πςειήο πνηφηεηαο βησκαηηθή πξνζέγγηζε. Ζ ηεθκεξίσζε είλαη απηή, κέζα απφ 

θσηνγξαθίεο, πξνθνξηθέο καξηπξίεο, αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, εξγαιεία, 

ζπλήζεηεο, ηξφπν δσήο, κλεκεία, θηίζκαηα, ζχγρξνλα έξγα, ηνπηθνχο ζξχινπο, 

απνκλεκνλεχκαηα θ.ά., ελψ παξάιιεια απαηηεί θαη θξηηηθή δηαρείξηζε ηνπ φγθνπ ησλ 

πιεξνθνξηψλ (Αζσλίηεο, 2001). Αθφκε, παξαηεξψληαο ηηο επηπηψζεηο ησλ 

απνθάζεσλ ησλ αλζξψπσλ ζην θπζηθφ θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

ζπλαηζζάλνληαη θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.  

Ζ κειέηε, ινηπφλ, ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο μεθηλά απφ ηελ άκεζε εκπεηξία, ζε 

αληίζεζε κε ηε γεληθή ηζηνξία. Απφ ην φλνκα ελφο δξφκνπ ή απφ κηα παιηά 

θσηνγξαθία, ε έξεπλα δηεηζδχεη ζε φιν ην θάζκα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Πεγέο ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο κπνξεί λα είλαη αξρεία, επηζηνιέο, θαηάινηπα ηνπ πιηθνχ 

πνιηηηζκνχ, εξγαιεία, κεραλέο, νηθηαθά ζθεχε, ελδπκαζίεο, ζθξαγίδεο, λνκίζκαηα, 

ινγνηερληθά έξγα, έξγα ηέρλεο, παιηέο θσηνγξαθίεο, αεξνθσηνγξαθίεο, 

θηλεκαηνγξαθηθφ πιηθφ, πξνθνξηθή παξάδνζε, πξνθνξηθέο καξηπξίεο, βηβιηνγξαθία, 

ηνπηθφο Σχπνο, βηβιηνζήθεο, παιαηά αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, ηνπηθά 

πξντφληα, ηνπηθή ζπγθνηλσλία, ηδξχκαηα θαη θνξείο. Πεγέο φκσο ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο, κπνξεί λα είλαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζέιαβαλ θαη βίσζαλ 

ζπνπδαία ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο νη θάηνηθνη ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ, φπσο ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο, ηνλ 

Διιελντηαιηθφ πφιεκν, ηελ Καηνρή θαη ηελ αληίζηαζε θαηά ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο 

(Υξπζαθίδεο, 2000).  

  

Ζ πξνώζεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο δηακέζνπ καζεηηθώλ δηαγσληζκώλ 
  

Γχν ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο πξνψζεζεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο δηακέζνπ 

καζεηηθψλ δηαγσληζκψλ είλαη νη εμήο:  

Σν Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ην Ίδξπκα Μνπζείνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα θαη ην ζσκαηείν 

«Οη θίινη ηνπ Μνπζείνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα», πξνθήξπμαλ ηνλ 4ν καζεηηθφ 

δηαγσληζκφ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18 θαη ηνλ 5ν καζεηηθφ δηαγσληζκφ γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2018-19, γηα καζεηέο/-ήηξηεο φισλ ησλ ηάμεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ζέκα ηελ ηνπηθή ηζηνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

καζεηέο/-ήηξηεο θιήζεθαλ λα εζηηάζνπλ ζηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε, ζηελ 

πλεπκαηηθή δσή, ζηελ εζληθή δσή θαη ζηνπο αγψλεο, ζηε Μαθεδνλία θαη ζηε Θξάθε, 

απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα θαη έσο ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πεξίπνπ 

δειαδή έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940. Ζ εζηίαζε ήηαλ ρξνληθά ειεχζεξε, 
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αξθεί λα ελέπηπηε ζηα παξαπάλσ ρξνληθά φξηα, ελψ ηνπηθά ζα κπνξνχζε λα 

θπκαίλεηαη ζε επίπεδν ρσξηνχ ή θαη ζε νιφθιεξε ηε Μαθεδνλία – Θξάθε. Μηα ηέηνηα 

πξνηεηλφκελε ρξνληθή εζηίαζε ήηαλ πξφζθπγεο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο 

ζηε Μαθεδνλία θαη ζηε Θξάθε, ε πεξίνδνο ηεο γεξκαληθήο θαη ηεο βνπιγαξηθήο 

θαηνρήο θαη ην Οινθαχησκα. Οη καζεηέο/-ήηξηεο κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ 

παξάγνληαο ηέρλε, φπσο ηαηλίεο θαη εηθαζηηθά έξγα.  

Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα 

Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεφξαζεο θαη Φεθηαθψλ Μέζσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εξξψλ θαη 

κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Πνληίσλ Δθπαηδεπηηθψλ 

ζπλδηνξγάλσζαλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα/Γηαγσληζκφ «Πνληηαθφο Διιεληζκφο: 

Μλήκεο θαη φλεηξα, παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ». Ο δηαγσληζκφο μεθίλεζε ζηηο 31 

Οθησβξίνπ 2018, έιεμε ζηηο 29 Μαξηίνπ ηνπ 2019, ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

αλαθνηλψζεθαλ ηνλ Μάην ηνπ 2019, ελψ νη θαιχηεξεο καζεηηθέο δεκηνπξγίεο 

βξαβεχζεθαλ ζε εηδηθή εθδήισζε ην θζηλφπσξν ηνπ 2019 ζηε Θεζζαινλίθε. Ο 

δηαγσληζκφο απεπζπλφηαλ ζε καζεηέο/-ήηξηεο φισλ ησλ ηάμεσλ λεπηαγσγείσλ, 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο νκνγέλεηαο, 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, θαη είρε σο βαζηθή επηδίσμε λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο/-

ήηξηεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ νκνγέλεηα, ηνλ πνληηαθφ 

ειιεληζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηζηνξία ηνπ, ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο ηαπηφηεηαο. 

Μεξηθνί απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο ηνπ δηαγσληζκνχ ήηαλ ε 

ηζηνξία ηνπ Πφληνπ, ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ Πνληίσλ, ήζε, έζηκα, ηξαγνχδηα, 

ελδπκαζίεο, δηαηξνθή, ε πνληηαθή δηάιεθηνο, νη πνληηαθέο θνηλφηεηεο αλά ηνλ θφζκν, 

ε Παλαγία νπκειά θαη ηα κνλαζηήξηα ηνπ Πφληνπ, ν Πφληνο κέζα απφ εηθφλεο θαη 

θείκελα, ε ζπκβνιή ησλ Πνληίσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, νη πξφζθπγεο Πφληηνη 

ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα ζήκεξα, νη Πφληηνη ζήκεξα. 

Κάπνηεο απφ ηηο θαηεγνξίεο δεκηνπξγηψλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, κπζνπιαζίαο ή ληνθηκαληέξ, κνπζηθή 

ζχλζεζε (κνπζηθή ζχλζεζε ή νινθιεξσκέλν ηξαγνχδη ή κεινπνίεζε γλσζηνχ 

πνηήκαηνο, ζηε λενειιεληθή γιψζζα ή ζηελ πνληηαθή δηάιεθην), εηθαζηηθφ έξγν θ.ά.  
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αξθεί λα ελέπηπηε ζηα παξαπάλσ ρξνληθά φξηα, ελψ ηνπηθά ζα κπνξνχζε λα 

θπκαίλεηαη ζε επίπεδν ρσξηνχ ή θαη ζε νιφθιεξε ηε Μαθεδνλία – Θξάθε. Μηα ηέηνηα 

πξνηεηλφκελε ρξνληθή εζηίαζε ήηαλ πξφζθπγεο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο 

ζηε Μαθεδνλία θαη ζηε Θξάθε, ε πεξίνδνο ηεο γεξκαληθήο θαη ηεο βνπιγαξηθήο 

θαηνρήο θαη ην Οινθαχησκα. Οη καζεηέο/-ήηξηεο κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ 

παξάγνληαο ηέρλε, φπσο ηαηλίεο θαη εηθαζηηθά έξγα.  

Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα 

Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεφξαζεο θαη Φεθηαθψλ Μέζσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εξξψλ θαη 

κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Πνληίσλ Δθπαηδεπηηθψλ 

ζπλδηνξγάλσζαλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα/Γηαγσληζκφ «Πνληηαθφο Διιεληζκφο: 

Μλήκεο θαη φλεηξα, παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ». Ο δηαγσληζκφο μεθίλεζε ζηηο 31 

Οθησβξίνπ 2018, έιεμε ζηηο 29 Μαξηίνπ ηνπ 2019, ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

αλαθνηλψζεθαλ ηνλ Μάην ηνπ 2019, ελψ νη θαιχηεξεο καζεηηθέο δεκηνπξγίεο 

βξαβεχζεθαλ ζε εηδηθή εθδήισζε ην θζηλφπσξν ηνπ 2019 ζηε Θεζζαινλίθε. Ο 

δηαγσληζκφο απεπζπλφηαλ ζε καζεηέο/-ήηξηεο φισλ ησλ ηάμεσλ λεπηαγσγείσλ, 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο νκνγέλεηαο, 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, θαη είρε σο βαζηθή επηδίσμε λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο/-

ήηξηεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ νκνγέλεηα, ηνλ πνληηαθφ 

ειιεληζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηζηνξία ηνπ, ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο ηαπηφηεηαο. 

Μεξηθνί απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο ηνπ δηαγσληζκνχ ήηαλ ε 

ηζηνξία ηνπ Πφληνπ, ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ Πνληίσλ, ήζε, έζηκα, ηξαγνχδηα, 

ελδπκαζίεο, δηαηξνθή, ε πνληηαθή δηάιεθηνο, νη πνληηαθέο θνηλφηεηεο αλά ηνλ θφζκν, 

ε Παλαγία νπκειά θαη ηα κνλαζηήξηα ηνπ Πφληνπ, ν Πφληνο κέζα απφ εηθφλεο θαη 

θείκελα, ε ζπκβνιή ησλ Πνληίσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, νη πξφζθπγεο Πφληηνη 

ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα ζήκεξα, νη Πφληηνη ζήκεξα. 

Κάπνηεο απφ ηηο θαηεγνξίεο δεκηνπξγηψλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, κπζνπιαζίαο ή ληνθηκαληέξ, κνπζηθή 

ζχλζεζε (κνπζηθή ζχλζεζε ή νινθιεξσκέλν ηξαγνχδη ή κεινπνίεζε γλσζηνχ 

πνηήκαηνο, ζηε λενειιεληθή γιψζζα ή ζηελ πνληηαθή δηάιεθην), εηθαζηηθφ έξγν θ.ά.  

  

Ο νπηηθναθνπζηηθόο γξακκαηηζκόο ζηελ ηνπηθή ηζηνξία, δηακέζνπ καζεηηθώλ 
δηαγσληζκώλ 
  

ξνο ζπκκεηνρήο ζε καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο κε ζέκα ηελ ηνπηθή ηζηνξία, 

φπσο δηαπηζηψλνπκε θαη απφ ηνπο παξαπάλσ δηαγσληζκνχο, είλαη ζπλήζσο ην 

παξαγφκελν πξoτφλ λα αλήθεη ζηνλ ρψξν ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Έηζη, ν 

εθθξαζηηθφο θψδηθαο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο γιψζζαο ή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ 

γίλεηαη θαη ην θιεηδί ηνπ βαζκνχ αθνκνίσζεο, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ πξφζιεςεο ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο (Κφθθνο θ.ά., 2011). Οη καζεηέο/-ήηξηεο καζαίλνπλ λα αλαιχνπλ 

θαη λα απνθσδηθνπνηνχλ ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο θψδηθεο ηνπ πνιπηξνπηθνχ 

κελχκαηνο ηεο θάζε ηέρλεο, ψζηε λα ηνπο ζπλδένπλ δεκηνπξγηθά κε ην ζέκα ηνπο 

(Baynham, 2002). Έηζη, νη καζεηέο/-ήηξηεο καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ, είλαη 

ελεξγνί ζεαηέο θαη αξγφηεξα γίλνληαη θαη ελεξγνί πνιίηεο, θαζψο παξάγνπλ δηθέο 

ηνπο δεκηνπξγίεο, κε θαληαζία, δηάινγν, ζπζρεηηζκνχο θαη θξηηηθή ζθέςε (Piault, 

2008).  

ηελ θαηαζθεπή, γηα παξάδεηγκα, κηαο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο, ε πινθή, ε 

δξάζε, ε ιχζε θαη ε θάζαξζε νμχλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο λα 

ρεηξίδεηαη κία πιεζψξα νπηηθναθνπζηηθψλ πξντφλησλ. Ζ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο 

κέζα ζην θάδξν, ε γσλία ιήςεο ηεο θάκεξαο, ε θιίκαθα ησλ αληηθεηκέλσλ, ε 

πξννπηηθή, ε ηζνξξνπία θσηφο-ζθηάο, ην ρξψκα πξνζδίδνπλ ηνλ νπηηθφ ξπζκφ ηεο 

εηθνλναθήγεζεο. Σν ηεηξαγσληζκέλν θάδξν ηξαβά ηελ πξνζνρή ζην θέληξν, ελψ ην 

επίκεθεο επηηξέπεη ην ηαμίδη ηνπ καηηνχ ζε πνιιέο εζηίεο πξνζνρήο. Σν καθξηλφ 

πιάλν εηζάγεη γεληθά ζην ζέκα, ελψ ην θνληηλφ θαηεπζχλεη ηε καηηά ηνπ ζεαηή ζε 

ιεπηνκέξεηεο. Ζ θνληξ-πινλδέ γσλία ιήςεο, απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, πξνζδίδεη ζην 

ζέκα ηζρχ. Ηζρχ απνθηά ην ζέκα θαη κε ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ερεηηθήο 

επέλδπζεο, φπσο δηάινγνη, κνπζηθή επέλδπζε ή αληίζηημε, θσλή εθηφο δξάζεο 

(γλσζηή σο voice over), απφδνζε ηνπ αθνπζηηθνχ ρψξνπ. Αθφκε, νπηηθφ ξπζκφ ζηελ 

θαηαζθεπή κηαο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο κπνξεί λα δίλεη ε έλσζε ησλ πιάλσλ κεηαμχ 

ηνπο, ην κνληάδ, ηα νπνία ζπλαξκνινγνχληαη είηε κε ρσξηθή ή ρξνληθή ζπλέρεηα ή 

αζπλέρεηα είηε κε αληίζεζε. Έηζη, ν αθεγεκαηηθφο ρξφλνο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη 

γξακκηθφο, κε γξακκηθφο, ζπλερήο ή ειιεηπηηθφο (Bernard, 2010). Οη καζεηέο/-ήηξηεο 

επηιέγνπλ αλ ε ηαηλία ηνπο ζα είλαη ηαηλία κπζνπιαζίαο, δειαδή δηδαζθαιία 

εζνπνηψλ ζε εθηέιεζε πξνδηαγεγξακκέλεο δξάζεο, ή ηαηλία ηεθκεξίσζεο – 

ληνθηκαληέξ, δειαδή απζεληηθή δξάζε κπξνζηά απφ ηνλ θαθφ ρσξίο ζθελνζεηηθή 

θαζνδήγεζε (Bordwell & Thompson, 2011).  



Μέντορας

176

ηελ θαηαζθεπή, πάιη, εηθαζηηθψλ ηερλψλ, φπσο έξγα δσγξαθηθήο ή θνιάδ, ε 

νπηηθή παηδεία επηθνηλσλεί πνηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ, ζπλαηζζήκαηα, 

ελδηαθέξνληα, ζθέςεηο, πξνζδνθίεο, ζε ζπλζέζεηο κε αλαγλσξίζηκε κνξθή. Απηή ε 

επηθνηλσλία ζηεξίδεηαη ζην ρξψκα, ζηε γξακκή, ζηνλ ηφλν, ζην κνηίβν, ζηελ πθή, 

ζην ζρήκα θαη ζηε θφξκα (Arnheim, 2007). Οη καζεηέο/-ήηξηεο σο ελεξγνί θαη 

θξηηηθνί αλαγλψζηεο ησλ θεηκέλσλ ή ησλ εηθφλσλ, εξκελεχνπλ κέζα απφ ηηο 

ζπλζέζεηο ηνπο έλλνηεο θαη λνήκαηα πέξα απφ ην πξνθαλέο, δίλνληαο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ή θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο (Βάνο, 2008). Μέζα απφ ηε βησκαηηθή 

κάζεζε, ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, ηελ θαιιηηερληθή ηνπο έθθξαζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ κε θξηηηθή θαη 

δηεηζδπηηθή καηηά ηα νπηηθά πξντφληα ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, παίξλνληαο ζέζε 

απέλαληη ζε απηά σο ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο (Berger, 2011).  

 

Σκοπόρ 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε δχν εηδψλ ηεθκεξίσλ 

ηνπηθήο ηζηνξίαο, ηεο πξνθνξηθήο καξηπξίαο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ βίνπ, σο έκπλεπζε αηνκηθήο θαη νκαδηθήο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, 

αιιά θαη αηζζεηηθήο έθθξαζεο, απφιαπζεο θαη, ηειηθά, αγσγήο. Σν έλαπζκα απηήο 

ηεο δεκηνπξγίαο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ζε καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ δηνξγαλψλνληαη 

απφ επίζεκνπο θνξείο, νη νπνίνη ζεσξνχλ επηβεβιεκέλε ηελ επηβίσζε θαη δηάδνζε 

ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηνπηθήο ηζηνξηθήο κλήκεο.  

 

Βιβλιογπαθική ηεκμηπίυζη 
 
Τνπηθή ηζηνξία θαη πξνθνξηθή καξηπξία 
  

Οη επίζεκεο γξαπηέο πεγέο ηεο ηζηνξίαο, ηα αξρεία, εκθαλίδνληαη ζπρλά 

ειιηπή, κε θελά, φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή επηξξνή ησλ επίζεκσλ 

γεγνλφησλ ζηηο ππνθεηκεληθφηεηεο, έηζη φπσο απηέο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηηο 

πνηθίιεο ζπιινγηθφηεηεο. Ζ Ρέα Καθάκπνπξα (2011) επηζεκαίλεη ηελ αμία ηεο 

βηνγξαθηθήο κεζφδνπ θαη ησλ πξνθνξηθψλ πεγψλ ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα. Ζ 

βηνγξαθηθή έξεπλα, σο πνηνηηθή έξεπλα, πξνυπνζέηεη εμ νξηζκνχ ζπγθεθξηκέλν, 

ρσξνρξνληθά, πεδίν έξεπλαο θαη, άξα, παξαπέκπεη ζηελ ηνπηθή ηζηνξία. Πξνθνξηθέο 

πεγέο ηεο βηνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο απνηεινχλ νη πξνζσπηθέο καξηπξίεο, είηε σο 

απιέο αθεγήζεηο δσήο είηε σο ηζηνξίεο δσήο, φηαλ απηέο δηαζηαπξψλνληαη θαη κε 
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ηελ θαηαζθεπή, πάιη, εηθαζηηθψλ ηερλψλ, φπσο έξγα δσγξαθηθήο ή θνιάδ, ε 

νπηηθή παηδεία επηθνηλσλεί πνηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ, ζπλαηζζήκαηα, 

ελδηαθέξνληα, ζθέςεηο, πξνζδνθίεο, ζε ζπλζέζεηο κε αλαγλσξίζηκε κνξθή. Απηή ε 

επηθνηλσλία ζηεξίδεηαη ζην ρξψκα, ζηε γξακκή, ζηνλ ηφλν, ζην κνηίβν, ζηελ πθή, 

ζην ζρήκα θαη ζηε θφξκα (Arnheim, 2007). Οη καζεηέο/-ήηξηεο σο ελεξγνί θαη 

θξηηηθνί αλαγλψζηεο ησλ θεηκέλσλ ή ησλ εηθφλσλ, εξκελεχνπλ κέζα απφ ηηο 

ζπλζέζεηο ηνπο έλλνηεο θαη λνήκαηα πέξα απφ ην πξνθαλέο, δίλνληαο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ή θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο (Βάνο, 2008). Μέζα απφ ηε βησκαηηθή 

κάζεζε, ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, ηελ θαιιηηερληθή ηνπο έθθξαζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ κε θξηηηθή θαη 

δηεηζδπηηθή καηηά ηα νπηηθά πξντφληα ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, παίξλνληαο ζέζε 

απέλαληη ζε απηά σο ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο (Berger, 2011).  

 

Σκοπόρ 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε δχν εηδψλ ηεθκεξίσλ 

ηνπηθήο ηζηνξίαο, ηεο πξνθνξηθήο καξηπξίαο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ βίνπ, σο έκπλεπζε αηνκηθήο θαη νκαδηθήο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, 

αιιά θαη αηζζεηηθήο έθθξαζεο, απφιαπζεο θαη, ηειηθά, αγσγήο. Σν έλαπζκα απηήο 

ηεο δεκηνπξγίαο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ζε καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ δηνξγαλψλνληαη 

απφ επίζεκνπο θνξείο, νη νπνίνη ζεσξνχλ επηβεβιεκέλε ηελ επηβίσζε θαη δηάδνζε 

ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηνπηθήο ηζηνξηθήο κλήκεο.  

 

Βιβλιογπαθική ηεκμηπίυζη 
 
Τνπηθή ηζηνξία θαη πξνθνξηθή καξηπξία 
  

Οη επίζεκεο γξαπηέο πεγέο ηεο ηζηνξίαο, ηα αξρεία, εκθαλίδνληαη ζπρλά 

ειιηπή, κε θελά, φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή επηξξνή ησλ επίζεκσλ 

γεγνλφησλ ζηηο ππνθεηκεληθφηεηεο, έηζη φπσο απηέο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηηο 

πνηθίιεο ζπιινγηθφηεηεο. Ζ Ρέα Καθάκπνπξα (2011) επηζεκαίλεη ηελ αμία ηεο 

βηνγξαθηθήο κεζφδνπ θαη ησλ πξνθνξηθψλ πεγψλ ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα. Ζ 

βηνγξαθηθή έξεπλα, σο πνηνηηθή έξεπλα, πξνυπνζέηεη εμ νξηζκνχ ζπγθεθξηκέλν, 

ρσξνρξνληθά, πεδίν έξεπλαο θαη, άξα, παξαπέκπεη ζηελ ηνπηθή ηζηνξία. Πξνθνξηθέο 

πεγέο ηεο βηνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο απνηεινχλ νη πξνζσπηθέο καξηπξίεο, είηε σο 

απιέο αθεγήζεηο δσήο είηε σο ηζηνξίεο δσήο, φηαλ απηέο δηαζηαπξψλνληαη θαη κε 

άιια ηεθκήξηα, φπσο ηα δηάθνξα θαηάινηπα ηνπ πιηθνηερληθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ 

βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε είλαη ε βησκέλε ηζηνξία, απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη ζηε κεηάβαζε ηεο ηζηνξηνγξαθίαο απφ ηηο επίζεκεο 

δνκέο ζηηο αηνκηθφηεηεο. ε απηή ηε κεηάβαζε ελδερνκέλσο λα έξρνληαη ζην θσο 

αμίεο, κεηαβαιιφκελεο πξννπηηθέο ηνπ αθεγεηή, απηναλαθνξέο θαη ίζσο έηζη λα 

πξνθχπηεη θαη απφζηαζε αλάκεζα ζηε δεκφζηα εηθφλα ελφο γεγνλφηνο θαη ζηελ 

πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο αλάκλεζεο. Σέηνηα πεξίπησζε απνηεινχλ γηα ηε 

Θεζζαινλίθε πξνζσπηθά βηψκαηα αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1940 ή ηελ 

πξνζθπγηά σο Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο.  

Ζ κλήκε, ινηπφλ, αηνκηθή, αιιά θαη ζπιινγηθή, κεηαηνπίδεη ην θέληξν βάξνπο 

ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο απφ ηα επίζεκα γεγνλφηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ απιψλ 

αλζξψπσλ θαη παξάιιεια, θαζψο απηή ε θαζεκεξηλφηεηα αλαδχεηαη ζηελ επηθάλεηα, 

εκπινπηίδεηαη θαη κε ζηνηρεία ινγνηερλίαο ή θαη ςπραλάιπζεο. Ο απνινγηζκφο δσήο, 

ε αηνκηθή ηζηνξία, νη αλαδξνκέο θαη νη πξνιήςεηο, ηα αθαηέξγαζηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζπληεινχλ ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ θαη ζηελ 

αλαδηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ζε πνιχ πξνζσπηθφ πιαίζην.  

ε απηφλ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ, θξίζηκν ξφιν παίδνπλ επίζεο ε αλάδεημε, ε 

θαηαλφεζε θαη ε εξκελεία ησλ επηινγψλ ησλ ππνθεηκέλσλ δξάζεο, φρη μεθάζαξα σο 

αηνκηθψλ επηινγψλ, αιιά σο πιέγκα ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά δηακνξθσκέλσλ. Έηζη, ελδερνκέλσο, θπξίαξρα 

αθεγήκαηα θαη θαζηεξσκέλεο εθηηκήζεηο λα δηαζψδνληαη πιένλ δηακέζνπ ηεο 

βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηεο κλήκεο, φρη ζηελ πξψηε ηνπο 

εληχπσζε, αιιά αλαζεσξεκέλα.  

Ζ πξφζιεςε ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο απφ ηα ζησπεξά ππνθείκελα, απηά 

δειαδή πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ επίζεκε βηβιηνγξαθία, φπσο απηή πξνθχπηεη κέζα 

απφ ηηο βηναθεγήζεηο ηνπο, κπνξεί λα απνηειεί αληηθείκελν φρη κφλν ηεο ίδηαο ηεο 

ηζηνξηθήο έξεπλαο, αιιά θαη κηαο εζηηαζκέλεο δηεπηζηεκνληθήο, δηαζεκαηηθήο 

κειέηεο. Ζ αηνκηθή ηζηνξία ελφο ππνθεηκέλνπ κπνξεί λα δηαζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ή θνηλφηεηαο θαη ηφηε ε βηνγξαθηθή κέζνδνο αμηνπνηείηαη 

γηα λα πξνζεγγίδεη έλα θνηλσληθφ, θνηλσληνινγηθφ, ςπρνινγηθφ, αλζξσπνινγηθφ, 

πνιηηηθφ ή αθφκε θαη ιανγξαθηθφ θαηλφκελν. Έηζη, ε πξνθνξηθή καξηπξία ελφο 

πνιέκνπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ν 

Δκθχιηνο, ε πξνζθπγηά ή ε νπηηθή καξηπξία ηεο νηθνζθεπήο ή ηεο ελδπκαζίαο ζηνλ 

Πφλην κπνξνχλ λα νξίδνπλ σο αζπλείδεηνο θνηλσληθφο θαη πνιηηηζκηθφο πεξίγπξνο 
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θαη σο αζπλείδεηνο εαπηφο ηελ ςπρνθνηλσληθή ηαπηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ε ηζηνξηνγξαθία, έρνληαο αλαηξέμεη ζε απζεληηθέο ηεο πεγέο, 

αλαδεηθλχεη ηε δπλαηφηεηα κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζήο ηεο. 

Οη βηναθεγήζεηο ησλ θνηλσληθά δξψλησλ αηφκσλ, σο πξσηνγελείο ηζηνξηθέο 

πεγέο, σο πιηθά ηεθκήξηα δσήο θαη σο ηειεηνπξγηθέο αλαθνξέο, πέξα απφ ηηο έληππεο 

εθδφζεηο, φηαλ δηαδίδνληαη κε νπηηθά ή θαη νπηηθναθνπζηηθά κέζα σο αξρεία, 

δηακνξθψλνπλ επθνιφηεξα θαη ηαρχηεξα ηε ζπιινγηθή κλήκε θαη ηε ζπιινγηθή 

ηζηνξηθή ζπλείδεζε. Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ γεγνλφησλ απφ ηνλ θαιιηηέρλε, ηνλ 

ζθελνζέηε ή απιψο ηνλ δεκηνπξγφ κηαο ηαηλίαο, κε απηαμία ησλ δεδνκέλσλ, κε 

θξπκκέλεο εθδνρέο, κε ηδενινγηθνχο θψδηθεο, κε ξεηνξηθνχο ηξφπνπο, κε ηζηνξηθά 

ζπκθξαδφκελα, ίζσο θαη κε ηελ ηπραηφηεηα πνπ δηέπεη ηε δσή ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ, 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηειηθά ζε κηα κεηα-ηζηνξία, κηα κεηακνληέξλα εθδνρή ηεο 

ηζηνξίαο (Καθάκπνπξα, 2011). Σε δηθή ηνπο εθδνρή, ινηπφλ, ηεο επίζεκεο ηζηνξίαο 

παξνπζίαζαλ θαη νη καζεηέο/-ήηξηεο πνπ κεηείραλ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο 

καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο, νπηηθνπνηψληαο θαίξηα ζεκεία ησλ πξνθνξηθψλ 

καξηπξηψλ πνπ νη ίδηνη/-εο επέιεμαλ σο ζελάξην θαη αθνχ επεζήκαλαλ απηά ηα θαίξηα 

ζεκεία ζην γξαπηφ θείκελν κε έληνλε γξαθή. 

 

Τνπηθή ηζηνξία θαη πιηθή θνπιηνύξα  
 

Ζ πιηθή θνπιηνχξα ζηε βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα δηαζπλδέζεη 

ζηνηρεία ιανγξαθίαο, ήζε, έζηκα, ηειεηνπξγίεο ή θαη θαηάινηπα πνιηηηζκψλ κε ηηο 

αθεγήζεηο θαη ηηο ηζηνξίεο δσήο (Γνπιαβέξαο, 2013). Μηα ηέηνηα πεξίπησζε πιηθήο 

θνπιηνχξαο απνηέιεζε γηα ηνπο/ηηο δηαγσληδφκελνπο/-εο καζεηέο/-ήηξηεο ηνπ 

ζρνιείνπ καο ε θνηλφηεηα ησλ ρσξηψλ ηεο άληαο, ζηνλ αλαηνιηθφ νξεηλφ Πφλην. Σα 

θεηκήιηα κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ αθνξνχλ καγεηξηθά ζθεχε, δηαθνζκεηηθά 

αληηθείκελα, θαζψο θαη εμαξηήκαηα ηεο λπθηθήο θνξεζηάο.  

  

Μαγεηξηθά ζθεύε θαη δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα 
 

Σν καγεηξείν ήηαλ ε θνπδίλα ηνπ ζαληαίηθνπ ζπηηηνχ, κε ην ηδάθη. Σα ράιθηλα 

ζθεχε, παθνύξα, πξφδηδαλ κε ην πιήζνο ηνπο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθχξε, ελψ κε ηελ ηάμε θαη ηελ θαζαξηφηεηά ηνπο απνδείθλπαλ ηε 

λνηθνθπξνζχλε ηεο νηθνδέζπνηλαο. Σέηνηα ράιθηλα ζθεχε ήηαλ ε ρειβαλή, ξερή 

ράιθηλε ρχηξα κε θαπάθη, δίζθνη ξερνί ρσξίο ρείιε θαη ηεληδεξέδεο, θαηζαξφιεο 
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θαη σο αζπλείδεηνο εαπηφο ηελ ςπρνθνηλσληθή ηαπηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ε ηζηνξηνγξαθία, έρνληαο αλαηξέμεη ζε απζεληηθέο ηεο πεγέο, 

αλαδεηθλχεη ηε δπλαηφηεηα κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζήο ηεο. 

Οη βηναθεγήζεηο ησλ θνηλσληθά δξψλησλ αηφκσλ, σο πξσηνγελείο ηζηνξηθέο 

πεγέο, σο πιηθά ηεθκήξηα δσήο θαη σο ηειεηνπξγηθέο αλαθνξέο, πέξα απφ ηηο έληππεο 

εθδφζεηο, φηαλ δηαδίδνληαη κε νπηηθά ή θαη νπηηθναθνπζηηθά κέζα σο αξρεία, 

δηακνξθψλνπλ επθνιφηεξα θαη ηαρχηεξα ηε ζπιινγηθή κλήκε θαη ηε ζπιινγηθή 

ηζηνξηθή ζπλείδεζε. Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ γεγνλφησλ απφ ηνλ θαιιηηέρλε, ηνλ 

ζθελνζέηε ή απιψο ηνλ δεκηνπξγφ κηαο ηαηλίαο, κε απηαμία ησλ δεδνκέλσλ, κε 

θξπκκέλεο εθδνρέο, κε ηδενινγηθνχο θψδηθεο, κε ξεηνξηθνχο ηξφπνπο, κε ηζηνξηθά 

ζπκθξαδφκελα, ίζσο θαη κε ηελ ηπραηφηεηα πνπ δηέπεη ηε δσή ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ, 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηειηθά ζε κηα κεηα-ηζηνξία, κηα κεηακνληέξλα εθδνρή ηεο 

ηζηνξίαο (Καθάκπνπξα, 2011). Σε δηθή ηνπο εθδνρή, ινηπφλ, ηεο επίζεκεο ηζηνξίαο 

παξνπζίαζαλ θαη νη καζεηέο/-ήηξηεο πνπ κεηείραλ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο 

καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο, νπηηθνπνηψληαο θαίξηα ζεκεία ησλ πξνθνξηθψλ 

καξηπξηψλ πνπ νη ίδηνη/-εο επέιεμαλ σο ζελάξην θαη αθνχ επεζήκαλαλ απηά ηα θαίξηα 

ζεκεία ζην γξαπηφ θείκελν κε έληνλε γξαθή. 

 

Τνπηθή ηζηνξία θαη πιηθή θνπιηνύξα  
 

Ζ πιηθή θνπιηνχξα ζηε βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα δηαζπλδέζεη 

ζηνηρεία ιανγξαθίαο, ήζε, έζηκα, ηειεηνπξγίεο ή θαη θαηάινηπα πνιηηηζκψλ κε ηηο 

αθεγήζεηο θαη ηηο ηζηνξίεο δσήο (Γνπιαβέξαο, 2013). Μηα ηέηνηα πεξίπησζε πιηθήο 

θνπιηνχξαο απνηέιεζε γηα ηνπο/ηηο δηαγσληδφκελνπο/-εο καζεηέο/-ήηξηεο ηνπ 

ζρνιείνπ καο ε θνηλφηεηα ησλ ρσξηψλ ηεο άληαο, ζηνλ αλαηνιηθφ νξεηλφ Πφλην. Σα 

θεηκήιηα κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ αθνξνχλ καγεηξηθά ζθεχε, δηαθνζκεηηθά 

αληηθείκελα, θαζψο θαη εμαξηήκαηα ηεο λπθηθήο θνξεζηάο.  

  

Μαγεηξηθά ζθεύε θαη δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα 
 

Σν καγεηξείν ήηαλ ε θνπδίλα ηνπ ζαληαίηθνπ ζπηηηνχ, κε ην ηδάθη. Σα ράιθηλα 

ζθεχε, παθνύξα, πξφδηδαλ κε ην πιήζνο ηνπο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθχξε, ελψ κε ηελ ηάμε θαη ηελ θαζαξηφηεηά ηνπο απνδείθλπαλ ηε 

λνηθνθπξνζχλε ηεο νηθνδέζπνηλαο. Σέηνηα ράιθηλα ζθεχε ήηαλ ε ρειβαλή, ξερή 

ράιθηλε ρχηξα κε θαπάθη, δίζθνη ξερνί ρσξίο ρείιε θαη ηεληδεξέδεο, θαηζαξφιεο 

δηαθφξσλ κεγεζψλ. Πινχην πξφδηδαλ θαη ηα πήιηλα πηάηα, «ηζαλάθηα», γπαιηζκέλα 

απφ κέζα ή ηα πηάηα απφ πνξζειάλε πνπ ηα έθεξλαλ απφ ηελ Πφιε ή απφ ηε Ρσζία. 

πλήζσο απηά ηα πηάηα ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζην πεξβάδη ηνπ ηδαθηνχ, ελψ κηα κηθξή 

ρειβαλή ήηαλ πάληα ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην ηδάθη. Αθφκε, κέζα ζην ηδάθη 

θξέκνληαλ δχν ηεγάληα. Σν κεγάιν ηεγάλη ήηαλ ην θισζηνηήγαλν, πνπ κε ην εηδηθφ 

ηνπ θαπάθη, ην ζηξεθηάξη, γπξίδαλε νη λνηθνθπξέο ηα θαγεηά γηα λα ηεγαληζηνχλ θαη 

απφ ηελ άιιε πιεπξά. Αθφκε, κέζα ζην ηδάθη ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ε εκπξνζηία, έλα 

ζηδεξέλην ηξίπνδν πνπ ππνβαζηάδεη ηνλ ηεληδεξέ. Κνληά ζην ηδάθη ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλν ην ζηακλί ή θνπθνύκη, ράιθηλν δνρείν λεξνχ. Μπξνζηά ζην ηδάθη, ζην 

πάησκα, ήηαλ ζηξσκέλα ραιηά, «ρξάκηα» θαη «θηιίκηα». Μέζα ζην καγεηξείν ε λχθε 

ζπλήζσο δχκσλε ην ςσκί, ε γηαγηά έπιελε ηα πηάηα θαη ηα εγγφληα παξαθνινπζνχζαλ 

ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ θαη έπαηδαλ. 

Γίπια ζην καγεηξείν βξηζθφηαλ πάληα κηα κηθξή απνζήθε ηξνθίκσλ γηα φιε 

ηε ρξνληά, ην «θειάξη», κε ξάθηα ζηνπο ηνίρνπο. Σα ηξφθηκα απνζεθεχνληαλ ζε 

κηθξά πήιηλα δνρεία κε επηρξηζκέλε εζσηεξηθή επηθάλεηα, φπσο θνκπφζηεο θξνχησλ, 

ή ζε μχιηλα δνρεία ζε ζρήκα βαξειηνχ φπνπ δηαηεξνχζαλ βνχηπξν ή έπεδαλ γηανχξηη 

ή θαη ζε κεγάια πήιηλα δνρεία, πηζάξηα, αιεηκκέλα κέζα θαη έμσ κε θαζαξή πίζζα, 

φπνπ έβαδαλ ηνπξζί. 

Σα ζπίηηα, γεληθά, ζηε άληα ήηαλ κνλψξνθα ή δηψξνθα. ινη νη ρψξνη, ν 

πξνζάιακνο, ην δσκάηην ππνδνρήο, ηα δσκάηηα χπλνπ, ζπλήζσο δηαθνζκνχληαλ κε 

πνιχηηκα ραιηά θαη παλάθξηβα θξπζηάιιηλα βάδα (Καιπίδνπ-Υαληαιάθε, 1983).  

 

Νπθηθή θνξεζηά  
 

Μέξε ηεο λπθηθήο θνξεζηάο ήηαλ ην ζπαιέξ, ε δνππνύλα ή δηπνύλα, ην δσλάξ, 

ε ηζόρα, ε θνηά, ην ηζηθ (καληίιη) θαη ην δαρηπιίδη (Οηθνλνκίδεο, 1929).  

Σν ζπαιέξ ήηαλ μερσξηζηφ θνκκάηη πθάζκαηνο ζε ζρήκα ηξαπεδίνπ, δελφηαλ 

κε ηαηλίεο ζηνλ απρέλα ή θαη ρακειά ζηελ πιάηε θαη κπνξνχζε λα θνξεζεί θάησ ή 

θαη πάλσ απφ ηε δνππνύλα. Ήηαλ έλδπκα επηζηήζην, κε εζσηεξηθή θφδξα απφ άζπξν 

παλί, κε ζηξίηη γχξσ γχξσ ζηηο άθξεο, κε ζρέδηα θεληεκέλα κε ρξπζφ λήκα, ζηαπξνχο, 

θαληήιεο, δειαδή ζρεκαηνπνηεκέλα πηελά θαη άλζε, ή ηνλ δηθέθαιν αεηφ, θαη 

θάιππηε ην ζηήζνο απφ ηνλ ιαηκφ κέρξη ηε κέζε εκπξφο. Απφ ηηο δχν άθξεο ησλ 

ηαηληψλ ηνπ θξέκνληαλ ζπλήζσο αζεκέληα θνζκήκαηα.  
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Ζ λπθηθή δνππνύλα ήηαλ καθξχο ρηηψλαο κε καλίθηα ζε ξηρηφ ηχπν. Σν ζρήκα 

ηεο είλαη απιφ θαη ηππνπνηεκέλν, φκσο ε δηαθνξνπνίεζε θαη ε ελαιιαγή ηεο 

πεηπραίλνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο. Σν πιηθφ παξνπζηάδεη πνηθηιία ζηελ 

πνηφηεηα, ζην ζρέδην χθαλζεο θαη ζηα ρξψκαηα, ελψ ε εκπνξηθή επηθνηλσλία ηνπ 

Πφληνπ κε Αλαηνιή θαη Γχζε κπνξνχζε λα εμαζθαιίδεη ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο 

άληαο πθάζκαηα θαη εμαξηήκαηα ηεο θνξεζηάο ηφζν απφ ηελ παξαδνζηαθή Αλαηνιή 

φζν θαη απφ ηε βηνκεραληθή Γχζε. ηελ επίζεκε ηειεηή ηνπ γάκνπ ε λπθηθή 

δνππνύλα θαηαζθεπαδφηαλ απφ πνιχηηκα πθάζκαηα βακβαθνκέηαμα, νινκέηαμα, 

ηαθηά, ζαηέλ, πθαληφ ή βεινχδν «θαηηθέ». Σα πθάζκαηα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη 

πνιχρξσκα, βπζζηλί, κνβ, πξάζηλν, κπιε, ξηγέ, κε ρξπζέο θαη αζεκέληεο θισζηέο ζε 

ζέκαηα γξακκηθά, αλαηνιίηηθα ζρεκαηνπνηεκέλα πηελά, ή κηθξά θαη κεγάια θπηηθά 

ζέκαηα. Ζ πνηθηιία ρξσκάησλ θαη ζεκάησλ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ηνπ 

ηχπνπ ηεο δνππνύλαο κε ηελ πξνζσπηθή αηζζεηηθή ηεο λχθεο. ηα ρσξηά ηεο άληαο, 

ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ αλαηνιηθνχ Πφληνπ, ε λχθε θνξνχζε δχν δνππνύλεο θαη 

ζπάληα ηξεηο. Σα ρξψκαηά ηνπο εκθάληδαλ έληνλε αληίζεζε, θαζψο, φηαλ θνξνχζε 

ηελ αλνηρηφρξσκε άζπξε ή θίηξηλε δνππνύλα σο εμσηεξηθφ έλδπκα, ηε ζπλδχαδε κε 

ηε ζθνπξφρξσκε κπιε ή βπζζηλί, ηελ νπνία έθεξε σο εζσηεξηθφ έλδπκα. Ζ 

εμσηεξηθή δνππνύλα ήηαλ πην αλνηρηή ζην ζηήζνο θαη πην θνληή ζην κάθξνο, ηέζζεξα 

εθαηνζηά, γηα λα θαίλεηαη ε εζσηεξηθή δνππνύλα (Καιπίδνπ, 1983). 

ηε άληα ηνπ Πφληνπ ν γάκνο ήηαλ ε ηειεηή γηα ηελ απφθηεζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηε δηαηήξεζε ή θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο λπθηθήο δνππνύλαο, αλάινγα θαη κε 

ηα πεζεξηθά. Άιινηε ε λεαξή γπλαίθα θνξνχζε ηηο λπθηθέο ηεο δνππνύλεο κέρξη λα 

απνθηήζεη παηδηά θαη κεηά ηηο εγθαηέιεηπε. ηελ πξνίθα ηεο, πάλησο, ζην ζεληνχθη 

ηεο, έπξεπε, ζπλήζσο, λα έρεη ηξεηο έσο θαη δεθαπέληε δηθέο ηεο δνππνύλεο, πέξα απφ 

ηηο λπθηθέο, γηαηί νη λπθηθέο δνππνύλεο ήηαλ, απνθιεηζηηθά, γακήιηα δψξα ηνπ 

γακπξνχ. Γεληθά, ε πξνίθα ηεο λχθεο πεξηείρε κφλν ξνχρα, νχηε αθίλεηα νχηε 

κεηξεηά, ελψ αληηζέησο ν γακπξφο φθεηιε λα «εμαγνξάζεη» ηε λχθε πξνζθέξνληαο 

ηα πεξηζζφηεξα θαη πνιπηηκφηεξα δψξα θαη ζπρλά νη δηαπξαγκαηεχζεηο ήηαλ ζθιεξέο 

θαη ν αληαγσληζκφο κεγάινο. Απηφ πνπ «αλέβαδε ηελ ηηκή» ηεο λχθεο ήηαλ ην γέλνο 

θαη ε ζέζε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο ζηελ θνηλσλία. Οξζά θξηηήξηα επηινγήο γηα ηνλ 

γακπξφ ήηαλ ε παξφκνηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζή ηνπ κε απηή ηεο 

λχθεο, θαζψο θαη ην θαιφ φλνκα ζηελ θνηλσλία πνπ είρε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

ηεο λχθεο (έξγεο, 2007).  
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Ζ λπθηθή δνππνύλα ήηαλ καθξχο ρηηψλαο κε καλίθηα ζε ξηρηφ ηχπν. Σν ζρήκα 

ηεο είλαη απιφ θαη ηππνπνηεκέλν, φκσο ε δηαθνξνπνίεζε θαη ε ελαιιαγή ηεο 

πεηπραίλνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο. Σν πιηθφ παξνπζηάδεη πνηθηιία ζηελ 

πνηφηεηα, ζην ζρέδην χθαλζεο θαη ζηα ρξψκαηα, ελψ ε εκπνξηθή επηθνηλσλία ηνπ 

Πφληνπ κε Αλαηνιή θαη Γχζε κπνξνχζε λα εμαζθαιίδεη ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο 

άληαο πθάζκαηα θαη εμαξηήκαηα ηεο θνξεζηάο ηφζν απφ ηελ παξαδνζηαθή Αλαηνιή 

φζν θαη απφ ηε βηνκεραληθή Γχζε. ηελ επίζεκε ηειεηή ηνπ γάκνπ ε λπθηθή 

δνππνύλα θαηαζθεπαδφηαλ απφ πνιχηηκα πθάζκαηα βακβαθνκέηαμα, νινκέηαμα, 

ηαθηά, ζαηέλ, πθαληφ ή βεινχδν «θαηηθέ». Σα πθάζκαηα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη 

πνιχρξσκα, βπζζηλί, κνβ, πξάζηλν, κπιε, ξηγέ, κε ρξπζέο θαη αζεκέληεο θισζηέο ζε 

ζέκαηα γξακκηθά, αλαηνιίηηθα ζρεκαηνπνηεκέλα πηελά, ή κηθξά θαη κεγάια θπηηθά 

ζέκαηα. Ζ πνηθηιία ρξσκάησλ θαη ζεκάησλ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ηνπ 

ηχπνπ ηεο δνππνύλαο κε ηελ πξνζσπηθή αηζζεηηθή ηεο λχθεο. ηα ρσξηά ηεο άληαο, 

ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ αλαηνιηθνχ Πφληνπ, ε λχθε θνξνχζε δχν δνππνύλεο θαη 

ζπάληα ηξεηο. Σα ρξψκαηά ηνπο εκθάληδαλ έληνλε αληίζεζε, θαζψο, φηαλ θνξνχζε 

ηελ αλνηρηφρξσκε άζπξε ή θίηξηλε δνππνύλα σο εμσηεξηθφ έλδπκα, ηε ζπλδχαδε κε 

ηε ζθνπξφρξσκε κπιε ή βπζζηλί, ηελ νπνία έθεξε σο εζσηεξηθφ έλδπκα. Ζ 

εμσηεξηθή δνππνύλα ήηαλ πην αλνηρηή ζην ζηήζνο θαη πην θνληή ζην κάθξνο, ηέζζεξα 

εθαηνζηά, γηα λα θαίλεηαη ε εζσηεξηθή δνππνύλα (Καιπίδνπ, 1983). 

ηε άληα ηνπ Πφληνπ ν γάκνο ήηαλ ε ηειεηή γηα ηελ απφθηεζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηε δηαηήξεζε ή θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο λπθηθήο δνππνύλαο, αλάινγα θαη κε 

ηα πεζεξηθά. Άιινηε ε λεαξή γπλαίθα θνξνχζε ηηο λπθηθέο ηεο δνππνύλεο κέρξη λα 

απνθηήζεη παηδηά θαη κεηά ηηο εγθαηέιεηπε. ηελ πξνίθα ηεο, πάλησο, ζην ζεληνχθη 

ηεο, έπξεπε, ζπλήζσο, λα έρεη ηξεηο έσο θαη δεθαπέληε δηθέο ηεο δνππνύλεο, πέξα απφ 

ηηο λπθηθέο, γηαηί νη λπθηθέο δνππνύλεο ήηαλ, απνθιεηζηηθά, γακήιηα δψξα ηνπ 

γακπξνχ. Γεληθά, ε πξνίθα ηεο λχθεο πεξηείρε κφλν ξνχρα, νχηε αθίλεηα νχηε 

κεηξεηά, ελψ αληηζέησο ν γακπξφο φθεηιε λα «εμαγνξάζεη» ηε λχθε πξνζθέξνληαο 

ηα πεξηζζφηεξα θαη πνιπηηκφηεξα δψξα θαη ζπρλά νη δηαπξαγκαηεχζεηο ήηαλ ζθιεξέο 

θαη ν αληαγσληζκφο κεγάινο. Απηφ πνπ «αλέβαδε ηελ ηηκή» ηεο λχθεο ήηαλ ην γέλνο 

θαη ε ζέζε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο ζηελ θνηλσλία. Οξζά θξηηήξηα επηινγήο γηα ηνλ 

γακπξφ ήηαλ ε παξφκνηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζή ηνπ κε απηή ηεο 

λχθεο, θαζψο θαη ην θαιφ φλνκα ζηελ θνηλσλία πνπ είρε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

ηεο λχθεο (έξγεο, 2007).  

Σν δσλάξ είρε κήθνο ηξία κέηξα θαη πιάηνο κηζφ κέηξν. Ήηαλ θηηαγκέλν είηε 

απφ βακβαθεξφ χθαζκα ηεο Κξηκαίαο ή ηεο Πεξζίαο είηε απφ ιεπηφ κάιιηλν χθαζκα 

απφ ηελ Ηλδία είηε απφ κεηαμσηφ χθαζκα απφ ηελ Σξίπνιε ηεο Αθξηθήο. ηα δχν 

άθξα είρε θξφζζηα, ήηαλ πνηθηιφρξσκν κε ππθλέο ξαβδψζεηο, νη νπνίεο θαη 

ζρεκάηηδαλ θαηά ην δέζηκν κηθξά ηεηξάγσλα.  

Ζ ηζόρα ήηαλ παλσθφξη αλνηρηφ κπξνζηά, ρσξίο θφδξα, πνδήξεο, θαη 

δηαθνζκνχληαλ ζηηο άθξεο γχξσ γχξσ απφ ζηξίηηα.  

Ζ θνηά ήηαλ είδνο πνδηάο απφ χθαζκα ηεηξάγσλν, βακβαθεξφ ή κεηαμσηφ κε 

πιαηηέο ξαβδψζεηο θαζέησο ή νξηδνληίσο. Φνξηφηαλ πάλσ απφ ηε δνππνύλα, έθηαλε 

κέρξη ηα πφδηα θαη δελφηαλ πίζσ, ζηε κέζε.  

Σν ηζηθ, λπθηθφ καληίιη ηεο θεθαιήο, ήηαλ κεγάιν θαη ηεηξάγσλν, κε χθαλζε 

απφ βακβάθη, ζε ρξψκα ζπλήζσο θφθθηλν θαη θίηξηλν κε θφθθηλα θιαδηά. Πάλσ ζε 

απηφ ηχιηγαλ ηηο πιεμίδεο ηεο λχθεο κε θνξά απφ ην πίζσ κέξνο ηεο θεθαιήο ηεο, 

πάλσ απφ ηα απηηά θαη, ηέινο, ηηο δηαζηαχξσλαλ πάλσ απφ ην κέησπν. Ζ ζπκβνιηθή 

αξπαγή ηνπ καληηιηνχ ηεο λχθεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ γακπξνχ ζεσξνχληαλ έλδεημε 

ηεο θαηνρήο ηεο θαηά ην λπθέπαξκα. Σν λπθέπαξκα, δειαδή ε αξπαγή ηεο λχθεο, 

ήηαλ βαζηθφ ζηάδην ηεο γακήιηαο ηειεηνπξγίαο θαη ζπρλά, σο βίαηε εθδήισζε, 

ζπλνδεπφηαλ απφ δηάθνξα ζπκβνιηθά δξψκελα (έξγεο, 2007). 

Σν ρξπζφ δαρηπιίδη ηνπ γάκνπ ήηαλ ζπλήζσο δηαθνζκεκέλν κε πεηξαδάθηα 

πνιχηηκα ζε ζρήκα ηξηγψλνπ ε ηεηξαγψλνπ. Ζ απφθηεζε ηνπ λπθηθνχ δαρηπιηδηνχ 

απφ ηε λχθε γηλφηαλ ζην πξψην πξσηλφ γεχκα κεηά ηνλ γάκν. Σν γεχκα απηφ ην 

πξφζθεξε ε κεηέξα ηνπ γακπξνχ ζην παηξηθφ ηνπ ζπίηη, φπνπ θαη επξφθεηην λα 

δηακείλνπλ νη λεφλπκθνη. Σν δαρηπιίδη ην έβξηζθε ε λχθε κέζα ζε ηεγαληζκέλε ςίρα 

ςσκηνχ κε βνχηπξν θαη δάραξε ή κέιη. Αθνινχζσο, «ιπλφηαλ ε γιψζζα ηεο λχθεο» 

θαη μεθηλνχζε κεηαμχ ησλ λενλχκθσλ ε ζπλνκηιία. Ζ λχθε, ινηπφλ, εηζεξρφηαλ κέζα 

απφ απηή ηελ ηειεηνπξγία ηεο εχξεζεο ηνπ λπθηθνχ δαρηπιηδηνχ ζηνλ θφζκν ηνπ 

γακπξνχ (έξγεο, 2007).  

 

Σηόσορ  
  

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε θηλεκαηνγξαθηθή θαη ε 

εηθαζηηθή απφδνζε απφ καζεηέο/-ήηξηεο ηνπ 2νπ ΓΔΛ Διεπζεξίνπ-Κνξδειηνχ, απφ 

ηελ άπνςε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνπο γξακκαηηζκνχ (Cook-Gumperz, 2008· 

Avgerinou & Ericson, 1997), πεξηζηαηηθψλ ζχκθσλα κε καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ 
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βίσζαλ ηφζν ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηελ πξνζθπγηά φζν θαη ηελ Καηνρή, 

ηελ αληίζηαζε θαη ηελ απειεπζέξσζε. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα:  

α) Πεξηζηαηηθά πνπ αθεγείηαη ζηα αλέθδνηα ρεηξφγξαθά ηνπ ν Αιθηβηάδεο 

Γεσξγηάδεο πνπ βίσζε ηελ Καηνρή ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Καβάια. Ο 

Αιθηβηάδεο Γεσξγηάδεο (1917-1982), παππνχο ηεο ζπγγξαθέσο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ Μίρνπ Πεξηζηέξαο, παξέδσζε ζηε ζπγγξαθέα σο απζεληηθά ηεθκήξηα ηεο 

πξνθνξηθήο ηνπ καξηπξίαο ηέζζεξα αλέθδνηα ρεηξφγξαθα ηεηξάδηα κε ηηο 

βηναθεγήζεηο ηνπ, έρνληαο πιήξε ζπλαίζζεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ δξακαηηθψλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ πνπ βίσλε ε ρψξα. Απηή ηελ πεξίνδν ε Μίρνπ Πεξηζηέξα έρεη 

αλαιάβεη ηελ ειεθηξνληθή θαη αθνινχζσο έληππε έθδνζε ησλ ηεθκεξίσλ κε ηνλ 

ηίηιν πνπ έδσζε ν ίδηνο ν εθιηπψλ σο δξσλ πξφζσπν: «Ηζηνξία: Γελεαινγία, 

Βηνγξαθία θαη Ηζηνξία ηνπ Πφληνπ» (Γεσξγηάδεο, ππφ έθδνζε).  

β) Καηαγεγξακκέλεο πξνθνξηθέο καξηπξίεο Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ ηνπ 

1922 γηα ηε ζηέγαζή ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε (Μνπξέινο, 1982).  

γ) Σεθκήξηα δηαβίσζεο Πνληίσλ ζηε άληα ηνπ Πφληνπ.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε ην παξαγφκελν θαιιηηερληθφ πξντφλ είλαη ηαηλία 

κηθξνχ κήθνπο κπζνπιαζίαο, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε εηθαζηηθφ έξγν θαη ζηελ ηξίηε 

πεξίπησζε ηαηλία κηθξνχ κήθνπο ηεθκεξίσζεο – ληνθηκαληέξ.  

 

Αποηελέζμαηα 
  
Ταηλία «κπζνπιαζίαο» 
  

Ζ ηαηλία «κπζνπιαζίαο» πνπ αθνινπζεί δηαξζξψλεηαη ζε δέθα ζθελέο – 

ζεθάλο. Κάζε ζθελή – ζεθάλο απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: Α) Σελ θαηαγεγξακκέλε 

ζε γξαπηφ ιφγν πξνθνξηθή καξηπξία. Β) Σν εηθνλναθήγεκα, πνπ εζηηάδεη, είηε κε 

θσηνγξαθίεο επνρήο είηε κε βίληεν, ζε θαίξηα ζεκεία ηεο καξηπξίαο, πνπ 

επηζεκαίλνληαη κε έληνλε γξαθή. ηηο θσηνγξαθίεο επνρήο, ε καξηπξία αθνχγεηαη 

απφ αθεγεηή εθηφο δξάζεο (voice-over), ελψ ζηα βίληεν ε καξηπξία απνδίδεηαη είηε 

κε δηαιφγνπο είηε, απιά, κε ζθεληθή παξνπζία. Γ) Σελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα ηεο 

αθήγεζεο. 

 



 Τοπική ιστορία και μαθητικοί διαγωνισμοί  
− Ο ενδιάμεσος ρόλος του κινηματογράφου και των εικαστικών τεχνών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  -  ΜΙΧΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

183
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α) Πεξηζηαηηθά πνπ αθεγείηαη ζηα αλέθδνηα ρεηξφγξαθά ηνπ ν Αιθηβηάδεο 

Γεσξγηάδεο πνπ βίσζε ηελ Καηνρή ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Καβάια. Ο 

Αιθηβηάδεο Γεσξγηάδεο (1917-1982), παππνχο ηεο ζπγγξαθέσο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ Μίρνπ Πεξηζηέξαο, παξέδσζε ζηε ζπγγξαθέα σο απζεληηθά ηεθκήξηα ηεο 

πξνθνξηθήο ηνπ καξηπξίαο ηέζζεξα αλέθδνηα ρεηξφγξαθα ηεηξάδηα κε ηηο 

βηναθεγήζεηο ηνπ, έρνληαο πιήξε ζπλαίζζεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ δξακαηηθψλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ πνπ βίσλε ε ρψξα. Απηή ηελ πεξίνδν ε Μίρνπ Πεξηζηέξα έρεη 

αλαιάβεη ηελ ειεθηξνληθή θαη αθνινχζσο έληππε έθδνζε ησλ ηεθκεξίσλ κε ηνλ 

ηίηιν πνπ έδσζε ν ίδηνο ν εθιηπψλ σο δξσλ πξφζσπν: «Ηζηνξία: Γελεαινγία, 

Βηνγξαθία θαη Ηζηνξία ηνπ Πφληνπ» (Γεσξγηάδεο, ππφ έθδνζε).  

β) Καηαγεγξακκέλεο πξνθνξηθέο καξηπξίεο Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ ηνπ 

1922 γηα ηε ζηέγαζή ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε (Μνπξέινο, 1982).  

γ) Σεθκήξηα δηαβίσζεο Πνληίσλ ζηε άληα ηνπ Πφληνπ.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε ην παξαγφκελν θαιιηηερληθφ πξντφλ είλαη ηαηλία 

κηθξνχ κήθνπο κπζνπιαζίαο, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε εηθαζηηθφ έξγν θαη ζηελ ηξίηε 

πεξίπησζε ηαηλία κηθξνχ κήθνπο ηεθκεξίσζεο – ληνθηκαληέξ.  

 

Αποηελέζμαηα 
  
Ταηλία «κπζνπιαζίαο» 
  

Ζ ηαηλία «κπζνπιαζίαο» πνπ αθνινπζεί δηαξζξψλεηαη ζε δέθα ζθελέο – 

ζεθάλο. Κάζε ζθελή – ζεθάλο απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: Α) Σελ θαηαγεγξακκέλε 

ζε γξαπηφ ιφγν πξνθνξηθή καξηπξία. Β) Σν εηθνλναθήγεκα, πνπ εζηηάδεη, είηε κε 

θσηνγξαθίεο επνρήο είηε κε βίληεν, ζε θαίξηα ζεκεία ηεο καξηπξίαο, πνπ 

επηζεκαίλνληαη κε έληνλε γξαθή. ηηο θσηνγξαθίεο επνρήο, ε καξηπξία αθνχγεηαη 

απφ αθεγεηή εθηφο δξάζεο (voice-over), ελψ ζηα βίληεν ε καξηπξία απνδίδεηαη είηε 

κε δηαιφγνπο είηε, απιά, κε ζθεληθή παξνπζία. Γ) Σελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα ηεο 

αθήγεζεο. 

 

1ε ζθελή – ζεθάλο: Έλαξμε Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 
  
Α) Μαξηπξία 

 
«Ήηαλ θζηλφπσξν θαη θαηά ην ηέινο ηεο Γιεθνούρ Δθζέζεσο Θεζζαινλίθεο, 

ηελ νπνία είρα επηζθεθηεί θαη εγψ. Καη έλα πξσί, ηεο 28εο Οθησβξίνπ, κάζακε φηη νη 

Ιηαλοί καο θήξπμαλ ηνλ πφιεκνλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο πξνθαινχζαλ ζπλερψο. […] 

ινη καο ζηελαρσξεζήθακε γηα ην ζιηβεξφλ γεγνλφο ηνπ πνιέκνπ […] δελ 

εγλσξίδακελ πιένλ πνία ηχρε καο επεξίκελελ […] ιφγσ ειιείςεσο αμησκαηηθψλ θαη 

ππαμησκαηηθψλ, ιφγσ απσιείαο ηνπ πνιέκνπ, φινπο ηνπο ινρίαο θαη άλσ θαη ηνπο 

πηπρηνχρνπο ηνπο νλνκάζαλε ανθςπολοσαγούρ». «…Καη ζε ιίγεο εκέξεο άξρηζαλ λα 

βνκβαξδίδνπλ ηα ηηαιηθά ηα αεξνπιάλα ηελ Θεζζαινλίθελ, ζκήλε νιφθιεξα, 2 θαη 3 

θαζεκεξηλψο. Γελ πξνθάιεζαλ ζεκαληηθέο δεκηέο εηο πφιηλ Θεζζαινλίθεο. Καηά ηελ 

γλψκελ πνιιψλ, δελ ζέιαλε λα θάλνπλ θαθφ. Απφδεημηο φηη απφ κεγάιν χςνο 

πεηνχζαλ ηηο βφκβεο γηα λα μειαθξψζνπλ θαη θεχγαλε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο 

ξίρλαλε εηο ηα βνπλά ηεο Θεζζαινλίθεο θαη εηο ηηο ραξάδξεο ζην Ρεηδίθη θαη άιια 

δηάθνξα αθαηνίθεηα κέξε. Μηα θνξά ξίμαλε εηο ην Πεδηλάξ εηο ηα πεηξέιαηα, φπνπ 

ήηαλ θαδάληα γεκάηα θαη έγηλελ κεγάιε αλάθιεμε θαη κηα θνξά βνκβαξδίζαλ πίζσ 

απφ ηελ Αγία Σοθία ηελ εθθιεζία. Δκείο δελ είρακε αεξνπνξία ζχγρξνλε, λα 

αληηκεησπίζεη ηελ ηηαιηθήλ. […] είρακε ανηιαεποποπικά ππξνβφια κε άξηζηνλ 

ζθνπεπηήλ, πνπ ζε θάζε ζρεδφλ επηδξνκή ησλ ηηαιηθψλ αεξνπιάλσλ, έξηρλε θάησ 

έλα ή δχν αεξνπιάλα. Δκείο ηα βιέπακε, πψο αλάβαλε θσηηά εηο ηνλ αέξα θαη 

πέθηαλε». «Ο ειιεληθφο ζηξαηφο θαη ιαφο ήηαλ ζύζζυμορ, ελσκέλνη, άςνγνη θαη 

απνθαζηζκέλνη. Γηα απηφ θαη δείμαλ ηελ ανδπεία ηνπο».  

  

Β) Δηθνλναθήγεκα 
 
Ο ηφπνο, ν ρξφλνο θαη νη πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, ε Γηεζλήο 

Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, ε επίζεζε ησλ Ηηαιψλ, ε ζπζηξάηεπζε ηνπ ειιεληθνχ 

ζηξαηνχ θαη ιανχ, νη πξψηνη αεξνπνξηθνί βνκβαξδηζκνί απνδφζεθαλ κε θαηάιιειε 

επηινγή θσηνγξαθηψλ απφ ην δηαδίθηπν, πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία 

ππνδεηθλχνληαη, κε έληνλε γξαθή, ζην θείκελν ηεο καξηπξίαο.  
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Δικόνα 1: Φσηνγξαθίεο επνρήο: Έλαξμε Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 
 

Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα  
 

ηα δχν πξψηα θάδξα είλαη επδηάθξηηνο ν ρσξνρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο: 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζήκα-θαηαηεζέλ ηε Γηεζλή Έθζεζε, 

ελψ ε έλαξμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ραξαθηεξηζηηθή 

εθεκεξίδα ηεο επνρήο. Αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηηγκηφηππα, ε ζχκπλνηα ηνπ 

ζηξαηνχ, ν βνκβαξδηζκφο ηεο Αγίαο νθίαο, ε αληίδξαζε ζηηο επηζέζεηο ησλ Ηηαιψλ 

κε ηα αληηαεξνπνξηθά πνιπβφια, ε ζπκκεηνρή ησλ Διιελίδσλ γπλαηθψλ ζηνλ 

πφιεκν, ε αλδξεία ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Σα θάδξα είλαη ηεηξαγσληζκέλα θαη ε 

πξνζνρή ηνπ ζεαηή εζηηάδεη ζην θέληξν ηεο θσηνγξαθίαο, ιακβάλνληαο μεθάζαξα ην 

κήλπκα. Ξαθληάδεη ην ηειεπηαίν θάδξν, αθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία ε γσλία 

ιήςεο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, θνληξ-πινλδέ, θαη ν θιεηζηφο ρψξνο, ην εζσηεξηθφ 

κίαο θάκαξαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο ησλ πξνεγνχκελσλ 

θσηνγξαθηψλ, επηηείλνπλ ηελ έλλνηα ηεο αλδξείαο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην 

θείκελν, αηζζεηνπνηψληαο, απηή ηε θνξά, ηελ πεγή ηεο δχλακήο ηεο, ηελ επρή ηεο 

κάλαο. Σν βάζνο, άιισζηε, ηεο θσηνγξαθίαο αλαδεηθλχεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ζην 

πξφζσπν ηεο κάλαο. Ο νπηηθφο ξπζκφο ηεο ζεθάλο είλαη ζαθήο: Αξρηθά, ε θαλνληθή 

αιιεινδηαδνρή ησλ πιάλσλ, ρσξίο μαθληάζκαηα, πξνζδίδεη νκαιφηεηα ζηνλ 

αθεγεκαηηθφ ξπζκφ. ην ηειεπηαίν πιάλν φκσο ε ςπρνινγηθή θφξηηζε, κέζα απφ 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο γσλίαο ιήςεο, θνξπθψλεηαη. Απηφο ν ξπζκφο, κε ηελ 
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Δικόνα 1: Φσηνγξαθίεο επνρήο: Έλαξμε Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 
 

Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα  
 

ηα δχν πξψηα θάδξα είλαη επδηάθξηηνο ν ρσξνρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο: 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζήκα-θαηαηεζέλ ηε Γηεζλή Έθζεζε, 

ελψ ε έλαξμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ραξαθηεξηζηηθή 

εθεκεξίδα ηεο επνρήο. Αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηηγκηφηππα, ε ζχκπλνηα ηνπ 

ζηξαηνχ, ν βνκβαξδηζκφο ηεο Αγίαο νθίαο, ε αληίδξαζε ζηηο επηζέζεηο ησλ Ηηαιψλ 

κε ηα αληηαεξνπνξηθά πνιπβφια, ε ζπκκεηνρή ησλ Διιελίδσλ γπλαηθψλ ζηνλ 

πφιεκν, ε αλδξεία ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Σα θάδξα είλαη ηεηξαγσληζκέλα θαη ε 

πξνζνρή ηνπ ζεαηή εζηηάδεη ζην θέληξν ηεο θσηνγξαθίαο, ιακβάλνληαο μεθάζαξα ην 

κήλπκα. Ξαθληάδεη ην ηειεπηαίν θάδξν, αθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία ε γσλία 

ιήςεο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, θνληξ-πινλδέ, θαη ν θιεηζηφο ρψξνο, ην εζσηεξηθφ 

κίαο θάκαξαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο ησλ πξνεγνχκελσλ 

θσηνγξαθηψλ, επηηείλνπλ ηελ έλλνηα ηεο αλδξείαο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην 

θείκελν, αηζζεηνπνηψληαο, απηή ηε θνξά, ηελ πεγή ηεο δχλακήο ηεο, ηελ επρή ηεο 

κάλαο. Σν βάζνο, άιισζηε, ηεο θσηνγξαθίαο αλαδεηθλχεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ζην 

πξφζσπν ηεο κάλαο. Ο νπηηθφο ξπζκφο ηεο ζεθάλο είλαη ζαθήο: Αξρηθά, ε θαλνληθή 

αιιεινδηαδνρή ησλ πιάλσλ, ρσξίο μαθληάζκαηα, πξνζδίδεη νκαιφηεηα ζηνλ 

αθεγεκαηηθφ ξπζκφ. ην ηειεπηαίν πιάλν φκσο ε ςπρνινγηθή θφξηηζε, κέζα απφ 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο γσλίαο ιήςεο, θνξπθψλεηαη. Απηφο ν ξπζκφο, κε ηελ 

  

θνξχθσζε ηεο έληαζεο ζην ηέινο, δεκηνπξγεί έλα κνηίβν, πνπ, φπσο ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα, δηαηεξείηαη ζε φιεο ηηο ζεθάλο.  

 

2ε ζθελή – ζεθάλο: Δηζβνιή ησλ Γεξκαλώλ – Σπλζεθνιόγεζε  
 
Α) Μαξηπξία  
 

«Σελ 5ελ ψξαλ πξσηλήλ ηεο 6ηρ Αππιλίος άξρηζελ ε επίζεζηο ησλ 

γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ βνξείσο ηεο Κνκνηελήο κέρξη ην ηξηεζλέο 

ηξηγσλνκεηξηθφλ ζεκείνλ εμνξκνχληεο ελαληίνλ ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ 

πξνθαιχςεσο επί ηεο ειιελνβνπιγαξηθήο κεζνξηαθήο γξακκήο». «Ήδε θαηά ηελ 9ελ 

Απξηιίνπ γεξκαληθαί δπλάκεηο πξνειαχλνπλ εθ ηεο πεξηνρήο Κηιθίο, επηηπρνχζαη λα 

θάκςνπλ πάζαλ αληίζηαζηλ πξνο λφηνλ θαη άλεπ αληηζηάζεσο εηζέξρνληαη εηο ηελ 

πφιηλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία είρε κείλεη αλππεξάζπηζηνο, αλαρσξεζαζψλ θαη 

ησλ ηειεπηαίσλ δπλάκεσλ εηο ην κέησπνλ ηεο πεξηνρήο Γντξάλεο. Σελ ίδηαλ εκέξαλ, 

νιίγνλ κεηά ηελ κεζεκβξίαλ, φιαη αη ειιεληθαί δπλάκεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

ελαγθάζζεζαλ λα ζπλζεθνινγήζνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ ηα φπια. Μέρξη ηεο ζηηγκήο 

ηεο ζπλζεθνινγήζεσο, αη θξνπξαί ησλ οσςπών επί ηεο ειιελνβνπιγαξηθήο κεζνξίνπ 

εκάρνλην, δηαηεξνχζαη απαξαβηάζηνπο ηαο ζέζεηο ησλ. […] Ο ζηξαηεγφο 

Μπαθφπνπινο, ηελ κεηακεζεκβξίαλ ηεο 9εο Απξηιίνπ, θαηέζεζε ηα φπια κε 70.000 

πεξίπνπ άλδξαο. Αη απψιεηαη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ αγψλνο ησλ ηξηψλ ηνχησλ 

εκεξψλ, αλήιζνλ εηο 725 λεθξνχο θαη εμαθαληζζέληαο θαη 2134 ηξαπκαηίεο». «Ζ 

ζςνθηκολόγηζιρ ππεγξάθε ηελ 21ελ Απξηιίνπ εηο ηελ Λάξηζαλ κεηαμχ ηνπ Έλληνορ 

πιεξεμνπζίνπ θαη ηνπ Γεπμανού ζηξαηάξρνπ Ληζη. Σελ ηδίαλ εκέξαλ ν βαζηιέαο 

Γεψξγηνο, ζπλνδεπφκελνο ππφ ηνπ δηαδφρνπ ηνπ πξσζππνπξγνχ Σζνπδεξνχ θαη ησλ 

ινηπψλ κειψλ ηεο θπβεξλήζεσο, εγθαηέιεηςε ηαο Αζήλαο δηά ηελ Κξήηελ, νπφζελ 

δηά δηαγγέικαηνο εδήισζελ φηη ζα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα κέρξηο εζράησλ δηά ηελ 

απειεπζέξσζηλ ηεο ρψξαο. Μεηά απφ έληνλνλ δηακαξηπξίαλ ηνπ Μνπζνιίλη, θαηά 

δηαηαγήλ ηνπ Υίηιεξ, ε ζπλζεθνιφγεζηο αλελεψζε ηελ 24ελ ηνπ απηνχ κελφο εηο ηελ 

Θεζζαινλίθε. Ο ηηαιηθφο ζηξαηφο, ν νπνίνο πεξηειακβάλεην εηο ην λένλ ηνχην 

πξσηφθνιινλ, θαηήγε δη’ απηνχ ηνπ ηξφπνπ θπίαμβον θαη’ εθείλσλ ηνπο νπνίνπο δελ 

είρε ληθήζεη, θαη, νχησο, 140.000 Έιιελεο ζηξαηηψηεο θαηέζεζαλ ηα φπια θαη θαηά 

ην πιείζηνλ αθέζεζαλ ειεχζεξνη δηά λα επανέλθοςν εηο ηαο νηθίαο ησλ». 
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Β) Δηθνλναθήγεκα 
 
ην πξψην θάδξν πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην ηζηνξηθφ γεγνλφο: Πξφθεηηαη 

γηα ηελ εηζβνιή ζε ειιεληθφ έδαθνο ηεο ρηηιεξηθήο γεξκαλίαο, δηακέζνπ ησλ 

ειιελνβνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ. Αθνινπζνχλ ζηηγκηφηππα ραξαθηεξηζηηθψλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ, ε χζηαηε ππεξάζπηζε ησλ νρπξψλ, ε ζπλζεθνιφγεζε ηεο θπβέξλεζεο 

Σζνιάθνγινπ, ελψ αθφκε νη κάρεο ζηα νρπξά ζπλερίδνληαλ, ε εθ λένπ ππνγξαθή ηεο 

παξάδνζεο φρη κφλν ζηνπο Γεξκαλνχο, αιιά θαη ζηνπο εηηεκέλνπο ζηα βνπλά ηεο 

Αιβαλίαο Ηηαινχο, κεηά απφ απαίηεζε ησλ ηειεπηαίσλ, ε επηζηξνθή ησλ επηδψλησλ 

Διιήλσλ ζηξαηησηψλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Οη θσηνγξαθίεο επηιέρηεθαλ απφ ην δηαδίθηπν 

θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία ππνδεηθλχνληαη, κε έληνλε γξαθή, ζην 

θείκελν. 

 

 
 

Δικόνα 2: Φσηνγξαθίεο επνρήο: Δηζβνιή ησλ Γεξκαλψλ – πλζεθνιφγεζε 
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Β) Δηθνλναθήγεκα 
 
ην πξψην θάδξν πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην ηζηνξηθφ γεγνλφο: Πξφθεηηαη 

γηα ηελ εηζβνιή ζε ειιεληθφ έδαθνο ηεο ρηηιεξηθήο γεξκαλίαο, δηακέζνπ ησλ 

ειιελνβνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ. Αθνινπζνχλ ζηηγκηφηππα ραξαθηεξηζηηθψλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ, ε χζηαηε ππεξάζπηζε ησλ νρπξψλ, ε ζπλζεθνιφγεζε ηεο θπβέξλεζεο 

Σζνιάθνγινπ, ελψ αθφκε νη κάρεο ζηα νρπξά ζπλερίδνληαλ, ε εθ λένπ ππνγξαθή ηεο 

παξάδνζεο φρη κφλν ζηνπο Γεξκαλνχο, αιιά θαη ζηνπο εηηεκέλνπο ζηα βνπλά ηεο 

Αιβαλίαο Ηηαινχο, κεηά απφ απαίηεζε ησλ ηειεπηαίσλ, ε επηζηξνθή ησλ επηδψλησλ 

Διιήλσλ ζηξαηησηψλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Οη θσηνγξαθίεο επηιέρηεθαλ απφ ην δηαδίθηπν 

θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία ππνδεηθλχνληαη, κε έληνλε γξαθή, ζην 

θείκελν. 

 

 
 

Δικόνα 2: Φσηνγξαθίεο επνρήο: Δηζβνιή ησλ Γεξκαλψλ – πλζεθνιφγεζε 
  

  

  

Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα 
 
Οιφθιεξε ε ζεθάλο δνλείηαη απφ αληηζέζεηο: Σν δεχηεξν πιάλν δείρλεη ηελ 

αληίδξαζε ησλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ ζηε γεξκαληθή εηζβνιή, ηελ νπνία νχηε θαη νη 

θαηαθηεηέο δελ πεξίκελαλ ηφζν ιπζζαιέα, φπσο αλαθέξεηαη άιισζηε θαη ζε ζρεηηθέο 

ηζηνξηθέο πεγέο. Απφ ην επίπεδν ησλ ζηξαηησηψλ ε ζθελή κεηαβαίλεη ζην επίπεδν 

ηεο επίζεκεο ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο εγεζίαο. Σνπο εξσηθνχο αγψλεο δηαδέρεηαη 

ε ππνγξαθή ηεο παξάδνζεο, ελψ, ζχκθσλα θαη κε ην θείκελν, νη κάρεο ησλ νρπξψλ 

αθφκε καίλνληαλ. Κπξηαξρνχλ ηξία πιάλα γηα ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο. Απφ ην 

καθξηλφ πιάλν ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο εγεζίαο, πνπ ππνγξάθεη θαζ’ ππαγφξεπζε, 

φπσο δείρλνπλ θαζαξά ε θαζηζηή ζηάζε θαη ηα ακήραλα βιέκκαηα πξνο ηηο φξζηεο 

κνξθέο, αθνινπζεί ε εζηίαζε ζε θνληηλφ πιάλν ζην θείκελν ηεο παξάδνζεο πνπ 

ππνγξάθεηαη. Ζ δηαβάζκηζε ηνπ καθξηλνχ θαη ηνπ θνληηλνχ πιάλνπ εληείλεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε. Ζ ηξαγηθή εηξσλεία ηνπ θεηκέλνπ γηα ηελ παξάδνζε θαη 

ζηνπο εηηεκέλνπο ζηα βνπλά ηεο Αιβαλίαο Ηηαινχο επηιέρηεθε λα απνδνζεί κε ην 

θαηάιιειν θεηκεληθφ είδνο, ηελ πνιηηηθή γεινηνγξαθία. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή 

γεινηνγξαθία επνρήο απνδίδεη νπηηθά ηνλ ζαξθαζκφ ηνπ αθεγεηή γηα ηελ αθχξσζε 

ηεο παξάδνζεο ζηνπο Γεξκαλνχο θαη ηε δεχηεξε, νπζηαζηηθά, εθ λένπ ππνγξαθή ηεο 

παξάδνζεο, φπνπ ν Μνπζνιίλη απφ ληθεκέλνο εκθαλίδεηαη ληθεηήο. ια ηα θάδξα 

ηεο ζεθάλο είλαη ηεηξαγσληζκέλα θαη, ζπλεπψο, ε εζηία ηεο πξνζνρήο βξίζθεηαη ζην 

θέληξν, κεηαδίδνληαο, έηζη μεθάζαξα ηελ πιεξνθνξία. ηελ ηειεπηαία θσηνγξαθία 

φκσο αιιάδεη ε πξννπηηθή, θαζψο ε ιήςε ηεο θσηνγξαθίαο γίλεηαη απφ κπξνζηά, 

ψζηε ε ζθελή λα απνθηά βάζνο, ππνβάιινληαο, έηζη, ζηε ζθέςε ηνπ ζεαηή ηηο 

αηειείσηεο νπξέο ηεο επηζηξνθήο ησλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ δίπια ζην 

βνκβαξδηζκέλν ηνπίν. πλεπψο, δηαηεξείηαη ην κνηίβν ηεο πξψηεο ζεθάλο, δειαδή ε 

έληαζε λα θνξπθψλεηαη ζην ηέινο, απηή ηε θνξά κε παηρλίδηζκα ηεο πξννπηηθήο.  

 

3ε ζθελή – ζεθάλο: Ζ επηζηξνθή ησλ επηδώλησλ ζηξαηησηώλ  
  
Α) Μαξηπξία: Ζ εθεκεξίδα Νέα Δπξώπε  

 
«Δηο ηελ Μαθεδνλία θπθινθνξνχζε κφλνλ κία εθεκεξίδα ηεο Καηνρήο – ίζσο 

θαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Ολνκαδφηαλ Νέα Ευρώπη. ιεο νη άιιεο εθεκεξίδεο 

καηαπγηθήκανε. Ήηαλ εθεκεξίδα πεξηνξηζκέλεο δεκνζηνγξαθηθήο χιεο θαη 

ζπκθεξφλησλ ηεο γεξκαληθήο θπβεξλήζεσο Καηνρήο εηο ηελ νπνίαλ εδεκνζηεχζεζαλ 
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φισλ ησλ επηδψλησλ ζηξαηησηψλ ηα νλφκαηα θαη φηη βαδίδνπλ πξνο ηαο νηθνγελείαο 

ησλ». 

  

Β) Δηθνλναθήγεκα  
 
ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο ζεθάλο, αθνινπζεί ε δεκνζίεπζε ηεο είδεζεο 

ηεο επηζηξνθήο ησλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ ζηα ζπίηηα ηνπο, κεηά ηε ζπλζεθνιφγεζε, 

ζηελ πξνπαγαλδηζηηθή εθεκεξίδα ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ, κε ηίηιν Νέα Δπξώπε. 

Ζ ηέρλε ηνπ θνιάδ ζπκπιεξψλεη ηε θσηνγξαθία ζην δηαδίθηπν.  

 

   
 

Δικόνα 3: Φσηνγξαθία επνρήο – Κνιάδ καζήηξηαο: Νέα Δπξψπε 
 

Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα  
 
ην πξψην θάδξν ε θσηνγξαθία κφλν κε ηεχρε ηεο Νέαο Δπξώπεο δείρλεη ηε 

κνλαδηθή εθεκεξίδα ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ, αθνχ απαγφξεπζαλ ηελ θπθινθνξία 

φισλ ησλ άιισλ εθεκεξίδσλ. Ζ ηέρλε ηνπ θνιάδ απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη 

εηθαζηηθά ηελ πξνπαγάλδα θαη ηελ πιχζε εγθεθάινπ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, 

απνθφκκαηα απφ ηεχρε εθηππσκέλα απφ ην δηαδίθηπν έρνπλ ζπξξαθηεί άλαξρα θαη 

έρνπλ πεξαζηεί κε ηερληθή θιφγαο θεξηνχ, ψζηε λα πείζνπλ σο ηεχρε επνρήο. Ζ 

θαηαζθεπή δελ είλαη πνπζελά θελή, δεκηνπξγψληαο, έηζη, κηα πηεζηηθή αηκφζθαηξα, 

ζηελ νπνία μερσξίδνπλ, επαλαιακβαλφκελα, κφλν ηα γξάκκαηα ηεο Νέαο Δπξώπεο. Ο 

ρξφλνο παγψλεη θαη ε έληαζε ζην ηέινο ηεο ζεθάλο, γηα άιιε κία θνξά, θνξπθψλεηαη 

κέζα απφ ην θαηαζθεχαζκα κηαο εθηαιηηθήο νπηηθήο κνξθήο.  
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φισλ ησλ επηδψλησλ ζηξαηησηψλ ηα νλφκαηα θαη φηη βαδίδνπλ πξνο ηαο νηθνγελείαο 

ησλ». 

  

Β) Δηθνλναθήγεκα  
 
ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο ζεθάλο, αθνινπζεί ε δεκνζίεπζε ηεο είδεζεο 

ηεο επηζηξνθήο ησλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ ζηα ζπίηηα ηνπο, κεηά ηε ζπλζεθνιφγεζε, 

ζηελ πξνπαγαλδηζηηθή εθεκεξίδα ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ, κε ηίηιν Νέα Δπξώπε. 

Ζ ηέρλε ηνπ θνιάδ ζπκπιεξψλεη ηε θσηνγξαθία ζην δηαδίθηπν.  

 

   
 

Δικόνα 3: Φσηνγξαθία επνρήο – Κνιάδ καζήηξηαο: Νέα Δπξψπε 
 

Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα  
 
ην πξψην θάδξν ε θσηνγξαθία κφλν κε ηεχρε ηεο Νέαο Δπξώπεο δείρλεη ηε 

κνλαδηθή εθεκεξίδα ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ, αθνχ απαγφξεπζαλ ηελ θπθινθνξία 

φισλ ησλ άιισλ εθεκεξίδσλ. Ζ ηέρλε ηνπ θνιάδ απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη 

εηθαζηηθά ηελ πξνπαγάλδα θαη ηελ πιχζε εγθεθάινπ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, 

απνθφκκαηα απφ ηεχρε εθηππσκέλα απφ ην δηαδίθηπν έρνπλ ζπξξαθηεί άλαξρα θαη 

έρνπλ πεξαζηεί κε ηερληθή θιφγαο θεξηνχ, ψζηε λα πείζνπλ σο ηεχρε επνρήο. Ζ 

θαηαζθεπή δελ είλαη πνπζελά θελή, δεκηνπξγψληαο, έηζη, κηα πηεζηηθή αηκφζθαηξα, 

ζηελ νπνία μερσξίδνπλ, επαλαιακβαλφκελα, κφλν ηα γξάκκαηα ηεο Νέαο Δπξώπεο. Ο 

ρξφλνο παγψλεη θαη ε έληαζε ζην ηέινο ηεο ζεθάλο, γηα άιιε κία θνξά, θνξπθψλεηαη 

κέζα απφ ην θαηαζθεχαζκα κηαο εθηαιηηθήο νπηηθήο κνξθήο.  

  

  

4ε ζθελή – ζεθάλο: Ζ επηζηξνθή ησλ επηδώλησλ ζηξαηησηώλ 
  
Α) Μαξηπξία: Παξνρή ηξνθήο από γπλαίθεο 
  

«Πξνηνχ λα κπνχκε εηο ηελ Καηεξίλε, εθηφο ηεο πφιεσο, γπλαίθεο ζηεθφηαλ 

απάλσ εηο ηνλ δξφκνλ θαη καο κνίξαδαλ θέηεο ςσκί δσξεάλ». 

  

Β) Δηθνλναθήγεκα  
 

Διιελίδεο γπλαίθεο αλακέλνπλ ηνπο πεηλαζκέλνπο ζηξαηηψηεο, αθνχ ε είδεζε 

ηεο επηζηξνθήο ηνπο απφ ην κέησπν έρεη δηαδνζεί κε ηε Νέα Δπξώπε, θαη ηνπο δηαθνλνχλ 

κε ςσκί. Ζ απφδνζε ηεο ζθελήο έγηλε κε βίληεν πνπ ηξαβήρηεθε απφ θηλεηφ ηειέθσλν.  

 

 
 

 
 

 
 

Δικόνα 4: Βίληεν: Παξνρή ηξνθήο απφ γπλαίθεο 
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Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα  
 
Σν γχξηζκα είλαη εμσηεξηθφ θαη επηιέρηεθε εκέξα ρσξίο ήιην γηα λα απνδνζεί 

ε δπζηπρία. Οη γπλαίθεο θξαηάλε ςσκάθηα θαη πεξηκέλνπλ λα ηα δηαλείκνπλ ζηνπο 

ζηξαηηψηεο, νη νπνίνη κπαίλνπλ ζην δεχηεξν θάδξν. Ζ αλακνλή ππνδειψλεηαη απφ 

ηελ αξηζηεξή ηνπνζέηεζή ηνπο ζην θάδξν, ελψ ην βιέκκα θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο 

ηνπο ξέπνπλ πξνο ηα δεμηά, φπσο θνηηάεη, πάληα, ν ζεαηήο. Σν πιάλν είλαη καθξηλφ. 

Σν δεχηεξν πιάλν φκσο είλαη θνληηλφ, ελψ ε ιήςε γίλεηαη απφ αξηζηεξά, γηα λα 

απνδνζεί θαιχηεξα θαη ε πξννπηηθή ηεο νπξάο ησλ ζηξαηησηψλ, αιιά θαη ε έθθξαζε 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπο. Έηζη, ε θφξηηζε θιηκαθψλεηαη. Σν κεζαίν θνξίηζη κε ηα καχξα 

ζπκβνιίδεη ην πέλζνο, ελψ ν ηζνιηάο, κε ζθπκκέλν ην θεθάιη, ζπκβνιίδεη ην 

πιεγσκέλν θηιφηηκν ηνπ Έιιελα. Οη γπλαίθεο απνρσξνχλ ζην ηξίην θάδξν 

ππνβαζηάδνληαο ε κία ηελ άιιε. Μία λέα δνθεξή πεξίνδνο αξρίδεη γηα ην ειιεληθφ 

έζλνο.  

 

5ε ζθελή – ζεθάλο: Ζ ππεξεζία ηνπ αθεγεηή ζηελ ειιεληθή ρσξνθπιαθή 
  
Α) Μαξηπξία: Μεηαθνξά, γηα αλάιεςε ππεξεζίαο, ζηελ ππό βνπιγαξηθή θαηνρή 
Καβάια 

  
«…Μαο είπαλ φηη ζα πάκε ζηε Φιψξηλα. Γπζηπρψο, ςέκαηα. […] Αληί ηελ 

Φιψξηλαλ (θαηεπζπλζήθακε) πξνο ηνλ δξφκνλ ηνπ Λαγθαδά θαη ελ ζπλερεία πξνο ηνλ 

ηαπξφ, φπνπ ήηαλ θαη ειιεληθά ζύνοπα Βνπιγαξίαο θαη Διιάδνο. […] Αλ μέξακε 

φηη ζα καο πάλε έμσ απφ ηελ Διιάδα ζα ιηπνηαθηνχζακελ φινη, καο ην απέθξπςαλ 

ζθνπίκσο ηφζνλ νη Έιιελεο αμησκαηηθνί θαζψο θαη νη Γεξκαλνί. Ο επηθεθαιήο 

επηινρίαο Γεξκαλφο, φηαλ κπήθακε κέζα εηο Καβάια, πξηλ λα θζάζνκε εηο ην νίθεκα 

πνπ ζα δηαλπθηεξεχακε, καο έδσζε εληνιή λα ηξαγνπδήζνκε ειιεληθά ηξαγνχδηα θαη 

αξρίζακε Μαύξε λύθηα ζηα βνπλά, Σε γνωρίζω από ηελ θόςε ηνπ ζπαζηνύ ηελ 

ηξνκεξή (εζληθφλ χκλνλ) θαη φηαλ καο άθνπζαλ νη θάηνηθνη Έιιελαο ηξέραλε λα καο 

δνχλε. Δκείο ήκαζηαλ κε ηελ ζηνιήλ ηεο Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο. Δλφκηζαλ πσο 

είρε γίλεη απειεπζέξσζηο απφ ηελ Διιάδα. Γπζηπρψο, νη Βνχιγαξνη ζηξαηηψηεο θαη 

αζηπλνκηθνί επεηέζεζαλ ελαληίνλ ησλ, ηνπο μπινθφπεζαλ θαη ζπλέιαβαλ πνιινχο. 

Οη Έιιελεο θιαίγαλε απφ ελζνπζηαζκφ πνπ καο είδαλ. Ο άλζξσπνο αηζζάλεηαη ηελ 

αμίαλ ηεο Δλεςθεπίαρ φηαλ δεη ζηε ζθιαβηά…»   
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Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα  
 
Σν γχξηζκα είλαη εμσηεξηθφ θαη επηιέρηεθε εκέξα ρσξίο ήιην γηα λα απνδνζεί 

ε δπζηπρία. Οη γπλαίθεο θξαηάλε ςσκάθηα θαη πεξηκέλνπλ λα ηα δηαλείκνπλ ζηνπο 

ζηξαηηψηεο, νη νπνίνη κπαίλνπλ ζην δεχηεξν θάδξν. Ζ αλακνλή ππνδειψλεηαη απφ 

ηελ αξηζηεξή ηνπνζέηεζή ηνπο ζην θάδξν, ελψ ην βιέκκα θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο 

ηνπο ξέπνπλ πξνο ηα δεμηά, φπσο θνηηάεη, πάληα, ν ζεαηήο. Σν πιάλν είλαη καθξηλφ. 

Σν δεχηεξν πιάλν φκσο είλαη θνληηλφ, ελψ ε ιήςε γίλεηαη απφ αξηζηεξά, γηα λα 

απνδνζεί θαιχηεξα θαη ε πξννπηηθή ηεο νπξάο ησλ ζηξαηησηψλ, αιιά θαη ε έθθξαζε 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπο. Έηζη, ε θφξηηζε θιηκαθψλεηαη. Σν κεζαίν θνξίηζη κε ηα καχξα 

ζπκβνιίδεη ην πέλζνο, ελψ ν ηζνιηάο, κε ζθπκκέλν ην θεθάιη, ζπκβνιίδεη ην 

πιεγσκέλν θηιφηηκν ηνπ Έιιελα. Οη γπλαίθεο απνρσξνχλ ζην ηξίην θάδξν 

ππνβαζηάδνληαο ε κία ηελ άιιε. Μία λέα δνθεξή πεξίνδνο αξρίδεη γηα ην ειιεληθφ 

έζλνο.  

 

5ε ζθελή – ζεθάλο: Ζ ππεξεζία ηνπ αθεγεηή ζηελ ειιεληθή ρσξνθπιαθή 
  
Α) Μαξηπξία: Μεηαθνξά, γηα αλάιεςε ππεξεζίαο, ζηελ ππό βνπιγαξηθή θαηνρή 
Καβάια 

  
«…Μαο είπαλ φηη ζα πάκε ζηε Φιψξηλα. Γπζηπρψο, ςέκαηα. […] Αληί ηελ 

Φιψξηλαλ (θαηεπζπλζήθακε) πξνο ηνλ δξφκνλ ηνπ Λαγθαδά θαη ελ ζπλερεία πξνο ηνλ 

ηαπξφ, φπνπ ήηαλ θαη ειιεληθά ζύνοπα Βνπιγαξίαο θαη Διιάδνο. […] Αλ μέξακε 

φηη ζα καο πάλε έμσ απφ ηελ Διιάδα ζα ιηπνηαθηνχζακελ φινη, καο ην απέθξπςαλ 

ζθνπίκσο ηφζνλ νη Έιιελεο αμησκαηηθνί θαζψο θαη νη Γεξκαλνί. Ο επηθεθαιήο 

επηινρίαο Γεξκαλφο, φηαλ κπήθακε κέζα εηο Καβάια, πξηλ λα θζάζνκε εηο ην νίθεκα 

πνπ ζα δηαλπθηεξεχακε, καο έδσζε εληνιή λα ηξαγνπδήζνκε ειιεληθά ηξαγνχδηα θαη 

αξρίζακε Μαύξε λύθηα ζηα βνπλά, Σε γνωρίζω από ηελ θόςε ηνπ ζπαζηνύ ηελ 

ηξνκεξή (εζληθφλ χκλνλ) θαη φηαλ καο άθνπζαλ νη θάηνηθνη Έιιελαο ηξέραλε λα καο 

δνχλε. Δκείο ήκαζηαλ κε ηελ ζηνιήλ ηεο Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο. Δλφκηζαλ πσο 

είρε γίλεη απειεπζέξσζηο απφ ηελ Διιάδα. Γπζηπρψο, νη Βνχιγαξνη ζηξαηηψηεο θαη 

αζηπλνκηθνί επεηέζεζαλ ελαληίνλ ησλ, ηνπο μπινθφπεζαλ θαη ζπλέιαβαλ πνιινχο. 

Οη Έιιελεο θιαίγαλε απφ ελζνπζηαζκφ πνπ καο είδαλ. Ο άλζξσπνο αηζζάλεηαη ηελ 

αμίαλ ηεο Δλεςθεπίαρ φηαλ δεη ζηε ζθιαβηά…»   

Β) Δηθνλναθήγεκα 
 
Ο αθεγεηήο ππεξεηεί ζηελ ειιεληθή ρσξνθπιαθή. Μέζα απφ ηελ ελ αγλνία 

ηνπ κεηαθνξά ηνπ ζηελ Καβάια γηα αλάιεςε ππεξεζίαο, αηζζεηνπνηείηαη ε 

βνπιγαξηθή θαηνρή, αιιά θαη ε αμία ηνπ ηδαληθνχ ηεο ειεπζεξίαο. Γηα απηφλ ηνλ 

ζθνπφ επηιέρηεθαλ ηξεηο θσηνγξαθίεο απφ ην δηαδίθηπν. 

 

 
 

Δικόνα 5: Φσηνγξαθίεο επνρήο: Ζ ηξηπιή θαηνρή – Πξνβνιή ηνπ ηδαληθνχ ηεο 
ειεπζεξίαο 

 
Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα 

 
Σν πξψην γεληθφ πιάλν πεξηγξάθεη ζπλνιηθά ηελ ηξηπιή θαηνρή ηεο ρψξαο, 

ρσξίο ζπλαηζζεκαηηζκνχο. Σν επφκελν πιάλν φκσο, κέζα απφ ηελ αληίζεζε 

ζθιαβηάο, πξψηε θσηνγξαθία, θαη εζληθήο αλεμαξηεζίαο, δεχηεξε θσηνγξαθία, φπσο 

απηή αηζζεηνπνηείηαη κε ηνλ εζληθφ χκλν ραξαγκέλν ζηελ ειιεληθή ζεκαία, αθήλεη 

πιένλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζεαηή λα δηαξξεχζεη. ην ηξίην πιάλν, ε ιήςε ηεο 

θσηνγξαθίαο κε γσλία θνληξ-πινλδέ, απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, ππνβάιιεη ηελ 

ειεπζεξία σο ηδαληθφ πνπ ινχδεηαη ζην θσο ηνπ ήιηνπ, κε θαηεχζπλζε ηνπ θσηφο απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ. Ξαλά, ε ζεθάλο θιείλεη κε ηελ θαηαζθεπή ηεο έληαζεο ζην 

ηέινο.  

  

6ε ζθελή – ζεθάλο: Ζ ππεξεζία ηνπ αθεγεηή ζηελ ειιεληθή ρσξνθπιαθή 
  
Α) Μαξηπξία: Ζ ζπλάληεζε κε ηελ Πόληηα γξηά θαηά ηελ επηζηξνθή από ηελ Καβάια 
  

«Καη εθεί θνληά καο άκοςζα κηα γπλαίθα ειηθησκέλε, πεξίπνπ 55 εηψλ, λα 

νκηιεί ηελ πνληηαθήλ νκηιίαλ. Σελ πληζίαζα θαη ηελ είπα: εγψ είκαη Έιιελαο θαη ζα 

θχγσ γηα ηελ Διιάδα, αλ ζέιεη νηηδήπνηε λα ηελ εξςπηπεηήζυ. Μνπ απάληεζε εηο 

ηελ πνληηαθήλ γιψζζα: εζχ, αλ ήζνπλ θαιφο άλζξσπνο, δελ ζα ήζνπλ καδί κε ηνπο 
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Βνπιγάξνπο θαη ηνπο Γεξκαλνχο εηο ην ίδηνλ νίθεκα. Δίζαη ζπλεξγάηεο ησλ 

θαθνχξγσλ θαηαθηεηψλ θαη ηέηνηνπο αλζξψπνπο δεν θέλυ νχηε λα ηνπο βιέπσ. 

Φύγε απφ ηα κάηηα κνπ!»  

  

Β) Δηθνλναθήγεκα 
 
Ο αθεγεηήο ζηελ Καβάια αληηκεησπίδεη ηελ απφξξηςε απφ κία Πφληηα γξηά. 

Ζ απφξξηςε απηή δείρλεη, απφ ηελ νπηηθή ηνπ αθεγεηή, φηη ν ιαφο αγλνεί ηνλ ππφγεην 

αληηζηαζηαθφ ξφιν ηεο ειιεληθήο ρσξνθπιαθήο. Απφ ηελ νπηηθή, πάιη, ηεο Πφληηαο 

γξηάο, δείρλεη ην αδνχισην θξφλεκα ηνπ θάζε Έιιελα θαη ηεο Διιελίδαο. Ζ απφδνζε 

ηεο ζπλάληεζεο έγηλε κε βίληεν πνπ ηξαβήρηεθε απφ θηλεηφ ηειέθσλν.  
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Βνπιγάξνπο θαη ηνπο Γεξκαλνχο εηο ην ίδηνλ νίθεκα. Δίζαη ζπλεξγάηεο ησλ 

θαθνχξγσλ θαηαθηεηψλ θαη ηέηνηνπο αλζξψπνπο δεν θέλυ νχηε λα ηνπο βιέπσ. 

Φύγε απφ ηα κάηηα κνπ!»  

  

Β) Δηθνλναθήγεκα 
 
Ο αθεγεηήο ζηελ Καβάια αληηκεησπίδεη ηελ απφξξηςε απφ κία Πφληηα γξηά. 

Ζ απφξξηςε απηή δείρλεη, απφ ηελ νπηηθή ηνπ αθεγεηή, φηη ν ιαφο αγλνεί ηνλ ππφγεην 

αληηζηαζηαθφ ξφιν ηεο ειιεληθήο ρσξνθπιαθήο. Απφ ηελ νπηηθή, πάιη, ηεο Πφληηαο 

γξηάο, δείρλεη ην αδνχισην θξφλεκα ηνπ θάζε Έιιελα θαη ηεο Διιελίδαο. Ζ απφδνζε 

ηεο ζπλάληεζεο έγηλε κε βίληεν πνπ ηξαβήρηεθε απφ θηλεηφ ηειέθσλν.  

 

 

 

 
 

Δικόνα 6: Βίληεν – Ζ ζπλάληεζε κε ηελ Πφληηα γξηά 
 

Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα 
  
Με ηνλ ηξφπν πνπ ζηήζεθαλ ηα θάδξα θαίλεηαη λα θπξηαξρεί, ζηελ ηπραία 

ζπλάληεζε, ε νπηηθή ηεο Πφληηαο γξηάο θαη φρη ε νπηηθή ηνπ αθεγεηή. ηε ιήςε, ε 

Πφληηα γξηά παξακέλεη ζηαζεξή κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ ζπηηηνχ ηεο, ελψ ν 

Έιιελαο ρσξνθχιαθαο, θηλνχκελνο, κπαίλεη ζην θάδξν απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

ψζηε λα θαλεί, ζηε ζπλέρεηα, ην πξφζσπφ ηνπ, ζπδεηά κε ηελ Πφληηα γξηά θαη 

αθνινχζσο βγαίλεη απφ ην θάδξν ληξνπηαζκέλνο θαη κε ζθπκκέλν ην θεθάιη. Σε 

ζηηγκή ηεο ζπδήηεζεο, ζην κεζαίν πιάλν, μαθληάδεηαη ν ζεαηήο, γηαηί δελ θπξηαξρεί ν 

δπλακηζκφο ηνπ ζπκβνιηζκνχ ηνπ ηζνιηά, αιιά ν δπλακηζκφο ηεο ζηάζεο ηνπ 

αλαζεθσκέλνπ ρεξηνχ ηεο γξηάο, πνπ απνξξίπηεη πεξήθαλα ηελ νπνηαδήπνηε 

βνήζεηα. Ζ έληαζε ηεο εζηθήο ηαπείλσζεο θαη ηεο ληξνπήο ηνπ ζθπκκέλνπ θεθαιηνχ 

ηνπ Έιιελα αθεγεηή ζην ηξίην πιάλν επηηείλεηαη ζην εμσηεξηθφ γχξηζκα θαη απφ ην 

κνπληφ πξσηλφ.  

 

7ε ζθελή – ζεθάλο: Οη λεθξνί από ην θξύν θαη ηελ πείλα 
  
Α) Μαξηπξία 
 

«Ζ δσή καο ήηαλ αθφξεηε ηελ επνρή εθείλε. Γηλφηαλ θξχν, παγσληά θνβεξή, 

ελ αληηζέζεη κε ζήκεξνλ. Σα βξάδηα θαη ηηο λχθηεο ηξππψλακε εηο ηνπο θνχξλνπο γηα 

λα βξνχκε ιίγε δεζηαζηά. Οη θνπξλαξαίνη καο άλνηγαλ πξφζπκα θαη καο δίλαλε θαη 

ιίγν δεζηφ ςσκί γηα λα θάκε. […] Γελ εμεηάδακε ηελ ηξνθή πνηνηηθψο αιιά 

πνζνηηθψο, αξθεί λα έκπαηλε θάηη κέζα εηο ην ζηνκάρη θαη λα κελ ήηαλ άδεην, απηή 

ήηαλ ε δσή ηεο Καηνρήο ππφ ησλ Γεξκαλψλ. Δνώ οι Γεπμανοί ηπώγαν και πίναν 

μέσπι ζκαζμού, απολαμβάνανε ηα αγαθά ηος ηόπος μαρ, εκείο πεθαίναμε απφ 
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αζιηία, πξεδφκαζηαλ απφ ηελ πείλαλ θαη πεζαίλακε. Απηνχο πνπ πεζαίλαλε απφ ηελ 

πείλαλ δελ είραλε ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπο ζάςνπλ. Οη ζςγγενείρ ηνπο, ηνπο άθηναν 

έξυ απφ ηελ πόπηα θαη θάζε εκέξα εξρφηαλ ην κάπο ηεο δεκαξρίαο θαη ηνπο κάδεπε 

θαη ηνπο έζαπηε».  

 

Β) Δηθνλναθήγεκα 
 
Ζ πείλα απνδφζεθε θσηνγξαθηθά κε ηελ αλαδήηεζε ηεο ηξνθήο ζηα 

ζθνππίδηα θαη αθνινχζσο κε ηα ζθειεησκέλα παηδηά. Οη λεθξνί απφ ην θξχν θαη ηελ 

πείλα αηζζεηνπνηνχληαη κε βίληεν πνπ εζηηάδεη ζηελ εηθφλα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ 

λεθξψλ έμσ απφ ηελ πφξηα ησλ ζπηηηψλ. Ζ ζεθάλο νινθιεξψλεηαη κε θσηνγξαθία 

ηεο πεξηζπιινγήο ησλ λεθξψλ απφ ην θάξν ηεο δεκαξρίαο. 
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αζιηία, πξεδφκαζηαλ απφ ηελ πείλαλ θαη πεζαίλακε. Απηνχο πνπ πεζαίλαλε απφ ηελ 

πείλαλ δελ είραλε ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπο ζάςνπλ. Οη ζςγγενείρ ηνπο, ηνπο άθηναν 

έξυ απφ ηελ πόπηα θαη θάζε εκέξα εξρφηαλ ην κάπο ηεο δεκαξρίαο θαη ηνπο κάδεπε 

θαη ηνπο έζαπηε».  

 

Β) Δηθνλναθήγεκα 
 
Ζ πείλα απνδφζεθε θσηνγξαθηθά κε ηελ αλαδήηεζε ηεο ηξνθήο ζηα 

ζθνππίδηα θαη αθνινχζσο κε ηα ζθειεησκέλα παηδηά. Οη λεθξνί απφ ην θξχν θαη ηελ 

πείλα αηζζεηνπνηνχληαη κε βίληεν πνπ εζηηάδεη ζηελ εηθφλα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ 

λεθξψλ έμσ απφ ηελ πφξηα ησλ ζπηηηψλ. Ζ ζεθάλο νινθιεξψλεηαη κε θσηνγξαθία 

ηεο πεξηζπιινγήο ησλ λεθξψλ απφ ην θάξν ηεο δεκαξρίαο. 

 

  

 

  

 

 

 
Δικόνα 7: Φσηνγξαθίεο επνρήο θαη βίληεν: Οη λεθξνί απφ ην θξχν θαη ηελ πείλα 

 
Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα  

 
Σν ήπην θαη καθξηλφ πιάλν ηεο πείλαο, κε ηελ αλαδήηεζε ηξνθήο ζηα 

ζθνππίδηα, αθνινπζεί δηαβαζκηζκέλα ην απνηξφπαην θαη θνληηλφ πιάλν ησλ 

ζθειεησκέλσλ παηδηψλ. Ζ ζθελή ηεο πεξηζπιινγήο ησλ λεθξψλ έμσ απφ ηα ζπίηηα 

θνξπθψλεη ην ζπλαίζζεκα κε ηε δξακαηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. Σα μεξά 

θιαδηά ζην εμσηεξηθφ γχξηζκα εκπεδψλνπλ ην θξχν θαη ηελ πείλα. ην θάδξν 

θπξηαξρεί ν λεθξφο. Ζ ιήςε μεθηλά κε πξννπηηθή απφ ηα δεμηά, κε ηελ είζνδν θαη ηνλ 

ζξήλν κηαο γπλαίθαο, πξνθαλψο ζπγγελνχο ηνπ λεθξνχ, αθνχ πέθηεη πάλσ ηνπ θαη 

ηνλ ζξελεί. Ζ ιήςε αιιάδεη ζηε ζπλέρεηα κε πξννπηηθή απηή ηε θνξά απφ ηα 

αξηζηεξά, κε ηελ είζνδν κηαο πεξαζηηθήο γπλαίθαο πνπ, δηεξρφκελε απφ ην ζεκείν, 

απιψο ζθχβεη ην θεθάιη θαη ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηεο, δείρλνληαο πιένλ ηελ 

εμνηθείσζε ηνπ θφζκνπ κε ηέηνηεο ζθελέο. Ζ έληαζε θνξπθψλεηαη ζην ηέινο, κε ηε 

θσηνγξαθία ηνπ θάξνπ ηεο δεκαξρίαο λα πεξηζπιιέγεη ηνπο λεθξνχο. Ζ ιήςε 

θεληξάξεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θάξνπ γηα λα εληππσζεί ζηε ζθέςε ηνπ ζεαηή ην 

απάλζξσπν θνξηίν. Ζ έληαζε θνξπθψλεηαη.  
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8ε ζθελή – ζεθάλο: Ζ αληίζηαζε 
  
Α) Μαξηπξία 
 

«Γξάθαλε νη θνκκνπληζηαί εηο ηα ληνπβάξηα δηάθνξα ζπλζήκαηα θαη εγέκηδαλ 

ηνπο δξφκνπο πποκηπύξειρ. Δκείο ηα καδεχακε λχθηα, μεκεξψκαηα, λα κελ ηα δνπλ 

νη Γεξκαλνί θαη θάλνπλ ζπιιήςεηο. Πνιιέο θνξέο νη Γεξκαλνί καο εηδνπνηνχζαλ 

εκπηζηεπηηθά λα θάλνπκε ζπιιήςεηο θνκκνπληζηψλ. Δκείο, θξπθά, πξνεγνπκέλσο 

ηνπο εηδνπνηνχζακε λα θύγοςν, θαηά κπζηηθή εληνιή ηνπ αζηςνόμος, θαη κεηά κε 

ηνπο Γεξκαλνχο θάλακε κπιφθν. Οπφηε, δε βξίζθαλε νη Γεξκαλνί θαλέλαλ. Γηφηη 

εκείο σο Έιιελεο, θαη κάιηζηα αζηπλνκηθνί, πξνζηαηεχακε φζν ην δπλαηφλ ηνπο 

Έιιελεο αδηαθξίησο».  

 

Β) Δηθνλναθήγεκα  
 
Με ιήςε βίληεν απνηππψλνληαη νη ζπλελλνήζεηο γηα ηε δηαλνκή ησλ 

πξνθεξχμεσλ, ε πξνεηδνπνίεζε ηνπ Έιιελα αζηπλφκνπ – αθεγεηή γηα ην επηθείκελν 

κπιφθν ησλ Γεξκαλψλ, ε άηαθηε θπγή ησλ Διιήλσλ αληηζηαζηαθψλ.  
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8ε ζθελή – ζεθάλο: Ζ αληίζηαζε 
  
Α) Μαξηπξία 
 

«Γξάθαλε νη θνκκνπληζηαί εηο ηα ληνπβάξηα δηάθνξα ζπλζήκαηα θαη εγέκηδαλ 

ηνπο δξφκνπο πποκηπύξειρ. Δκείο ηα καδεχακε λχθηα, μεκεξψκαηα, λα κελ ηα δνπλ 

νη Γεξκαλνί θαη θάλνπλ ζπιιήςεηο. Πνιιέο θνξέο νη Γεξκαλνί καο εηδνπνηνχζαλ 

εκπηζηεπηηθά λα θάλνπκε ζπιιήςεηο θνκκνπληζηψλ. Δκείο, θξπθά, πξνεγνπκέλσο 

ηνπο εηδνπνηνχζακε λα θύγοςν, θαηά κπζηηθή εληνιή ηνπ αζηςνόμος, θαη κεηά κε 

ηνπο Γεξκαλνχο θάλακε κπιφθν. Οπφηε, δε βξίζθαλε νη Γεξκαλνί θαλέλαλ. Γηφηη 

εκείο σο Έιιελεο, θαη κάιηζηα αζηπλνκηθνί, πξνζηαηεχακε φζν ην δπλαηφλ ηνπο 

Έιιελεο αδηαθξίησο».  

 

Β) Δηθνλναθήγεκα  
 
Με ιήςε βίληεν απνηππψλνληαη νη ζπλελλνήζεηο γηα ηε δηαλνκή ησλ 

πξνθεξχμεσλ, ε πξνεηδνπνίεζε ηνπ Έιιελα αζηπλφκνπ – αθεγεηή γηα ην επηθείκελν 

κπιφθν ησλ Γεξκαλψλ, ε άηαθηε θπγή ησλ Διιήλσλ αληηζηαζηαθψλ.  

 

 

 

 
 

Δικόνα 8: Βίληεν: Ζ αληίζηαζε 
 

Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα 
 
ην πξψην θάδξν, ν θχθινο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, αιιά θαη ε θνπθνχια ελφο 

απφ απηνχο δείρλνπλ ηνλ ζπλσκνηηθφ ραξαθηήξα ηεο αληηζηαζηαθήο νξγάλσζεο. Ζ 

ιήςε γίλεηαη απφ αξηζηεξά, γηαηί ζην δεχηεξν πιάλν απφ δεμηά ζα εηζέιζεη ζην θάδξν 

ν Έιιελαο αζηπλφκνο – αθεγεηήο, ν νπνίνο εκπηζηεπηηθά ζα πξνεηδνπνηήζεη γηα ηηο 

ζπιιήςεηο πνπ εηνηκάδνπλ νη Γεξκαλνί θαηαθηεηέο. Ζ ζθηά ηεο εηζφδνπ ηνπ βαξαίλεη 

ζηνλ ηνίρν, θαζηζηψληαο ηνλ κηα επηβιεηηθή θαη θαίξηαο ζεκαζίαο κνξθή. Σν 

εμσηεξηθφ γχξηζκα άιισζηε έγηλε γηα απηφλ ηνλ ιφγν κε ην θσο ηνπ ήιηνπ. ην ηξίην 

πιάλν νη πξνθεξχμεηο πέθηνπλ ζην έδαθνο κε ηελ ηερληθή ηεο αξγήο θίλεζεο, 

επηηείλνληαο θαη θνξπθψλνληαο ζην ηέινο ηε δξακαηηθφηεηα φιεο ηεο ζεθάλο. Οη 

αληηζηαζηαθνί ηξέρνπλ λα ζσζνχλ. Σν κάηη ηνπ ζεαηή ηαμηδεχεη ζε κηα νξηδφληηα 

ζχλζεζε κε πνιιαπιέο εζηίεο πξνζνρήο.  

 

9ε ζθελή – ζεθάλο: Ζ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο  
 
Α) Μαξηπξία: Ο βνκβαξδηζκόο ηεο Θεζζαινλίθεο από Άγγινπο θαη Νενδειαλδνύο  
 

«Ήηαλ πνιιά αεποπλάνα αγγιηθά κε αεξνπφξνπο Νενδειαλδνχο, νη νπνίνη 

θεκίδνληαη, είλαη ε θαιχηεξε αεξνπνξία ηνπ θφζκνπ, θαη πξάγκαηη είλαη άξηζηνη 

αεξνπφξνη. Καηαξρήλ ξίμαλε απάλσ απφ ηελ Θεζζαινλίθε ζαλ πνιχθσηα, γέκηζε ν 

νπξαλφο, ζηεθφηαλ επί κία ψξαλ πεξίπνπ εηο ηνλ αέξα θαη δελ πέθηαλε, δίλαλε ηφζν 

πνιχ θσο, ε πφιε Θεζζαινλίθε έθεγγε ηφζν πνιχ ζαλ λα ήηαλ ιηαθάδα 

θαινθαηξηλήο εκέξαο. Καη κεηέπεηηα αξρίζαλε ηνλ θνβεξφ βομβαπδιζμό, έηξεκε γεο 

θαη νπξαλφο. Απφ απάλσ ξίρλαλ ηηο βφκβεο νη Δγγιέδνη ζαλ θνινθχζηα θαη απφ θάησ 
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νη Γεξκαλνί βάιαλε ηα κεγάια θαη απηφκαηα αληηαεξνπνξηθά ππξνβφια. Κφιαζηο 

ππξφο. Ζ κεγάιε επζηνρία ησλ Άγγισλ θαηέζηξεςε παληειψο ηελ αεξνπνξία ησλ 

Γεξκαλψλ εηο ην ΔΓΔ. […] αλ λα είραλ ζχλνξνλ θάησ απφ ηελ νδφλ Βαιασξίηνπ, 

ηα θάλαλε φια ζηάσηη, ήηαλ νη γεξκαληθνί εθνδηαζκνί ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ. Δπί 

έλαλ κήλα βγάδαλε θιφγεο καπνού θαη θαηγφηαλ φιε ε πεξηνρή ζηα Λαδάδηθα, θάησ 

απφ ηελ νδφ Βαιασξίηνπ. Καλέλα γεξκαληθφ αεξνπιάλν δελ πέηαμε γηα αεξνκαρία, 

γηα λα αλαραηηίζεη ηελ επηδξνκή ησλ Άγγισλ. Με ηα αληηαεξνπνξηθά ηνπο νη 

Γεξκαλνί ξίμαλ κεξηθά αεξνπιάλα -πεξίπνπ ηξία- θαη, ελψ νη αεξνπφξνη ησλ 

βιεζέλησλ αεξνπιάλσλ πέθηαλε κε αιεμίπησηα νκαιά, νη βάξβαξνη Γεξκαλνί ηνπο 

ππξνβνινχζαλ εηο ηνλ αέξα θαη ηνπο ζθφησζαλ, ελ εμαηξέζεη κεξηθψλ πνπ γιχησζαλ 

(ηνπο νπνίνπο είρακε θπγαδέςεη απφ ην ζηξαηφπεδνλ Παχινπ Μειά). Γελ 

εζεβάζζεζαλ νη Γεξκαλνί ηνλ δηεζλή λφκνλ πνπ απαγνξεχεη απζηεξά λα ζθνηψλνπλ 

εηο ηνλ αέξα αεξνπφξνπο αηρκαιψηνπο (αιεμηπησηηζηάο)». 

  

Β) Δηθνλναθήγεκα 
 
Ζ απειεπζέξσζε απφ ηνπο ζπκκάρνπο μεθηλά κε ξίςεηο βνκβψλ απφ αέξνο. Ζ 

πφιε θιέγεηαη, φπσο απνδίδεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ επηιέρηεθαλ.  

 

 
 

Δικόνα 9: Φσηνγξαθίεο επνρήο: Ο βνκβαξδηζκφο ηεο Θεζζαινλίθεο απφ Άγγινπο 
θαη Νενδειαλδνχο 
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νη Γεξκαλνί βάιαλε ηα κεγάια θαη απηφκαηα αληηαεξνπνξηθά ππξνβφια. Κφιαζηο 

ππξφο. Ζ κεγάιε επζηνρία ησλ Άγγισλ θαηέζηξεςε παληειψο ηελ αεξνπνξία ησλ 

Γεξκαλψλ εηο ην ΔΓΔ. […] αλ λα είραλ ζχλνξνλ θάησ απφ ηελ νδφλ Βαιασξίηνπ, 

ηα θάλαλε φια ζηάσηη, ήηαλ νη γεξκαληθνί εθνδηαζκνί ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ. Δπί 

έλαλ κήλα βγάδαλε θιφγεο καπνού θαη θαηγφηαλ φιε ε πεξηνρή ζηα Λαδάδηθα, θάησ 

απφ ηελ νδφ Βαιασξίηνπ. Καλέλα γεξκαληθφ αεξνπιάλν δελ πέηαμε γηα αεξνκαρία, 

γηα λα αλαραηηίζεη ηελ επηδξνκή ησλ Άγγισλ. Με ηα αληηαεξνπνξηθά ηνπο νη 

Γεξκαλνί ξίμαλ κεξηθά αεξνπιάλα -πεξίπνπ ηξία- θαη, ελψ νη αεξνπφξνη ησλ 

βιεζέλησλ αεξνπιάλσλ πέθηαλε κε αιεμίπησηα νκαιά, νη βάξβαξνη Γεξκαλνί ηνπο 

ππξνβνινχζαλ εηο ηνλ αέξα θαη ηνπο ζθφησζαλ, ελ εμαηξέζεη κεξηθψλ πνπ γιχησζαλ 

(ηνπο νπνίνπο είρακε θπγαδέςεη απφ ην ζηξαηφπεδνλ Παχινπ Μειά). Γελ 

εζεβάζζεζαλ νη Γεξκαλνί ηνλ δηεζλή λφκνλ πνπ απαγνξεχεη απζηεξά λα ζθνηψλνπλ 

εηο ηνλ αέξα αεξνπφξνπο αηρκαιψηνπο (αιεμηπησηηζηάο)». 

  

Β) Δηθνλναθήγεκα 
 
Ζ απειεπζέξσζε απφ ηνπο ζπκκάρνπο μεθηλά κε ξίςεηο βνκβψλ απφ αέξνο. Ζ 

πφιε θιέγεηαη, φπσο απνδίδεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ επηιέρηεθαλ.  

 

 
 

Δικόνα 9: Φσηνγξαθίεο επνρήο: Ο βνκβαξδηζκφο ηεο Θεζζαινλίθεο απφ Άγγινπο 
θαη Νενδειαλδνχο 

 

  

Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα 
 
Ζ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο μεθηλά απφ ηνπο ζπκκάρνπο θαη απφ αέξνο. Σα 

γεληθά πιάλα, απφ ςειά, ησλ βνκβαξδηζκψλ ησλ αεξνπιάλσλ αθνινπζνχλ ηα πιάλα 

απφ ζηεξηά, ηεο θσηηάο αξρηθά θαη ησλ ππθλψλ θαπλψλ ζηε ζπλέρεηα. Ζ δεχηεξε 

θσηνγξαθία έρεη ιεθζεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ, ελψ ε ηξίηε κέζα απφ 

ηε ζάιαζζα, πξντνχζεο ηεο ππξθαγηάο ζηελ πφιε, θαζηζηψληαο ηε ζθελή 

δξακαηηθφηεξε.  

 

10ε ζθελή – ζεθάλο: Ζ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο  
 
Α) Μαξηπξία: Ζ αλαρώξεζε ησλ Γεξκαλώλ – Ζ είζνδνο ηνπ ΔΛΑΣ  
  

«Σελ 24ε Γεθεκβξίνπ 1944 άξρηζαλ νη Γεξκαλνί λα απνρσξνχλ απφ ηελ 

Θεζζαινλίθε, νξγαλσκέλνη θαη εθνδηαζκέλνη κε ηνλ απαξαίηεηνλ νπιηζκφλ θαη 

εθφδηα, ππξνκαρηθψλ γηα πξνζηαζίαλ ησλ θαηά ηελ δηαδξνκή θαη κε ηξφθηκα θαη 

ξνχρα. […] Ο οπλιζμόρ ηεο νπηζζνθπιαθήο ήηαλ θνβεξφο, ζχγρξνλνο, απηφκαηνο. 

Έηξεκε ν ηφπνο θαηά ηελ ψξα ηεο απνρσξήζεψο ησλ. Καλέλαο δελ ηνικνχζε λα ηνπο 

πεηξάμεη. Ήηαλ αδχλαηνλ λα ηνπο αληηκεησπίζεη ν ειιεληθφο πιεζπζκφο κε ηα 

πνιεκηθά κέζα πνπ δηέζεηε, κε παιαηά αηνκηθά φπια. Οη Γεξκαλνί πξν ηεο 

απνρσξήζεψο ησλ ζθφπεπαλ λα θαηαζηξέςνπλ θάζε θνηλσθειέο έξγνλ εηο ηελ 

Θεζζαινλίθε […] αιιά θαηά παξάθιεζηλ ηνπ αγίνπ αξρηεπηζθφπνπ Θεζζαινλίθεο, 

θ. Γελλαδίνπ, δελ εθαηέζηξεςαλ ηα θνηλσθειή εξγνζηάζηα θαη έθπγαλ απφ ηε 

Θεζζαινλίθε ηξεηο εκέξεο ελσξίηεξα».  

«Πξηλ λα θχγνπλ νη Γεξκαλνί, νη θάηνηθνη ηεο Θεζζαινλίθεο 

εζεκαηνζηφιηζαλ φιελ ηελ πφιηλ κε ελληνικέρ ζημαίερ. Μφιηο έθπγε θαη ν 

ηειεπηαίνο Γεξκαλφο, κπήθαλ κέζα νη ζηξαηηψηεο ηνπ ΔΛΑ. Ακέζσο θαηέβαζαλ ηηο 

ειιεληθέο ζεκαίεο θαη θξέκαζαλ θνκκνπληζηηθέο ζεκαίεο κε ην ζθςπί θαη ην 

δπεπάνι, απηφ ήηαλ ην έκβιεκά ηνπο».  

 

Β) Δηθνλναθήγεκα 
 
Οη Γεξκαλνί αλαρσξνχλ, ζε θσηνγξαθία επνρήο, πεξλψληαο απφ ην ζήκα-

θαηαηεζέλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηελ Κακάξα, ελψ ε πφιε, επίζεο, ζε θσηνγξαθίεο-

ληνθνπκέληα, πιεκκπξίδεη απφ δχν δηαδνρηθέο ζπγθεληξψζεηο: ηελ πξψηε, ν ιαφο 

δηαδειψλεη κε ειιεληθέο ζεκαίεο, ιίγν πξηλ ηελ αλαρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ 
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θαηαθηεηψλ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην θείκελν. ηε δεχηεξε φκσο δηαδειψλεη κε 

ζθπξνδξέπαλα, αθξηβψο κεηά ηελ αλαρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ. Οη δχν 

απηέο δηαδειψζεηο ζεκαηνδνηνχλ ηελ έλαξμε ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Διιάδα, 

θη απηφ απνηππψλεηαη εηθαζηηθά ζην έξγν δσγξαθηθήο πνπ θιείλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζεθάλο, αιιά θαη φιε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία κπζνπιαζίαο, παξαπέκπνληαο ζε 

έλα λέν δνθεξφ θεθάιαην ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο.  

 

 
  

  
 

Δικόνα 10: Φσηνγξαθίεο επνρήο: Ζ αλαρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ – Ζ είζνδνο ηνπ 
ΔΛΑ – Εσγξαθηά καζήηξηαο: «Ζ έλαξμε ηνπ Δκθπιίνπ» 

 
Γ) Κηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα 

 
Μεηά ηελ απνηχπσζε ηεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο ηεο αλαρψξεζεο ησλ Γεξκαλψλ 

ζπληεηαγκέλα θαη κε φιν ηνπο ηνλ νπιηζκφ, ζην πξψην πιάλν, ππνλνείηαη ζηε 

ζπλέρεηα ε έλαξμε ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: Αληηζεηηθά, κέζα 

απφ ηηο δχν θσηνγξαθίεο ησλ δηαδειψζεσλ, αθνχ ε πξψηε απεηθνλίδεηαη κε 

ειιεληθέο ζεκαίεο, ελψ ε δεχηεξε κε θνκκνπληζηηθέο ζεκαίεο. Γξακαηηθά, κέζα απφ 

ην εηθαζηηθφ δσγξαθηθφ έξγν: Ζ Διιάδα είλαη ην νηθνδφκεκα. ηα ζθνηεηλά θαη 
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θαγθειφθξαρηα παξάζπξά ηνπ θξέκνληαη κηθξέο ειιεληθέο ζεκαίεο, ζχκβνιν ηεο 

απειεπζέξσζεο, πνπ θεξδήζεθε κε θπιαθίζεηο θαη βαζαληζηήξηα ζηα ζθνηεηλά 

ππφγεηα ησλ Δο-Δο θαη ηεο Γθεζηάπν. ην θέληξν ηεο ζχλζεζεο, ζηελ πφξηα ηνπ 

νηθνδνκήκαηνο, δεζπφδεη φξζηα, κεγαινπξεπήο, θαηαθφθθηλε θαη επζπηελήο ε 

θνκκνπληζηηθή ζεκαία, ελψ ε ειιεληθή ζεκαία θείηεηαη ρσξίο πεξηγξάκκαηα, ρπκέλε 

ζηα ζθαινπάηηα, κφλν κε ηα κπιε ηεο ηεηξαγσλάθηα, απνπλένληαο ηε δηάιπζε ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο απφ ηνλ Δκθχιην πφιεκν. Σν καχξν ρξψκα πνπ πιαηζηψλεη 

αθαηξεηηθά δεμηά θαη αξηζηεξά ηα ζθαινπάηηα εληζρχεη ην αίζζεκα ηεο απειπηζίαο. 

Σέινο, ην ζνιφ θαλφλη θάησ απφ ην δεμί, φπσο θνηηάεη ν ζεαηήο, παξάζπξν απνπλέεη 

ηε βία θαη ηνλ θφβν.  

  

Δηθαζηηθό έξγν 
  
Α) Μαξηπξία: «Μαξηπξίεο Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ γηα ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα». 
 

«ζνη κείλακε δσληαλνί ζηε Θεζζαινλίθε, καο θέξαλε εδψ ζηελ Σνχκπα. 

Βάιακε ζηελ μπιέληα εθθιεζηά ην εηθφληζκα ηνπ Σαμηάξρε καο. Μπήθακε θη εκείο 

ζηα ζαιάκαηα [=ζηξαηησηηθνί ζάιακνη]. Έπεηηα καο ρηίζαλ ζπίηηα. ηαλ πηα 

κπήθακε ζε ζπίηη, πνιχ ραξήθακε.  

‘‘Γφμα ζνη ν Θεφο’’ ιέγακε ‘‘ζπίηη είλαη! πίηη! Σε λχρηα ζα θιεηδψλνπκε ηελ 

πφξηα!’’.  

Καη ζηήζακε πηα ηα εηθνλνζηάζηα καο ζηα ληνπβάξηα, ζ’ αιεζηλά ληνπβάξηα. 

Γελ ην πηζηεχακε ζηελ αξρή.  

Σε λχρηα μππλνχζακε: ‘‘Αιήζεηα, ζε ζπίηη είκαζηε;’’ ιέγακε. Μέζα ζηε 

λχρηα ζεθσλφκαζηε. Πηγαίναμε ζηο εικονοζηάζι και πποζκςνούζαμε. ‘‘Γφμα ζνη 

ν Θεφο!’’ ιέγακε θαη μαλαιέγακε ζηελ αξρή. Έπεηηα θη απηφ ην ζπλεζίζακε» 

(Μαξηπξία Καιιηζζέλεο Καιιίδνπ απφ ην ρσξηφ Φεξηέθη ηεο Καππαδνθίαο, θνληά 

ζηε Νίγδε, φπσο αλαθέξεηαη ζην Μνπξέινο, 1982, ζ. 261).  

 

Β) Δηθνλναθήγεκα 
 
Σν δσγξαθηθφ έξγν απνδίδεη ηελ επγλσκνζχλε ζηνλ Θεφ πνπ αηζζάλνληαη νη 

πξφζθπγεο απφ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ζηε Θεζζαινλίθε, φηαλ, επηηέινπο, 

ην θξάηνο ηνχο παξέδσζε ζπίηηα, γηα λα κέλνπλ.  
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Δικόνα 11: Εσγξαθηά καζήηξηαο: «Ζ Πξνζεπρή» 
 

Γ) Δηθαζηηθή εηθόλα 
 
Ζ ζηηγκή ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ Θεφ απνδίδεηαη κε εμπξεζηνληζηηθά 

ζηνηρεία. Ζ έλζεξκε πξνζεπρή εηζαθνχεηαη. Φιφγεο πχξηλεο, θφθθηλεο θαη θίηξηλεο 

πεξηβάιινπλ θπθιηθά ηελ εηθφλα ηεο Παλαγίαο Βξεθνθξαηνχζαο θαη εμαθηηλψλνληαη, 

αλαθνπθίδνληαο ην αλζξψπηλν δξάκα. Ο θχθινο απνπλέεη έλα αίζζεκα νηθεηφηεηαο 

θαη αζθάιεηαο. Σν εηθφληζκα δεζπφδεη ζην θέληξν ηεο ζχλζεζεο. Σν κάηη ηνπ ζεαηή 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηα πάλσ. Σν δσκάηην απεηθνλίδεηαη αθαηξεηηθά, ρσξίο 

πεξηγξάκκαηα, κε γήηλα ρξψκαηα θαη ρνληξέο πηλειηέο, απνδίδνληαο κηα 

πλεπκαηηθφηεηα, αιιά θαη ηελ αλζξψπηλε αδπλακία. Ζ αληίζεζε ησλ ρξσκάησλ είλαη 

δξακαηηθή. Ζ κάλα κε ην παηδί ηεο πξνζεχρνληαη ζηε Μεηέξα φισλ. Ζ δέεζε 

επηθνηλσλεί θαη ζπγθηλεζηαθά ην εζσηεξηθφ λφεκα ηεο πξνζεπρήο, πέξα απφ ηελ 
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επηθνηλσλεί θαη ζπγθηλεζηαθά ην εζσηεξηθφ λφεκα ηεο πξνζεπρήο, πέξα απφ ηελ 

απιή αλάγλσζε ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ ηνπ παξαζέκαηνο. Σν βιέκκα ηεο κάλαο, 

ςειά, πξνο ην εηθφληζκα, αλαπέκπεη ηελ επγλσκνζχλε γηα ηελ απφθηεζε κφληκεο 

θαηνηθίαο, ελψ ην βιέκκα ηεο θφξεο πξνο ηηο θνξλίδεο ησλ ζπγγελψλ ζην θνκνδίλν 

αθήλεη ππνλννχκελα γηα ηελ ηχρε ηνπο.  

  

Ταηλία «ηεθκεξίσζεο – ληνθηκαληέξ»  
 
Ζ ηαηλία ηεθκεξίσζεο – ληνθηκαληέξ πνπ αθνινπζεί απνηειείηαη απφ ηελ 

εηζαγσγή, ηέζζεξα κέξε θαη ηνλ επίινγν. ια ηα κέξε έρνπλ ηξηκεξή δνκή: α) 

Δηθφλεο / Φσηνγξαθίεο / Φσηνγξαθηθφ πιηθφ, β) Δηθνλνγξάθεκα, δειαδή ηη 

παξνπζηάδεηαη, γ) Οπηηθή γιψζζα, δειαδή πνηεο είλαη νη πηζαλέο εξκελείεο / 

πιεξνθνξίεο, ζε φ,ηη παξνπζηάδεηαη.  

 

Δηζαγσγή  
  
Α) Δηθόλεο 
 

Δηζάγνπλ ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο ηαηλίαο θαη ζην ζέκα, κε κνπζηθή επέλδπζε 

ην πνληηαθφ ηξαγνχδη «Σελ παηξίδα κ’ έραζα». 

  

Β) Δηθνλνγξάθεκα 
 

Αλαθέξνληαη δηαδνρηθά ην ζρνιείν, ν ηίηινο ηνπ ληνθηκαληέξ, νη θάηνρνη ησλ 

θεηκειίσλ θαη ν αθεγεηήο, ν νπνίνο πξναλαγγέιιεηαη θαη σο ν δεκηνπξγφο πνηήκαηνο 

ζε πνληηαθή δηάιεθην, ζε επφκελε ελφηεηα ηνπ ληνθηκαληέξ.  
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Δικόνα 12: «Κεηκήιηα απφ ηε δσή ζηε άληα ηνπ Πφληνπ» 
  

Γ) Οπηηθή γιώζζα 
 
Ζ επηινγή ηνπ πξάζηλνπ θφληνπ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ζπκβνιίδεη ηελ 

ειπίδα ηνπο φηη ζα ηα πάλε θαιά ζηνλ δηαγσληζκφ! Σα ηεηξάθπιια ηξηθχιιηα 

αλακέλεηαη λα θέξνπλ ηχρε! Σν ηξαγνχδη πνπ αθνχγεηαη σο κνπζηθή ππφθξνπζε 

παίδεηαη θαη εξκελεχεηαη απφ καζεηέο/-ήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζηίρνη ηνπ 

ηξαγνπδηνχ είλαη ζπλαθείο κε ην πεξηερφκελν ηεο πξψηεο ελφηεηαο ηνπ ληνθηκαληέξ, 

πνπ αθνινπζεί.  

  

Πξώην κέξνο – Καζεκεξηλή Εσή  
 
Α) Φσηνγξαθίεο 
 

Πεξηγξάθνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηε άληα ηνπ Πφληνπ, εζηηάδνληαο ζε 

καγεηξηθά / απνζεθεπηηθά ζθεχε θαη ζε δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα. πλερίδεηαη ε ίδηα 

κνπζηθή ππφθξνπζε.  
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Πεξηγξάθνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηε άληα ηνπ Πφληνπ, εζηηάδνληαο ζε 

καγεηξηθά / απνζεθεπηηθά ζθεχε θαη ζε δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα. πλερίδεηαη ε ίδηα 

κνπζηθή ππφθξνπζε.  

 

  

  

Β) Δηθνλνγξάθεκα 
 
Σα καγεηξηθά / απνζεθεπηηθά ζθεχε θαη ηα δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα 

νλνκαηίδνληαη κε ιεδάληεο. Πξφθεηηαη, θαηά ζεηξά, γηα ηεγάλη, θαηζαξφια, 

απνζεθεπηηθά δνρεία ηπξηνχ θαη γηανπξηηνχ, θξπζηάιιηλν βάδν θαη πθαληφ ραιί.  
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 Δικόνα 13: Ζ θαζεκεξηλή δσή: Α. Μαγεηξηθά ζθεχε – Β. Γηαθνζκεηηθά αληηθείκελα 
 

Γ) Οπηηθή γιώζζα  
 
ια ηα ζθεχε θαη ηα αληηθείκελα πνπ πξνβάιινληαη πξνδίδνπλ 

λνηθνθπξνζχλε, εππξεπή θαη θαινζπγπξηζκέλα λνηθνθπξηά, αγάπε γηα ην σξαίν, 

γνχζην. Πξνδίδνπλ επίζεο φρη κφλν απηάξθεηα ζηελ παξαγσγή αγαζψλ, ζηα πιαίζηα 

ηνπ νίθνπ, αιιά θαη επηιεγκέλεο αγνξέο πξντφλησλ, φπσο ην ραιί, απφ Γεσξγηαλνχο 

εκπφξνπο. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζθεπψλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ έγηλε κε ηε ινγηθή ηεο 

κεηάβαζεο απφ ηα ρξεζηηθά αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (ηεγάλη, θαηζαξφια, 

δνρεία απνζήθεπζεο γηανπξηηνχ) ζε δηαθνζκεηηθά είδε ζπλδεδεκέλα κε επίζεκεο 

πεξηζηάζεηο (βάδν, ραιί), δειαδή απφ ηνλ ηδησηηθφ πξνο ηνλ δεκφζην βίν. Έηζη, 

γίλεηαη νκαιά θαη ε κεηάβαζε ζηελ επφκελε ελφηεηα, πνπ αθνξά ηελ αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο λπθηθήο θνξεζηάο ηεο άληαο.  

  

Γεύηεξν κέξνο – Ζ λπθηθή θνξεζηά ηεο Σάληαο  
  
Α) Φσηνγξαθίεο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό 
 

Οη θσηνγξαθίεο απεηθνλίδνπλ αλάγιπθε πεξηγξαθή ησλ θνκκαηηψλ ηεο 

λπθηθήο θνξεζηάο ηεο άληαο, ελψ επελδχνληαη κνπζηθά θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο 

απφ ην πνληηαθφ λπθηθφ ηξαγνχδη «Υαξά ’λ’ ηα ζηεθαλψκαηα». Δπεηδή φκσο ε 

λπθηθή απηή θνξεζηά έρεη θαη ηνπηθφ ραξαθηήξα, ζπλεζηδφηαλ δειαδή ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν νηθηζκφ ηνπ Πφληνπ, ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ αλαθέξεηαη ρσξνρξνληθά 

θαη ζηελ πεξηνρή ηεο άληαο θαη ζηνπο αληαίνπο, κε αθήγεζε voice – over, πξηλ θαη 

κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή.  



 Τοπική ιστορία και μαθητικοί διαγωνισμοί  
− Ο ενδιάμεσος ρόλος του κινηματογράφου και των εικαστικών τεχνών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  -  ΜΙΧΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

207
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Γ) Οπηηθή γιώζζα  
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δνρεία απνζήθεπζεο γηανπξηηνχ) ζε δηαθνζκεηηθά είδε ζπλδεδεκέλα κε επίζεκεο 

πεξηζηάζεηο (βάδν, ραιί), δειαδή απφ ηνλ ηδησηηθφ πξνο ηνλ δεκφζην βίν. Έηζη, 

γίλεηαη νκαιά θαη ε κεηάβαζε ζηελ επφκελε ελφηεηα, πνπ αθνξά ηελ αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο λπθηθήο θνξεζηάο ηεο άληαο.  

  

Γεύηεξν κέξνο – Ζ λπθηθή θνξεζηά ηεο Σάληαο  
  
Α) Φσηνγξαθίεο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό 
 

Οη θσηνγξαθίεο απεηθνλίδνπλ αλάγιπθε πεξηγξαθή ησλ θνκκαηηψλ ηεο 

λπθηθήο θνξεζηάο ηεο άληαο, ελψ επελδχνληαη κνπζηθά θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο 

απφ ην πνληηαθφ λπθηθφ ηξαγνχδη «Υαξά ’λ’ ηα ζηεθαλψκαηα». Δπεηδή φκσο ε 

λπθηθή απηή θνξεζηά έρεη θαη ηνπηθφ ραξαθηήξα, ζπλεζηδφηαλ δειαδή ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν νηθηζκφ ηνπ Πφληνπ, ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ αλαθέξεηαη ρσξνρξνληθά 

θαη ζηελ πεξηνρή ηεο άληαο θαη ζηνπο αληαίνπο, κε αθήγεζε voice – over, πξηλ θαη 

κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή.  

Β) Δηθνλνγξάθεκα 
 

Καηά ζεηξά, ηέζζεξηο θσηνγξαθίεο απεηθνλίδνπλ ηε λπθηθή θνξεζηά 
θνξεκέλε απφ καζήηξηα, ελψ ε πέκπηε παξνπζηάδεη ηε θνξεζηά απισκέλε πάλσ ζε 
θεληεκέλν εξγφρεηξν, ζηξσκέλν ζε πνληηαθφ ραιί, ψζηε λα είλαη επδηάθξηηα φια ηα 
επηκέξνπο κέξε ηεο, πνπ ηε ζπλαπνηεινχλ. Αθνινπζνχλ ηξεηο θσηνγξαθίεο ηεο 
αθξηβνχο γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο ηεο άληαο, ελψ νη δχν επφκελεο δείρλνπλ ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν νηθηζκφ, κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Δπηά ελφηεηεο 
παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηα κέξε πνπ ζπλαπνηεινχλ ηε ζαληαίηθε λπθηθή θνξεζηά, 
ην ζπάιεξ, ηε δνππνύλα, ην δσλάξ, ηελ ηζόρα, ηε θόηα ή πνδηά, ην ηζηθ ή ιέηδει ή 
καληίιη θαη, ηέινο, ην δαρηπιίδη ηνπ γάκνπ.  

Κάζε κέξνο ηεο θνξεζηάο πξνβάιιεηαη ζε ηξεηο εηθφλεο: κία ζε πξνζήθε, κία 
ζε θνληηλή ιήςε θαη κία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν / απισκέλν πάλσ ζε 
εξγφρεηξν θαη πνληηαθφ ραιί.  
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Δικόνα 14: Ζ λπθηθή θνξεζηά ηεο άληαο 
 

Γ) Οπηηθή γιώζζα 
  
Οη εηθφλεο ζε πξνζήθεο αλαδεηθλχνπλ ηε δηαθνζκεηηθή / αηζζεηηθή αμία ηεο 

θνξεζηάο θαη ηε ζπλνιηθή ζεκαζία ηεο σο πνιηηηζκηθφ θεηκήιην θαη κλεκείν. Οη 

θνληηλέο ιήςεηο βνεζνχλ ζηελ παξαηήξεζε ιεπηνκεξεηψλ πνπ θαζηζηνχλ εκθαλή ηελ 

πνηφηεηα ησλ πθαζκάησλ, ηελ εχξσζηε νηθνλνκία, αιιά θαη ηε ρεηξνηερλία θαη ηε 

δεμηνηερλία, ζηε δεκηνπξγία ησλ κεξψλ ηεο θνξεζηάο.  

Σξίην κέξνο – Ζ πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά  

  
Α) Φσηνγξαθίεο 
 

ιεο νη θσηνγξαθίεο είλαη απνζπάζκαηα απφ έθδνζε ηεο Ηιηάδαο ηνπ 

Οκήξνπ, γξακκέλε ζηα πνληηαθά. Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν θιεξνδνηείηαη σο 

πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά, απφ γεληά ζε γεληά ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε 

είλαη ζην Λίβεξπνπι ηεο Αγγιίαο, ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αη., φπσο, κε δπζθνιία, 

δηαθξίλεηαη ζηελ ηειεπηαία θσηνγξαθία. Ο αθεγεηήο, voice – over, μεθπιιίδεη ηελ 

Ηιηάδα θαη δηαβάδεη ηα απνζπάζκαηα ζηα πνληηαθά, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο πξνβάιινληαη αξρηθά ην αξραίν ειιεληθφ θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

αληίζηνηρν απφζπαζκα ζε κεηάθξαζε ηνπ Ηάθσβνπ Πνιπιά. Οη καζεηέο/-ήηξηεο 

δηάλζηζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα κε εηθφλεο αλαθνξάο απφ ην δηαδίθηπν.  
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Α) Φσηνγξαθίεο 
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αλάγλσζεο πξνβάιινληαη αξρηθά ην αξραίν ειιεληθφ θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

αληίζηνηρν απφζπαζκα ζε κεηάθξαζε ηνπ Ηάθσβνπ Πνιπιά. Οη καζεηέο/-ήηξηεο 

δηάλζηζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα κε εηθφλεο αλαθνξάο απφ ην δηαδίθηπν.  

  

Β) Δηθνλνγξάθεκα 
 

Παξαηεξνχκε ην εμψθπιιν ηεο Ηιηάδαο. Αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

απνζπάζκαηα ξαςσδηψλ πνπ ν αθεγεηήο απαγγέιιεη, αξηζηεξά φπσο θνηηάεη ζηε 

ζειίδα, ζηα πνληηαθά, ελψ νη ζεαηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ ην ίδην 

απφζπαζκα ζηα αξραία θαη ζηα λέα ειιεληθά, ζε κεηάθξαζε ηνπ Ηάθσβνπ Πνιπιά. 

Οη εηθφλεο αλαθνξάο απφ ην δηαδίθηπν είλαη αγγεηνγξαθίεο. Ζ ηειεπηαία θσηνγξαθία 

είλαη απφ ηε κεηάθξαζε ηνπ Αιέμαλδξνπ Πάιιε (1901).  
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Δικόνα 15: Ζ Ηιηάδα ζηα πνληηαθά 
 

Γ) Οπηηθή γιώζζα 
 
Σν αληίγξαθν ηεο Ηιηάδαο, νηθνγελεηαθή θιεξνλνκηά καζεηψλ/-ηξηψλ, 

απνηειεί ζπάλην θεηκήιην. Ζ αλάγλσζε ηνπ πνληηαθνχ θεηκέλνπ θαη ε παξάιιειε 

πξνβνιή ησλ ζηίρσλ απφ ην πξσηφηππν θαη απφ ηε λενειιεληθή κεηάθξαζε 

απνδεηθλχνπλ ηελ ειιεληθφηεηα ησλ Πνληίσλ θαη ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ζηνπο αηψλεο. Απνδεηθλχνπλ επίζεο ην αζηείξεπην ελδηαθέξνλ ησλ Πνληίσλ 

γηα ηα γξάκκαηα, αθνχ νη ίδηνη ρξεκαηνδνηνχζαλ ηελ έθδνζε βηβιίσλ κνξθσηηθήο 

θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ Αγγιία.  

 

Τέηαξην κέξνο – Οη απόγνλνη  
  
Α) Φσηνγξαθίεο 
 

Σν παξαδνζηαθφ πνληηαθφ ηξαγνχδη «Ζ Ρσκαλία», σο κνπζηθή ππφθξνπζε, 

ζπλνδεχεη έλα ρεηξφγξαθν πνίεκα καζεηή, θαζψο θαη ηελ πνληηαθή ιχξα.  
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Τέηαξην κέξνο – Οη απόγνλνη  
  
Α) Φσηνγξαθίεο 
 

Σν παξαδνζηαθφ πνληηαθφ ηξαγνχδη «Ζ Ρσκαλία», σο κνπζηθή ππφθξνπζε, 

ζπλνδεχεη έλα ρεηξφγξαθν πνίεκα καζεηή, θαζψο θαη ηελ πνληηαθή ιχξα.  

 

  

    

Β) Δηθνλνγξάθεκα 
 
Μαζεηήο ζε εξγαζηήξη δεκηνπξγηθήο γξαθήο έγξαςε, θαζέησο, ην 

νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηε ζπλέρεηα φια ηα γξάκκαηα σο αξρηθά 

ζπλέγξαςε έλα πνίεκα γηα ηνλ Πφλην, ζηα πνληηαθά. Αθνινχζσο, θσηνγξαθίδεηαη ε 

πνληηαθή ιχξα κε ηελ νπνία παίρηεθαλ ηα ηξαγνχδηα πνπ επέλδπζαλ κνπζηθά ην 

βίληεν. Ζ ηειεπηαία εηθφλα θαηαγξάθεη ηνλ αηζηφδνμν ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ 

ηξαγνπδηνχ «Ζ Ρσκαλία».  
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Γ) Οπηηθή γιώζζα 
  

Ζ γλψζε ηεο πνληηαθήο γιψζζαο, ηεο πνληηαθήο ιχξαο θαη ησλ ηξαγνπδηψλ 

απφ ηε λέα γεληά, φπσο θαη ε πξνζπκία ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ, αλαδεηθλχεη, παξήγνξα θαη ειπηδνθφξα, ηελ πνιηηηζηηθή ζπλέρεηα θαη ηε 

κεηαιακπάδεπζε ησλ ηδαληθψλ θαη ησλ παξαδφζεσλ. Σελ αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ, 

γηα ηελ επηβίσζε ή θαη ηελ εθ λένπ άλζεζε ηνπ πνληηαθνχ πνιηηηζκνχ απνδίδεη ν 

ζηίρνο απφ ηε «Ρσκαλία», ζηελ ηειεπηαία εηθφλα.  

  

Δπίινγνο – Σπληειεζηέο – Σπκκεηέρνληεο/-νπζεο 
  
Α) Δηθόλεο 
 

Παξνπζηάδνληαη νη ξφινη θαη ηα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ρσξίο ιεθηηθή αθήγεζε ή κνπζηθή ππφθξνπζε. 

Θεσξήζεθε αλαγθαίν λα γίλεη εηδηθή κλεία ζηνλ θ. Αγγειαθάθε Άγγειν, ΠΔ03, γηα 

ηελ πνιχηηκε αξσγή ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηεο ηαηλίαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε 

ζπλεηζθνξά θαη ηεο θ. Μαγδαιελνχ Καιιηφπεο, ΠΔ86, πνπ βνήζεζε νπζηαζηηθά ζηε 

δηαρείξηζε ηερληθψλ δεηεκάησλ.  

 

 

 
 

Δικόνα 17: Δπίινγνο – πληειεζηέο 
 

Γιάσςζη αποηελεζμάηυν μαθηηικών διαγυνιζμών  
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κε ην 2ν βξαβείν ζηελ θαηεγνξία «Σαηλίεο», ελψ ηα εηθαζηηθά έξγα «Νέα Δπξψπε» 
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πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ. Οη καζεηέο/-ήηξηεο παξέιαβαλ ηνλ έπαηλφ ηνπο ζε εηδηθή 
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Σςμπεπάζμαηα  
  

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ε θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα 

μεθεχγεη απφ ην πιαίζην ηεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο θαη 

γίλεηαη ηξφπνο δηεξεχλεζεο ελφο ζέκαηνο, κέζνδνο ηαμηλφκεζεο παξαηεξήζεσλ, 

πεδίν ειεχζεξεο αληαιιαγήο απφςεσλ, πνιπδχλακε δηαδηθαζία ζχλζεζεο θαη 

δηαηχπσζεο ζπκπεξαζκάησλ. Οη καζεηέο/-ήηξηεο θαιιηεξγνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο λνεκνζχλε, κε απνηέιεζκα λα ειέγρνπλ επθνιφηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα 

απηνξπζκίδνληαη θαη λα πεηζαξρνχλ ζπλεηδεηά ζηνπο θαλφλεο πνπ απφ θνηλνχ έρνπλ 

ζπδεηήζεη θαη απνδερηεί, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ πξντφληα ηέρλεο, κε ηα νπνία ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο. Έηζη, νη καζεηηθνί δηαγσληζκνί 

ιεηηνπξγνχλ σο απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείεο, εληζρχνληαο ηηο πηζαλφηεηεο ηα 

παηδηά λα εμειηρζνχλ ζην κέιινλ ζε επηπρηζκέλνπο θαη δεκηνπξγηθνχο πνιίηεο.  

Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ηεο θαιιηηερληθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 

δηακέζνπ ησλ καζεηηθψλ δηαγσληζκψλ εζηηάδεη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ε 

ηέρλε θαη ν πνιηηηζκφο σο ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο. Απηέο νη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελζαξξχλνπλ ηελ παξαγσγή αζπλερψλ/πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ 

πνπ απνηεινχληαη απφ πνιινχο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο, νη νπνίνη δηαπιέθνληαη θαη 

αιιεινεπεξεάδνληαη. Δξγαδφκελνη νη καζεηέο/-ήηξηεο κε απηή ηε κέζνδν κπνξνχλ λα 

απνιαχζνπλ ζπλνιηθά ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε κειεηήζνπλ ζε 
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νκάδεο, αλαιακβάλνληαο θάζε νκάδα απφ έλα ζηνηρείν, άιιε ην ιεθηηθφ, άιιε ηηο 

εηθφλεο, άιιε ηνλ ήρν θαη άιιε ηα θεηκεληθά ζηνηρεία. Έηζη, ζηα νπηηθναθνπζηηθά 

δεκηνπξγήκαηά ηνπο εκπιαηζηψλνπλ ηνλ ιφγν πνηνηηθά κε εηθφλα, θίλεζε θαη ήρν, 

θαη φια απηά ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

Γηακέζνπ, ινηπφλ, ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπο εθθξάδνληαη, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, ελψ ν πνιηηηζκφο πνπ παξάγνπλ πξνάγεη ηελ 

πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.  

Σέινο, ιφγσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ καζεηηθψλ δηαγσληζκψλ κε ηελ ηνπηθή 

ηζηνξία, νη καζεηέο/-ήηξηεο θαηαλννχλ ηα αληηθείκελα ηνπ ρψξνπ πνπ ηνπο/ηηο 

πεξηβάιιεη σο αζηείξεπηεο θαη πνιπζήκαληεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. πλεηδεηνπνηνχλ 

ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο έξρνληαη αληηκέησπνη/-εο κε ηα ίρλε ελφο 

παξειζφληνο, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην δηθφ ηνπο. Βγαίλνπλ απφ ηηο πφξηεο ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο θαη σο δπλάκεη ελήιηθεο ζπλαληνχλ ζην θέληξν ησλ ελδηαθεξφλησλ 

ηνπο ηελ θαζεκεξηλή θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ θαη κεγαιψλνπλ θαη ηελ νπνία 

αγαπνχλ. Δλαιιαθηηθά, αληηιακβάλνληαη φηη κπνξνχλ λα κειεηνχλ ηελ ηνπηθή 

ηζηνξία θαζνδεγνχκελνη/-εο απφ ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο, φπσο πξνθνξηθή καξηπξία 

θαη ηζηνξηθά γεγνλφηα, πξνθνξηθή καξηπξία θαη πξνπαγάλδα, πξνθνξηθή καξηπξία 

θαη αγσληζηηθφ θξφλεκα, πξνθνξηθή καξηπξία θαη πείλα, πξνθνξηθή καξηπξία θαη 

πξνζθπγηά, πξνθνξηθή καξηπξία θαη ζξεζθεπηηθή πίζηε, πξνθνξηθή καξηπξία θαη 

πιηθή θνπιηνχξα, πξνθνξηθή καξηπξία θαη ήζε θαη έζηκα. Απηή ε δηαδηθαζία 

κειέηεο, ζηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κπνξεί λα εκπιέθεη κηα ζεηξά απφ 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, φπσο Ηζηνξία, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, 

Θξεζθεπηηθά, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληνινγία, Φπρνινγία, Πιεξνθνξηθή, 

Λανγξαθία, Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, Οηθνλνκία. πλνιηθά, ινηπφλ, ε εξγαζία ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ θαηαδεηθλχεη ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε 

κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα (Αξγπξνπνχινπ, 2007). 
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Πεπίλητη 
 
Απνηειεί «θνηλή» δηαπίζησζε φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηδάζθνληαη ηα Αξραία Διιεληθά 
ζηελ Α΄ Λπθείνπ επηθεληξψλεηαη ζηε γισζζηθή δηάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ, ελψ νη ηδέεο ζπρλά 
είηε αγλννχληαη είηε πξνζεγγίδνληαη επηθαλεηαθά. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο κέζσ 
δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ αλαπιήξσζε παξαιείςεσλ ζηε δηδαζθαιία 
ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ. Γίλνληαο έκθαζε ζηα λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, πνπ δελ 
αμηνπνηήζεθαλ θάησ απφ ηνλ αζθπθηηθφ θινηφ ηεο νινθιήξσζεο ηεο χιεο, νη δεκηνπξγηθέο 
εξγαζίεο κπνξνχλ λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. Σα ζρνιηθά βηβιία 
παξέρνπλ πιήζνο αθνξκψλ γηα εθπφλεζε πνηθίισλ εξγαζηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ζπλζεηηθψλ 
εξσηεκάησλ, ηε κειέηε παξάιιεισλ θεηκέλσλ θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ Αξραίσλ κε ηε 
Γιψζζα θαη ηε Λνγνηερλία. Καη φια απηά ζε έλα πεξηβάιινλ ειθπζηηθφ γηα ηνλ/ηε καζεηή/-
ήηξηα, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αλαθαιππηηθήο 
κάζεζεο θαη απαηηεί ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο ζηo πιαίζην ηεο νκαδηθήο 
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 
 
Λέξειρ-κλειδιά: Ξελνθψλ, Ηζηνξία, Αξραία Διιεληθά, Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο 

 
 
Abstract 
 
It’s a ‘‘common’’ belief that the way the subject of ancient Greek is taught in the first grade 

of Senior High School, emphasizes only the linguistic dimension of the text, while, 

frequently, the ideas are either ignored or approached superficially. The use of creative 

projects can make up for such shortcomings regarding the teaching of ancient Greek. The 
pressure to cover the curriculum usually hampers discussion of the underlying text meanings. 

By highlighting such meanings, creative projects can invoke students’ interest. School books 
offer plenty of reasons opportunities to create various projects through the answering of 

perplexing questions, the study of parallel texts, and the combination of ancient Greek with 

Language and Literature. All these are taking place in a friendly environment for the students 

as this educational proposal is based on the principles of discovery learning and triggers 
students’ engagement through teamwork.  
 
Keywords: Xenophon, History, ancient Greek as a school subject, Peloponnesian War 
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Διζαγυγή 
 

Οη Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο 

ζχιιεςεο πξσηφηππσλ θαη ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ή ιχζεσλ, γηα κηα δηαδηθαζία 

αηθληδηαζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ γλψζεσλ πνπ πξνυπάξρνπλ ζε έλα λέν 

πιαίζην. πλήζσο ε δεκηνπξγηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε (ν ηξφπνο 

ζθέςεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε απάληεζε ή ε ιχζε απαηηεί κηα πην ειαζηηθή 

πξνζέγγηζε), ζε αληίζεζε κε ηε ζπγθιίλνπζα ζθέςε (ν ηξφπνο ζθέςεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ επηδέρνληαη κφλν κία ζσζηή 

απάληεζε ή πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζσζηψλ απαληήζεσλ).  

Ζ Γεκηνπξγηθή Δξγαζία, σο κηα απφ ηηο πνηθίιεο κνξθέο ησλ ζρεδίσλ 

εξγαζίαο (project), κπνξεί λα απνβεί έλα ζεκαληηθφ παηδαγσγηθφ εξγαιείν, πνπ ζα 

επλνήζεη: α) ηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλόηεηαο κάζεζεο κε ηε δεκηνπξγία πην ζεηηθψλ 

θαη ζπλεξγαηηθώλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ (νκαδηθόηεηα), β) ηελ εμνηθείσζε κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο (εξεπλεηηθό πλεύκα, απηελέξγεηα). 

ηελ ηειηθή ηνπ εθδνρή ην απνηέιεζκα ηεο Γεκηνπξγηθήο Δξγαζίαο κπνξεί λα 

ιάβεη πνηθίιεο κνξθέο, φπσο ζπδήηεζε, επηρεηξεκαηνινγηθφ θείκελν, πξαγκαηεία, 

γξαπηφ δηάινγν, ελδερνκέλσο δηαλζηζκέλν κε εηθφλεο, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, θφκηθο 

θ.ιπ., θαιιηηερληθφ έξγν, ζεαηξηθφ παηρλίδη, αλαπαξάζηαζε, ζχλζεζε, ηξαγνχδη, 

αθίζα, θαηαζθεπή. ε θακία πεξίπησζε δε ζπληζηά απιή αλαπαξαγσγή ζπιιεγκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ, νχηε εξγαζία εγθπθινπαηδηθνχ ραξαθηήξα κε παξάζεζε πιεξνθνξηψλ 

απφ δηάθνξεο πεγέο, έζησ κε επεμεξγαζία, αλαζχληαμε θαη αλαπιαηζίσζε. Οη 

καζεηέο/-ήηξηεο γίλνληαη δπλεηηθά βνπιεπηέο, δηθαζηέο, ξεπφξηεξ ζε γεγνλφηα, 

γξάθνπλ αληαπνθξίζεηο, εκεξνιφγηα, αγψλεο ιφγσλ.  

Ζ αμηνιφγεζε είλαη θπξίσο δηακνξθσηηθή, παξέρνληαο θαηεπζχλζεηο θαη 

αλαηξνθνδφηεζε κάιινλ παξά αμηνινγηθέο θξίζεηο, έρεη θπξίσο παηδαγσγηθφ, 

παηδεπηηθφ ραξαθηήξα, φρη ηηκσξεηηθφ, είλαη αλαηξνθνδνηηθή εθπαηδεπηηθή 

παξάκεηξνο ε νπνία παξέρεη αζθαιέο πιαίζην γηα αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ελδπλακψλεη ηελ άκηιια, φρη ηνλ αληαγσληζκφ, απνηειεί εξγαιείν 

απνηίκεζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη, ηειηθά, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ζπλεηδεηφηεηαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο (Υξνλνπνχινπ, 2018). 
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Διζαγυγή 
 

Οη Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο 

ζχιιεςεο πξσηφηππσλ θαη ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ή ιχζεσλ, γηα κηα δηαδηθαζία 

αηθληδηαζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ γλψζεσλ πνπ πξνυπάξρνπλ ζε έλα λέν 

πιαίζην. πλήζσο ε δεκηνπξγηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε (ν ηξφπνο 

ζθέςεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε απάληεζε ή ε ιχζε απαηηεί κηα πην ειαζηηθή 

πξνζέγγηζε), ζε αληίζεζε κε ηε ζπγθιίλνπζα ζθέςε (ν ηξφπνο ζθέςεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ επηδέρνληαη κφλν κία ζσζηή 

απάληεζε ή πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζσζηψλ απαληήζεσλ).  

Ζ Γεκηνπξγηθή Δξγαζία, σο κηα απφ ηηο πνηθίιεο κνξθέο ησλ ζρεδίσλ 

εξγαζίαο (project), κπνξεί λα απνβεί έλα ζεκαληηθφ παηδαγσγηθφ εξγαιείν, πνπ ζα 

επλνήζεη: α) ηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλόηεηαο κάζεζεο κε ηε δεκηνπξγία πην ζεηηθψλ 

θαη ζπλεξγαηηθώλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ (νκαδηθόηεηα), β) ηελ εμνηθείσζε κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο (εξεπλεηηθό πλεύκα, απηελέξγεηα). 

ηελ ηειηθή ηνπ εθδνρή ην απνηέιεζκα ηεο Γεκηνπξγηθήο Δξγαζίαο κπνξεί λα 

ιάβεη πνηθίιεο κνξθέο, φπσο ζπδήηεζε, επηρεηξεκαηνινγηθφ θείκελν, πξαγκαηεία, 

γξαπηφ δηάινγν, ελδερνκέλσο δηαλζηζκέλν κε εηθφλεο, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, θφκηθο 

θ.ιπ., θαιιηηερληθφ έξγν, ζεαηξηθφ παηρλίδη, αλαπαξάζηαζε, ζχλζεζε, ηξαγνχδη, 

αθίζα, θαηαζθεπή. ε θακία πεξίπησζε δε ζπληζηά απιή αλαπαξαγσγή ζπιιεγκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ, νχηε εξγαζία εγθπθινπαηδηθνχ ραξαθηήξα κε παξάζεζε πιεξνθνξηψλ 

απφ δηάθνξεο πεγέο, έζησ κε επεμεξγαζία, αλαζχληαμε θαη αλαπιαηζίσζε. Οη 

καζεηέο/-ήηξηεο γίλνληαη δπλεηηθά βνπιεπηέο, δηθαζηέο, ξεπφξηεξ ζε γεγνλφηα, 

γξάθνπλ αληαπνθξίζεηο, εκεξνιφγηα, αγψλεο ιφγσλ.  

Ζ αμηνιφγεζε είλαη θπξίσο δηακνξθσηηθή, παξέρνληαο θαηεπζχλζεηο θαη 

αλαηξνθνδφηεζε κάιινλ παξά αμηνινγηθέο θξίζεηο, έρεη θπξίσο παηδαγσγηθφ, 

παηδεπηηθφ ραξαθηήξα, φρη ηηκσξεηηθφ, είλαη αλαηξνθνδνηηθή εθπαηδεπηηθή 

παξάκεηξνο ε νπνία παξέρεη αζθαιέο πιαίζην γηα αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ελδπλακψλεη ηελ άκηιια, φρη ηνλ αληαγσληζκφ, απνηειεί εξγαιείν 

απνηίκεζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη, ηειηθά, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ζπλεηδεηφηεηαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο (Υξνλνπνχινπ, 2018). 

 

Απσαία Δλληνικά Α΄ Λςκείος 
 

Σν ζχλεζεο πνπ πξνηείλεη ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία είλαη λα αληηκεησπηζηεί 

ην ηζηνξηθφ θείκελν σο κηα επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά θαζαξά ιεμηινγηθά θαη 

κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα θαη παξεκπηπηφλησο λα κάζνπλ θαη θάπνηα εξκελεπηηθά 

ζρφιηα δνζείζεο αθνξκήο απφ ην θείκελν. Έηζη, παξαιείπεηαη έλαο βαζηθφο ζθνπφο 

ηεο δηδαζθαιίαο απηνχ ηνπ γξακκαηεηαθνχ είδνπο: λα ζπλδέζνπλ ηε κνξθή κε ην 

πεξηερφκελν ζε ηέηνηνλ βαζκφ, πνπ ε απφιαπζε απφ ηελ πξφζιεςε ηεο γλψζεο λα 

είλαη πιήξεο· λα επέιζεη ε ζπλείδεζε φηη «ζπλνκηιψληαο» κε ηνλ ηζηνξηνγξάθν ν/ε 

καζεηήο/-ήηξηα απνθηά ζθαηξηθή εηθφλα ηεο επνρήο πνπ πεξηγξάθεηαη, ελψ 

παξάιιεια θεξδίδεη ηελ επθαηξία λα επηρεηξήζεη νπζηαζηηθή ζχλδεζε ησλ φζσλ 

πξνζιακβάλεη κε ηνλ δηθφ ηνπ θφζκν. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ν/ε καζεηήο/-ήηξηα 

εθαξκφδεη ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο θαη 

απηελεξγψληαο, κέζα φκσο ζε κηα νκαδηθή δξαζηεξηνπνίεζε. 

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη 

Γξακκαηείαο Α΄ Λπθείνπ «ηα αξραία ειιεληθά… κπνξνύλ λα έρνπλ ζέζε ζε έλα 

ζύγρξνλν πξόγξακκα ζπνπδώλ, αξθεί λα κεηαθηλεζεί ην θέληξν βάξνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο από ηελ παξνρή γλώζεσλ ζηελ ελεξγεηηθή-θξηηηθή κάζεζε, από ηελ 

παζεηηθή απνκλεκόλεπζε γλώζεσλ ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηεο γλώζεο». χκθσλα κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Γξνπθφπνπινο & 

Υξπζαθήο, ρ.ρ., ζ. 5-8), άιισζηε, ν εηδηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ ηζηνξηθψλ είλαη: α) λα γίλεη αηζζεηφο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο ν ζηελφο 

δεζκφο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο κε ηε ινγνηερλία θαη λα αηζζαλζνχλ φηη «δε δηδάζθνληαη 

Ιζηνξία αιιά πςεινύ επηπέδνπ θηινινγηθά έξγα», β) λα γλσξίζνπλ ηελ αγσληψδε 

πξνζπάζεηα ησλ ηζηνξηθψλ θαηά ηελ αλαδήηεζε ηεο «αληηθεηκεληθήο» αιήζεηαο (ε 

καηηά ηνπ επηζηήκνλα-ηζηνξηθνχ), γ) λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα απνιαχζνπλ ηνπο 

αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ηζηνξηθψλ (ε καηηά ηνπ ινγνηέρλε-

αθεγεηή). 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα αλαδεηεζεί κηα λέα ινγηθή δηδαθηηθήο θαη 

παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ καζήκαηνο, ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη: ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ· ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία θαη ζπλζεηηθή 

παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ· ηε ρξήζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ θαη πνηθίισλ 

ζεκεησηηθψλ πφξσλ· ηελ πξαγκάηεπζε ελφο ζέκαηνο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 
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γσλίεο· ηνλ πεηξακαηηζκφ θαηά ην γξάςηκν θαη ηελ παξαζηαηηθφηεηα ζηελ 

παξνπζίαζε· ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε νκαδηθψλ πξσηνβνπιηψλ.  

Σίζεληαη ινηπφλ κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο απάληεζεο: 

Πψο ζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ επηβάιιεη άκεζα ή έκκεζα κηα ζπγθεληξσηηθή θαη 

θαζνδεγνχκελε αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ζα κπνξέζνπκε λα κεηαθέξνπκε ην 

βάξνο απφ ηε δηδαζθαιία εθείλε ζηελ νπνία ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο είλαη θπξίαξρα 

θαζνδεγεηηθφο ζηε δηεξεχλεζε θαη αλαθάιπςε; Πψο ζε έλα εμεηαζηνθεληξηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο (κε πνηθίια ηαιέληα, δπλαηφηεηεο θαη δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε): α) λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο, β) λα θαηαζέζνπλ εκπεηξίεο, θαληαζία, 

ελζηάζεηο, γ) λα επεμεξγαζηνχλ κε ππνθεηκεληθφ ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

θεηκέλσλ; Καη πψο ζα πείζνπκε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο φηη ε απνκάθξπλζε απφ ηελ 

θαηεπζπλφκελε δηδαζθαιία δελ είλαη ράζηκν ρξφλνπ; (Ππξππξήο, ρ.ρ.). 

Σν παξφλ άξζξν ζεσξεί πσο νη Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο ζηα Αξραία Διιεληθά 

ηεο Α΄ Λπθείνπ, πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε απηελέξγεηαο, πξσηνβνπιίαο θαη 

δηεξεπλεηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, κπνξνχλ λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή 

απάληεζε ζηα πξνο απάληεζε εξσηήκαηα. Οη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 

αλαηεζνχλ ζε θάζε καζεηή/-ήηξηα ρσξηζηά ή ζε νκάδεο. Σα ζέκαηα κπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ είηε απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ή λα δνζνχλ ζηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο. Σν είδνο ησλ ζεκάησλ θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο πνηθίιινπλ αλάινγα κε 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν. 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα πξνζθέξεη ηδέεο θαη δηεμφδνπο γηα κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηελ Α΄ Λπθείνπ, 

ζηεξηδφκελε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηα εξγαιεία πνπ έρεη ήδε ζηε δηάζεζή ηνπ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, βηβιίν θαζεγεηή, βηβιίν αμηνιφγεζεο ηνπ 

καζήκαηνο). ηνλ/ηε δηδάζθνληα/-νπζα ζπλάδειθν επαθίνληαη ην εχξνο ηεο 

αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ πξνηάζεσλ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ εθάζηνηε 

πεξίζηαζε. Δίλαη απηνλφεην, βέβαηα, πσο κε ην θείκελν απηφ δε δηεθδηθείηαη 

πιεξφηεηα ηδεψλ ή πνιχ πεξηζζφηεξν εμάληιεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ γηα κηα 

πνιππξηζκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
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γσλίεο· ηνλ πεηξακαηηζκφ θαηά ην γξάςηκν θαη ηελ παξαζηαηηθφηεηα ζηελ 

παξνπζίαζε· ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε νκαδηθψλ πξσηνβνπιηψλ.  

Σίζεληαη ινηπφλ κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο απάληεζεο: 

Πψο ζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ επηβάιιεη άκεζα ή έκκεζα κηα ζπγθεληξσηηθή θαη 

θαζνδεγνχκελε αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ζα κπνξέζνπκε λα κεηαθέξνπκε ην 

βάξνο απφ ηε δηδαζθαιία εθείλε ζηελ νπνία ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο είλαη θπξίαξρα 

θαζνδεγεηηθφο ζηε δηεξεχλεζε θαη αλαθάιπςε; Πψο ζε έλα εμεηαζηνθεληξηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο (κε πνηθίια ηαιέληα, δπλαηφηεηεο θαη δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε): α) λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο, β) λα θαηαζέζνπλ εκπεηξίεο, θαληαζία, 

ελζηάζεηο, γ) λα επεμεξγαζηνχλ κε ππνθεηκεληθφ ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

θεηκέλσλ; Καη πψο ζα πείζνπκε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο φηη ε απνκάθξπλζε απφ ηελ 

θαηεπζπλφκελε δηδαζθαιία δελ είλαη ράζηκν ρξφλνπ; (Ππξππξήο, ρ.ρ.). 

Σν παξφλ άξζξν ζεσξεί πσο νη Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο ζηα Αξραία Διιεληθά 

ηεο Α΄ Λπθείνπ, πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε απηελέξγεηαο, πξσηνβνπιίαο θαη 

δηεξεπλεηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, κπνξνχλ λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή 

απάληεζε ζηα πξνο απάληεζε εξσηήκαηα. Οη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 

αλαηεζνχλ ζε θάζε καζεηή/-ήηξηα ρσξηζηά ή ζε νκάδεο. Σα ζέκαηα κπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ είηε απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ή λα δνζνχλ ζηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο. Σν είδνο ησλ ζεκάησλ θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο πνηθίιινπλ αλάινγα κε 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν. 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα πξνζθέξεη ηδέεο θαη δηεμφδνπο γηα κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηελ Α΄ Λπθείνπ, 

ζηεξηδφκελε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηα εξγαιεία πνπ έρεη ήδε ζηε δηάζεζή ηνπ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, βηβιίν θαζεγεηή, βηβιίν αμηνιφγεζεο ηνπ 

καζήκαηνο). ηνλ/ηε δηδάζθνληα/-νπζα ζπλάδειθν επαθίνληαη ην εχξνο ηεο 

αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ πξνηάζεσλ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ εθάζηνηε 

πεξίζηαζε. Δίλαη απηνλφεην, βέβαηα, πσο κε ην θείκελν απηφ δε δηεθδηθείηαη 

πιεξφηεηα ηδεψλ ή πνιχ πεξηζζφηεξν εμάληιεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ γηα κηα 

πνιππξηζκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

Σσολική ειζαγυγή 
 

Γίλνπκε ζε θσηνηππία ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο ραξαθηεξηζηηθά 

απνζπάζκαηα απφ ηα πξννίκηα ησλ «Ηζηνξηψλ» νθηψ ηζηνξηθψλ ηεο ειιεληθήο, 

ειιελνξσκατθήο θαη βπδαληηλήο πεξηφδνπ (ππάξρνπλ ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ζ. 20-39). Σνπο δεηάκε λα εληνπίζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θαζελφο, ηα ζεκεία 

ζχγθιηζεο θαη απφθιηζεο ησλ απφςεψλ ηνπο πεξί ησλ ζηφρσλ θαη ηεο κεζφδνπ ηεο 

Ηζηνξίαο θαη εζηηάδνπκε ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο ηζηνξηνγξαθίαο. πλερίδνπκε κε 

ηηο εξσηήζεηο πνπ παξαζέηεη ην βηβιίν αμηνιφγεζεο (ζ. 15):  

 Να γξάςεηε ηηο ζεκαζίεο ηνπ φξνπ «ηζηνξία».  

 Να ζεκεηψζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξίαο σο επηζηήκεο. 

 Να πξνζδηνξίζεηε ην αληηθείκελν ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο. 

 Να δψζεηε κηα απάληεζε ζην εξψηεκα γηαηί γξάθνπκε ηζηνξία. 

Δπηηπγράλνπκε, έηζη, κηα πξψηε κχεζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ έλλνηα ηεο 

ηζηνξίαο σο επηζηήκεο δπλακηθήο, δηαρξνληθήο θαη ζχγρξνλεο. 

Δξγνγξαθία ηνπ Ξελνθψληα: Οη καζεηέο/-ήηξηεο γλσξίδνπλ ηα έξγα ηνπ 

Ξελνθψληα απφ ηε κειέηε ηεο ζρνιηθήο εηζαγσγήο. Σνπο παξαζέηνπκε γηα ην θαζέλα 

νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο εθηίζεληαη παξαθάησ, θαη ηνπο 

δεηάκε λα ζπληάμνπλ έλα θείκελν γηα ην ζπλνιηθφ εχξνο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ 

Ξελνθψληα θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο. 

Ζ Αζελαίσλ Πνιηηεία απνηειεί «ην πξώην θξαηηθνπνιηηηθό θαη θνηλσληνινγηθό 

δνθίκην ηεο παγθόζκηαο ινγνηερλίαο» (Lesky, 1983, ζ. 629). ηελ αληίζηνηρε 

Λαθεδαηκνλίσλ Πνιηηεία ππάξρεη ε πεξηγξαθή ηεο ζηξαηησηηθήο νξγάλσζεο, ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ζεζκψλ ηεο πάξηεο σο ηνπ 

ηδεσδέζηεξνπ θαζεζηψηνο (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 31). ηνλ Αγεζίιαν (ην πξψην 

ηζηνξηθφ εγθψκην θαηά ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 15) ν Ξελνθψληαο παξνπζηάδεηαη 

απξνθάιππηα κεξνιεπηηθφο ζεκαηνδνηψληαο κηα «πνξεία αλζξώπηλνπ ζξηάκβνπ» γηα 

ηνλ ήξσά ηνπ (Θενδσξφπνπινο, 2013, ζ. 141, 222). 

Απφ ηα θηινζνθηθά ηνπ έξγα μερσξίδνπλ ηα Απνκλεκνλεύκαηα, φπνπ «Έλαο 

σθξάηεο ζε κόληκε ππεξδηέγεξζε κνηάδεη λα κελ θνπξάδεηαη θαη λα κελ μεθνπξάδεηαη 

πνηέ… πλνκηιεί, ξσηάεη, απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ κόιηο πξηλ δηαηύπσζε ν ίδηνο, 

ζαλ λα δίλεη νδεγίεο ρξήζεο γηα ηε δεκόζηα δσή». Αθνινπζεί ην πκπόζηνλ, φπνπ ε 

ζπληξνθηά ηνπ σθξάηε δηαζθεδάδεη θαη ζπδεηά γηα ηνλ έξσηα θαη ηελ νκνξθηά 

(Θενδσξφπνπινο, 2013, ζ. 198-199). 
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ηελ Απνινγία σθξάηνπο ν θηιφζνθνο δε θνβάηαη ηνλ ζάλαην αιιά ηα 

γεξαηεηά, γη’ απηφ ζεσξεί επεξγεζία ην θψλεην. Γίδεηαη, έηζη, κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή 

απφ ηελ Απνινγία ηνπ Πιάησλα (πξνβνιή ζσθξαηηθήο εζηθήο θαη ζνθίαο – απφξξηςε 

ηεο θαηεγνξίαο πεξί αζεΐαο). 

Ο Ιέξσλ ή Πεξί ηπξαλλίαο είλαη έλαο δηαινγηθφο απηνζρεδηαζκφο πάλσ ζην 

ζέκα «ρξεζηή δηνίθεζε ηεο πφιεο». Δδψ πεξηγξάθεηαη ν ηχξαλλνο σο άθηινο, 

αλαζθαιήο θαη δπζηπρήο, ην νξζφ πνιίηεπκα φκσο δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

κνλαξρηθφ, αζθνχκελν απφ κφλν έλαλ επζεβή, θηιφηηκν θαη θηιάλζξσπν άξρνληα. Ο 

Ξελνθψληαο εθαξκφδεη ηε ζσθξαηηθή κέζνδν ηεο καηεπηηθήο, ε νπνία αλαπάληερα 

«νδεγεί ζηελ παλεγπξηθή θαηαδίθε ηεο ηπξαλλίαο από ηελ πέλα ελόο αλζξώπνπ πνπ 

αλάισζε ηε δσή ηνπ ζηελ πκλνιόγεζή ηεο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο ππεξάζπηζε» (Βνπξλάο, 

1984, ζ. 30). ην ζεκείν απηφ είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε αθελφο ησλ ζρνιίσλ ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 128-130) –γηα ηελ επηείθεηα πνπ επέδεημε ε απνθαηεζηεκέλε 

δεκνθξαηία θαη ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ νιηγαξρηθνχ Πιάησλα– θαη αθεηέξνπ ηεο 

εξψηεζεο (ζ. 134): Πψο εμεγείηε ην γεγνλφο φηη ζθεπηφκελνη άλζξσπνη, ζπγγξαθείο 

θαη θηιφζνθνη, θαη κάιηζηα φρη ζαπκαζηέο ή νπαδνί ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, 

φπσο είρε εμειηρζεί ζηελ Αζήλα ηνπ ηέινπο ηνπ 5νπ αηψλα (Ξελνθψλ, Πιάησλ, 

Αξηζηνηέιεο) απνδνθηκάδνπλ έληνλα ην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα θαη επαηλνχλ 

απνθάζεηο ηεο απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο; 

Ζ Κύξνπ Παηδεία δελ είλαη νχηε ηζηνξία νχηε θηινζνθία νχηε βηνγξαθία. Ίζσο 

είλαη φκσο ν πξφγνλνο ηνπ ζεκεξηλνχ κπζηζηνξήκαηνο, ε πξψηε κπζηζηνξεκαηηθή 

βηνγξαθία (θαηά ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 15) κε παηδαγσγηθφ θαη ξνκαληηθφ 

ραξαθηήξα. Γηα ηνλ Α. Lesky (1983, ζ. 854, 956) είλαη έλα παηδαγσγηθφ κπζηζηφξεκα 

φπνπ πξνβάιιεηαη ε αξραία αξηζηνθξαηηθή αληίιεςε πεξί αγσγήο: ζπλδπαζκφο 

θαηαγσγήο, θπζηθψλ πξνζφλησλ θαη παηδείαο, πλεπκαηηθή πξνπαξαζθεπή ηεο 

κνλαξρίαο.  

«Η Κχξνπ Αλάβαζηο θξίλεηαη θαηάιιειε λα δηαπιάζεη ηηο λέεο γεληέο, 

απνηειώληαο άξηζην κνξθσηηθό κέζν όρη κνλάρα γηα ηα Διιελόπνπια, αιιά θαη γηα 

ηνπο λένπο όινπ ηνπ πνιηηηζκέλνπ θόζκνπ» (Εεπγψιεο, 1983, ζ. 13). Σν ζρνιηθφ 

βηβιίν ηε ζεσξεί ην παιαηφηεξν ζσδφκελν δείγκα απνκλεκνλεπκαηνγξαθίαο (ζ. 15). 

Μηα πιήξεο βηνγξαθία ηνπ Ξελνθψληα δε ζα κπνξνχκε λα κε ιάβεη ππφςε 

ηεο θαη ηα ειάζζνλα έξγα ηνπ, ηα «εκπνηηζκέλα ζηνπο ρπκνύο ηνπ θαζεκεξηλνύ 

αζήκαληνπ» (Θενδσξφπνπινο, 2013, ζ. 201). Σέηνηα είλαη:  
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ηελ Απνινγία σθξάηνπο ν θηιφζνθνο δε θνβάηαη ηνλ ζάλαην αιιά ηα 

γεξαηεηά, γη’ απηφ ζεσξεί επεξγεζία ην θψλεην. Γίδεηαη, έηζη, κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή 

απφ ηελ Απνινγία ηνπ Πιάησλα (πξνβνιή ζσθξαηηθήο εζηθήο θαη ζνθίαο – απφξξηςε 

ηεο θαηεγνξίαο πεξί αζεΐαο). 

Ο Ιέξσλ ή Πεξί ηπξαλλίαο είλαη έλαο δηαινγηθφο απηνζρεδηαζκφο πάλσ ζην 

ζέκα «ρξεζηή δηνίθεζε ηεο πφιεο». Δδψ πεξηγξάθεηαη ν ηχξαλλνο σο άθηινο, 

αλαζθαιήο θαη δπζηπρήο, ην νξζφ πνιίηεπκα φκσο δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

κνλαξρηθφ, αζθνχκελν απφ κφλν έλαλ επζεβή, θηιφηηκν θαη θηιάλζξσπν άξρνληα. Ο 

Ξελνθψληαο εθαξκφδεη ηε ζσθξαηηθή κέζνδν ηεο καηεπηηθήο, ε νπνία αλαπάληερα 

«νδεγεί ζηελ παλεγπξηθή θαηαδίθε ηεο ηπξαλλίαο από ηελ πέλα ελόο αλζξώπνπ πνπ 

αλάισζε ηε δσή ηνπ ζηελ πκλνιόγεζή ηεο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο ππεξάζπηζε» (Βνπξλάο, 

1984, ζ. 30). ην ζεκείν απηφ είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε αθελφο ησλ ζρνιίσλ ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 128-130) –γηα ηελ επηείθεηα πνπ επέδεημε ε απνθαηεζηεκέλε 

δεκνθξαηία θαη ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ νιηγαξρηθνχ Πιάησλα– θαη αθεηέξνπ ηεο 

εξψηεζεο (ζ. 134): Πψο εμεγείηε ην γεγνλφο φηη ζθεπηφκελνη άλζξσπνη, ζπγγξαθείο 

θαη θηιφζνθνη, θαη κάιηζηα φρη ζαπκαζηέο ή νπαδνί ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, 

φπσο είρε εμειηρζεί ζηελ Αζήλα ηνπ ηέινπο ηνπ 5νπ αηψλα (Ξελνθψλ, Πιάησλ, 

Αξηζηνηέιεο) απνδνθηκάδνπλ έληνλα ην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα θαη επαηλνχλ 

απνθάζεηο ηεο απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο; 

Ζ Κύξνπ Παηδεία δελ είλαη νχηε ηζηνξία νχηε θηινζνθία νχηε βηνγξαθία. Ίζσο 

είλαη φκσο ν πξφγνλνο ηνπ ζεκεξηλνχ κπζηζηνξήκαηνο, ε πξψηε κπζηζηνξεκαηηθή 

βηνγξαθία (θαηά ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 15) κε παηδαγσγηθφ θαη ξνκαληηθφ 

ραξαθηήξα. Γηα ηνλ Α. Lesky (1983, ζ. 854, 956) είλαη έλα παηδαγσγηθφ κπζηζηφξεκα 

φπνπ πξνβάιιεηαη ε αξραία αξηζηνθξαηηθή αληίιεςε πεξί αγσγήο: ζπλδπαζκφο 

θαηαγσγήο, θπζηθψλ πξνζφλησλ θαη παηδείαο, πλεπκαηηθή πξνπαξαζθεπή ηεο 

κνλαξρίαο.  

«Η Κχξνπ Αλάβαζηο θξίλεηαη θαηάιιειε λα δηαπιάζεη ηηο λέεο γεληέο, 

απνηειώληαο άξηζην κνξθσηηθό κέζν όρη κνλάρα γηα ηα Διιελόπνπια, αιιά θαη γηα 

ηνπο λένπο όινπ ηνπ πνιηηηζκέλνπ θόζκνπ» (Εεπγψιεο, 1983, ζ. 13). Σν ζρνιηθφ 

βηβιίν ηε ζεσξεί ην παιαηφηεξν ζσδφκελν δείγκα απνκλεκνλεπκαηνγξαθίαο (ζ. 15). 

Μηα πιήξεο βηνγξαθία ηνπ Ξελνθψληα δε ζα κπνξνχκε λα κε ιάβεη ππφςε 

ηεο θαη ηα ειάζζνλα έξγα ηνπ, ηα «εκπνηηζκέλα ζηνπο ρπκνύο ηνπ θαζεκεξηλνύ 

αζήκαληνπ» (Θενδσξφπνπινο, 2013, ζ. 201). Σέηνηα είλαη:  

 Πεξί Ιππηθήο: Οδεγίεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πεξηπνίεζε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ίππσλ. 

 Ιππαξρηθόο: Οδεγίεο ζηνλ αξρεγφ ηνπ ηππηθνχ γηα νξγάλσζε θαη ζέκαηα 

ηαθηηθήο.  

 Κπλεγεηηθόο: Ζ παηδεπηηθή ζεκαζία ηνπ θπλεγηνχ. 

 Οηθνλνκηθόο: Σν πξφηππν ηνπ θαινχ νηθνγελεηάξρε θαη ηθαλνχ θηεκαηία, 

«ην πξσηόιεην ζπάξαγκα ηεο παληνδύλακεο ζηηο κέξεο καο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο» (Θενδσξφπνπινο, 2013, ζ. 227).  

 Πόξνη ή Πεξί πξνζόδσλ: Λχζεηο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο αζελατθήο 

νηθνλνκίαο. 

ρεηηθέο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο: 

α) Πνηα επίδξαζε άζθεζαλ ζηνλ Ξελνθψληα ν σθξάηεο θαη ν Αγεζίιανο; ε 

πνηα έξγα ηνπ;  

β) Να αλαθέξεηε ηηο πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ Ξελνθψληα, ηηο απφςεηο ηνπ 

γηα ηνλ εγέηε θαη ηελ εμνπζία. ε πνηα έξγα εθθξάδνληαη;  

γ) Ο Θεφθξαζηνο ζηνπο Χαξαθηήξεο, θεθ. 26, ζθηαγξαθεί πνιχ εχζηνρα ηνλ 

ηχπν ηνπ νιηγαξρηθνχ. Να κειεηήζεηε ην ζρεηηθφ θείκελν θαη λα εληνπίζεηε θνηλά 

ζεκεία αλάκεζα ζε απηφ θαη ζηα θείκελα ηνπ Ξελνθψληα πνπ εμεηάζακε. 

[26.2] …Αλ νη άιινη πξνηείλνπλ δέθα αλζξώπνπο, απηόο ιέεη: «Έλαο είλαη 

αξθεηόο, πξέπεη όκσο λα είλαη αιεζηλόο άλδξαο». Κη από ηνπο ζηίρνπο ηνπ Οκήξνπ 

κόλν απηόλ θαηέρεη, όηη «Γελ είλαη θαιό λα ππάξρνπλ πνιινί αξρεγνί, έλαο λα είλαη ν 

εγέηεο». [26.3] Χσξίο ακθηβνιία είλαη ηθαλόο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αθόινπζε 

θξαζενινγία: «Πξέπεη κόλνη καο λα θάλνπκε ζπλέιεπζε, γηα λα απνθαζίζνπκε γη᾽ απηά 

ηα δεηήκαηα, θαη λα απαιιαγνύκε από ηνλ όριν θαη ηελ αγνξά... Πξέπεη ή απηνί ή εκείο 

λα θαηνηθνύκε ζ᾽ απηή ηελ πόιε». [26.4] Αθνύ βγεη από ην ζπίηη ηνπ θαηά ην κέζνλ ηεο 

εκέξαο… πεξπαηά θακαξσηόο ζηνλ δξόκν γηα ην Ωδείν ιέγνληαο ηα αθόινπζα: 

…«Απνξώ ηη επηδεηνύλ όζνη αλαθαηεύνληαη ζηελ πνιηηηθή» θαη «Ο ιαόο είλαη 

αράξηζηνο θαη μερλά απηόλ πνπ ηνπ θάλεη κνηξαζηέο θαη δώξα» θαη «Νηξέπνκαη ζηελ 

Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, όηαλ θάζεηαη δίπια κνπ θάπνηνο θνθαιηάξεο θη αιάδσηνο». 

[26.5] Λέεη αθόκε: «Πόηε ζα πάςνπκε λα αθαληδόκαζηε από ηηο δεκόζηεο ρνξεγίεο θαη 

ηηο ηξηεξαξρίεο;» θαη «Σν γέλνο ησλ δεκαγσγώλ είλαη κηζεηό»· θαη ηζρπξίδεηαη όηη ν 

Θεζέαο έγηλε ν πξώηνο αίηηνο ησλ ζπκθνξώλ ηεο πόιεο. Γηαηί απηόο ήηαλ πνπ 

ζπγθέληξσζε ηνλ πιεζπζκό δώδεθα πόιεσλ ζε κία θαη θαηαιύζεθε ε βαζηιεία 

(κεηάθξαζε η. Γθηξγθέλεο). 
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Ο ιζηοπικόρ Ξενοθώνηαρ 
 

Σνλ/ηε δηδάζθνληα/-νπζα θηιφινγν ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε επεμεξγαζία 

ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ πνπ αθνξνχλ ηα Διιεληθά, φπνπ ν 

Ξελνθψληαο, αλ θαη επξηζθφκελνο πνιχ θνληά ζηα γεγνλφηα, νδεγείηαη ζε 

πξνθαηαιήςεηο θαη εκκνλέο πνπ πιήηηνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ έξγνπ ηνπ – βι. 

θαηαξράο ηε ζρεηηθή παξαηήξεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 80): «Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ν Ξελνθώλ δελ αλαθέξεη ην γεγνλόο όηη ν Λύζαλδξνο, πξνηνύ γπξίζεη 

από ηε άκν ζηε πάξηε, πέξαζε γηα ιίγν από ηελ Αζήλα θαη έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν 

ζηελ επηβνιή ηνπ ηπξαλληθνύ θαζεζηώηνο», θαη θαηφπηλ ηελ εξώηεζε (ζ. 93): Απφ ηελ 

αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ θαίλεηαη φηη ν Ξελνθψλ βιέπεη κε ζπκπάζεηα ηνλ 

Θεξακέλε. Πνηα ζηνηρεία ην δειψλνπλ απηφ;  

Ο Ξελνθψληαο δε δίλεη, επηπιένλ, ηελ ίδηα βαξχηεηα ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

δηαθφξσλ ζπγθξνχζεσλ απνθαιχπηνληαο ηε κεξνιεςία ηνπ ππέξ ηεο πάξηεο: «Αλ 

θαη ξέθηεο θάζε ιεπηνκέξεηαο πνπ αθνξνύζε ηελ παξάηαμε θαη ηνπο ειηγκνύο ζηε 

δηάξθεηα ηεο κάρεο (Αηγόο πνηακνί), δελ θάλεη ηνλ θόπν λα επηζεκάλεη ηελ ηδηνκνξθία 

ηεο ινμήο θάιαγγαο ησλ Θεβαίσλ (Λεύθηξα, 371 π.Χ.)» ηνλίδεη ν Θενδσξφπνπινο 

(2013, ζ. 259) – βι. θαη ηα ζρεηηθά ζρφιηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 101): «Ο 

έκπεηξνο ζηξαηησηηθόο Ξελνθώλ πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα θαη ζπληνκία ηηο θηλήζεηο ησλ 

αληηπάισλ νιηγαξρηθώλ – δεκνθξαηηθώλ πξηλ από ηε κάρε ηνπ Πεηξαηά (ζ. 97) αιιά 

όρη ηελ ίδηα ηε κάρε (ζ. 106, 111). Αληίζεηα, επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε δύν 

πξόζσπα, ζηνλ κάληε θαη ζηνλ θήξπθα ησλ κπζηώλ, ηνλ Κιεόθξηην». 

Ο Ξελνθψληαο, επίζεο (θαηά ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 32), «δελ θξύβεη ηελ 

αληηπάζεηά ηνπ πξνο ό,ηη ζεσξνύζε κεηνλεθηήκαηα ή αθξόηεηεο ηεο αζελατθήο 

δεκνθξαηίαο, πεξηγξάθεη, όκσο, κε εληηκόηεηα ηηο αγξηόηεηεο ηνπ θαζεζηώηνο ησλ 

Σξηάθνληα θαη θαηαδηθάδεη ηελ απζαηξεζία θαη ηελ αλεζηθόηεηα ηεο εμνπζίαο». 

Μπνξνχλ λα δνζνχλ πξνο επεμεξγαζία νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

1. Γηαβάζηε ην θείκελν ηνπ Ξελνθψληνο Διιεληθά, 2.3.17-49, θαη εληνπίζηε 

πνηεο ελέξγεηεο ησλ Σξηάθνληα θαλεξψλνπλ απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο (ηδηαίηεξα 

εζηηάζηε ζε πέληε θξάζεηο πνπ δείρλνπλ θιηκάθσζε ηεο βίαο πνπ αζθεί ην 

θαζεζηψο). Δηδηθφηεξα κε βάζε ηα Διιεληθά, 2.3.50-56, επηζεκάλεηε: α) Πνην 

ζεκαληηθφηαην αγαζφ ηεο δεκνθξαηίαο παξαβηάδεηαη θαη θαηαξγείηαη; β) Πνην 

ζξεζθεπηηθφ δηθαίσκα θαηαζηξαηεγείηαη; γ) Πνηα ζηάζε ηεξεί ν ιαφο; 
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Ο ιζηοπικόρ Ξενοθώνηαρ 
 

Σνλ/ηε δηδάζθνληα/-νπζα θηιφινγν ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε επεμεξγαζία 

ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ πνπ αθνξνχλ ηα Διιεληθά, φπνπ ν 

Ξελνθψληαο, αλ θαη επξηζθφκελνο πνιχ θνληά ζηα γεγνλφηα, νδεγείηαη ζε 

πξνθαηαιήςεηο θαη εκκνλέο πνπ πιήηηνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ έξγνπ ηνπ – βι. 

θαηαξράο ηε ζρεηηθή παξαηήξεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 80): «Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ν Ξελνθώλ δελ αλαθέξεη ην γεγνλόο όηη ν Λύζαλδξνο, πξνηνύ γπξίζεη 

από ηε άκν ζηε πάξηε, πέξαζε γηα ιίγν από ηελ Αζήλα θαη έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν 

ζηελ επηβνιή ηνπ ηπξαλληθνύ θαζεζηώηνο», θαη θαηφπηλ ηελ εξώηεζε (ζ. 93): Απφ ηελ 

αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ θαίλεηαη φηη ν Ξελνθψλ βιέπεη κε ζπκπάζεηα ηνλ 

Θεξακέλε. Πνηα ζηνηρεία ην δειψλνπλ απηφ;  

Ο Ξελνθψληαο δε δίλεη, επηπιένλ, ηελ ίδηα βαξχηεηα ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

δηαθφξσλ ζπγθξνχζεσλ απνθαιχπηνληαο ηε κεξνιεςία ηνπ ππέξ ηεο πάξηεο: «Αλ 

θαη ξέθηεο θάζε ιεπηνκέξεηαο πνπ αθνξνύζε ηελ παξάηαμε θαη ηνπο ειηγκνύο ζηε 

δηάξθεηα ηεο κάρεο (Αηγόο πνηακνί), δελ θάλεη ηνλ θόπν λα επηζεκάλεη ηελ ηδηνκνξθία 

ηεο ινμήο θάιαγγαο ησλ Θεβαίσλ (Λεύθηξα, 371 π.Χ.)» ηνλίδεη ν Θενδσξφπνπινο 

(2013, ζ. 259) – βι. θαη ηα ζρεηηθά ζρφιηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 101): «Ο 

έκπεηξνο ζηξαηησηηθόο Ξελνθώλ πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα θαη ζπληνκία ηηο θηλήζεηο ησλ 

αληηπάισλ νιηγαξρηθώλ – δεκνθξαηηθώλ πξηλ από ηε κάρε ηνπ Πεηξαηά (ζ. 97) αιιά 

όρη ηελ ίδηα ηε κάρε (ζ. 106, 111). Αληίζεηα, επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε δύν 

πξόζσπα, ζηνλ κάληε θαη ζηνλ θήξπθα ησλ κπζηώλ, ηνλ Κιεόθξηην». 

Ο Ξελνθψληαο, επίζεο (θαηά ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 32), «δελ θξύβεη ηελ 

αληηπάζεηά ηνπ πξνο ό,ηη ζεσξνύζε κεηνλεθηήκαηα ή αθξόηεηεο ηεο αζελατθήο 

δεκνθξαηίαο, πεξηγξάθεη, όκσο, κε εληηκόηεηα ηηο αγξηόηεηεο ηνπ θαζεζηώηνο ησλ 
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θαζεζηψο). Δηδηθφηεξα κε βάζε ηα Διιεληθά, 2.3.50-56, επηζεκάλεηε: α) Πνην 
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θάηη ηέηνηα, ηίπνηε απ’ απηά δελ επηρεηξνύζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ. 
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πεξίπησζε ησλ ππνινίπσλ θάπνην πξόζρεκα, όηη ηάρα νη ελέξγεηέο ηνπο δελ είραλ 

νηθνλνκηθά θίλεηξα, αιιά απνζθνπνύζαλ ζην ζπκθέξνλ ηεο πνιηηείαο. Μνίξαζαλ 

ινηπόλ αλάκεζά ηνπο ηα ζπίηηα θαη μεθίλεζαλ. Δκέλα κε βξήθαλ λα έρσ ηξαπέδη ζε θάηη 

θίινπο· ηνπο δηώρλνπλ θαη κε παξαδίλνπλ ζηνλ Πείζσλα… 

Ρώηεζα ηόηε ηνλ Πείζσλα αλ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα κε ζώζεη παίξλνληαο 

ρξήκαηα· εθείλνο είπε λαη, αξθεί λα ήηαλ πνιιά. Σνπ είπα όηη ήκνπλ έηνηκνο λα δώζσ 

έλα ηάιαλην αζεκέληα λνκίζκαηα· ζπκθώλεζε λα ην θάλεη. Ήμεξα, θπζηθά, όηη δε 

θνβάηαη νύηε ζενύο νύηε αλζξώπνπο, αιιά, θάησ από ηηο ζπλζήθεο εθείλεο, λόκηζα όηη 

ήηαλ απόιπηε αλάγθε λα ηνπ απνζπάζσ θάπνηα έλνξθε δηαβεβαίσζε. Όηαλ νξθίζηεθε 

ζηε δσή ηνπ θαη ζηε δσή ησλ παηδηώλ ηνπ όηη, κόιηο πάξεη ην πνζό, ζα κε ζώζεη, 

κπαίλσ ζην δσκάηηό κνπ θαη αλνίγσ ην ρξεκαηνθηβώηην. Όηαλ κε αληηιήθζεθε ν 

Πείζσλαο, έξρεηαη κέζα θαη, βιέπνληαο ην πεξηερόκελν ηνπ θηβσηίνπ, θσλάδεη δύν από 

ηνπο βνεζνύο ηνπ θαη δίλεη εληνιή λα πάξνπλ όζα είρε κέζα… ηνλ παξαθάιεζα λα κνπ 

αθήζεη ηνπιάρηζην ηα απαξαίηεηα γηα ην ηαμίδη, αιιά εθείλνο κνπ είπε λα είκαη 

επραξηζηεκέλνο, αλ ζώζσ ηε δσή κνπ. 



Μέντορας
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Όζνη πάιη θαηεβήθαηε ζηνλ Πεηξαηά, ζπκεζείηε πξώηα πξώηα ηελ ππόζεζε ησλ 

όπισλ: ελώ είραηε πάξεη κέξνο ζε πνιιέο κάρεο ζε μέλνπο ηόπνπο, ηα όπια ζαο ηα 

ζηέξεζαλ όρη εζληθνί ζαο ερζξνί, αιιά απηνί εδώ, θαη κάιηζηα ζε πεξίνδν εηξήλεο· 

ύζηεξα ζαο θήξπμαλ έθπησηνπο από ηελ πόιε πνπ ζαο είραλ παξαδώζεη νη πξόγνλνί 

ζαο, θαη όζν δνύζαηε ζηελ εμνξία, απηνί δεηνύζαλ ηελ έθδνζή ζαο από δηάθνξεο 

πόιεηο. Γηα όια απηά πξέπεη λα αηζζαλζείηε ηόζε νξγή, όζε θαη ηνλ θαηξό ηεο εμνξίαο 

ζαο, θαη λα ζπκεζείηε θαη όζα άιια δεηλά ππνθέξαηε από απηνύο: άιινπο έζεξλαλ από 

ηελ αγνξά θαη άιινπο από ηόπνπο ιαηξείαο, θαη ηνπο ζθόησλαλ· άιινπο άξπαδαλ βίαηα 

από ηα παηδηά, ηνπο γνλείο θαη ηηο γπλαίθεο ηνπο, ηνπο αλάγθαδαλ λα απηνθηνλήζνπλ θαη 

δελ έδηλαλ θαλ άδεηα λα ζαθηνύλ κε ηα θαζηεξσκέλα έζηκα, πηζηεύνληαο όηη ε δηθή ηνπο 

εμνπζία ζα ήηαλ κνληκόηεξε από ηελ ηηκσξία ησλ ζεώλ (κεηάθξαζε: Ν.Υ. 

Υνπξκνπδηάδεο). 

ρεηηθή εξψηεζε αμηνιφγεζεο: Πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ Σξηάθνληα ππήξμε ε 

πάηαμε ηεο ζπθνθαληίαο. Πνχ απέβιεπε ε ελέξγεηά ηνπο απηή; Ήηαλ εηιηθξηλείο νη 

πξνζέζεηο ηνπο; Οη καζεηέο/-ήηξηεο κπνξνχλ εδψ λα παξσζεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή 

ελφο αγψλα ιφγνπ ππέξ ή θαηά ηεο ζαλάησζεο ησλ ζπθνθαληψλ. 

Οη αξηζηνθξαηηθνί θχθινη ηεο Αζήλαο, ζε κεγάιν βαζκφ, είραλ αλερζεί, αλ 

δελ είραλ ζπλεξγαζηεί, κε ηνπο Σξηάθνληα. Ο Ξελνθψλ, θαηά ηνλ Θενδσξφπνπιν 

(2013, ζ. 31) βπζίζηεθε «αύηαλδξνο ζηνπο επηά ζθνηεηλνύο κήλεο ηεο ηπξαλλίαο», 

πηζηφο ζην θαζεζηψο σο ηελ έζραηε εκέξα, κεηέρνληαο ελεξγά ζην ηππηθφ ηνπ 

θαζεζηψηνο θαη αλαγθαδφκελνο, σο εθ ηνχηνπ, λα θχγεη πξνο ηνλ Κχξν ηεο Πεξζίαο 

(νη αλαινγίεο κε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Θεκηζηνθιή, Παπζαλία, Αιθηβηάδε ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ελδηαθέξνπζα εξγαζία γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο), 

καθξηά απφ ηελ πφιε ηνπ, πνπ δελ ηνλ ήζειε νχηε ηελ ήζειε. Μηα πφιε πνπ δελ ήηαλ 

πηα παξά κηα «μεδνληηαζκέλε δχλακε» (Θενδσξφπνπινο, 2013, ζ. 123). Σν 

«Ψήθηζκα πεξὶ ηνῡ κὴ κλεζηθαθεῖλ» (ακλεζηία γηα ηα εγθιήκαηα ηνπ παξειζφληνο, 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 119) δελ ήηαλ, γηα ηνλ Θενδσξφπνπιν (2013, ζ. 37), απφδεημε 

ηεο καθξνζπκίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο, αιιά ιχζε αλάγθεο, ν κφλνο 

ηξφπνο γηα λα απνθχγνπλ ηε γεληθεπκέλε ζθαγή θαη ηελ ειάηησζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Αζήλαο θαηά ην ήκηζπ (ελδηαθέξνλ εξέζηζκα θαη απηφ πξνο ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε). 

Ο δηάρπηνο θηινιαθσληζκφο ηνπ Ξελνθψληα δελ έκεηλε θαζφινπ ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν. ηε κάρε ηεο Κνξψλεηαο (394 π.Υ.), δηεγείηαη ν Θενδσξφπνπινο 

(2013, ζ. 146), κεηαμχ Αζελαίσλ – παξηηαηψλ «πνιέκεζε ζην πιεπξό ηνπ 



Δημιουργικές εργασίες στον σχολικό Ξενοφώντα
ΒΛΑΧΌΠΌΥΛΌΣ Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΌΣ

229

Όζνη πάιη θαηεβήθαηε ζηνλ Πεηξαηά, ζπκεζείηε πξώηα πξώηα ηελ ππόζεζε ησλ 

όπισλ: ελώ είραηε πάξεη κέξνο ζε πνιιέο κάρεο ζε μέλνπο ηόπνπο, ηα όπια ζαο ηα 

ζηέξεζαλ όρη εζληθνί ζαο ερζξνί, αιιά απηνί εδώ, θαη κάιηζηα ζε πεξίνδν εηξήλεο· 

ύζηεξα ζαο θήξπμαλ έθπησηνπο από ηελ πόιε πνπ ζαο είραλ παξαδώζεη νη πξόγνλνί 

ζαο, θαη όζν δνύζαηε ζηελ εμνξία, απηνί δεηνύζαλ ηελ έθδνζή ζαο από δηάθνξεο 

πόιεηο. Γηα όια απηά πξέπεη λα αηζζαλζείηε ηόζε νξγή, όζε θαη ηνλ θαηξό ηεο εμνξίαο 

ζαο, θαη λα ζπκεζείηε θαη όζα άιια δεηλά ππνθέξαηε από απηνύο: άιινπο έζεξλαλ από 

ηελ αγνξά θαη άιινπο από ηόπνπο ιαηξείαο, θαη ηνπο ζθόησλαλ· άιινπο άξπαδαλ βίαηα 

από ηα παηδηά, ηνπο γνλείο θαη ηηο γπλαίθεο ηνπο, ηνπο αλάγθαδαλ λα απηνθηνλήζνπλ θαη 

δελ έδηλαλ θαλ άδεηα λα ζαθηνύλ κε ηα θαζηεξσκέλα έζηκα, πηζηεύνληαο όηη ε δηθή ηνπο 

εμνπζία ζα ήηαλ κνληκόηεξε από ηελ ηηκσξία ησλ ζεώλ (κεηάθξαζε: Ν.Υ. 

Υνπξκνπδηάδεο). 

ρεηηθή εξψηεζε αμηνιφγεζεο: Πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ Σξηάθνληα ππήξμε ε 

πάηαμε ηεο ζπθνθαληίαο. Πνχ απέβιεπε ε ελέξγεηά ηνπο απηή; Ήηαλ εηιηθξηλείο νη 

πξνζέζεηο ηνπο; Οη καζεηέο/-ήηξηεο κπνξνχλ εδψ λα παξσζεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή 

ελφο αγψλα ιφγνπ ππέξ ή θαηά ηεο ζαλάησζεο ησλ ζπθνθαληψλ. 

Οη αξηζηνθξαηηθνί θχθινη ηεο Αζήλαο, ζε κεγάιν βαζκφ, είραλ αλερζεί, αλ 

δελ είραλ ζπλεξγαζηεί, κε ηνπο Σξηάθνληα. Ο Ξελνθψλ, θαηά ηνλ Θενδσξφπνπιν 

(2013, ζ. 31) βπζίζηεθε «αύηαλδξνο ζηνπο επηά ζθνηεηλνύο κήλεο ηεο ηπξαλλίαο», 

πηζηφο ζην θαζεζηψο σο ηελ έζραηε εκέξα, κεηέρνληαο ελεξγά ζην ηππηθφ ηνπ 

θαζεζηψηνο θαη αλαγθαδφκελνο, σο εθ ηνχηνπ, λα θχγεη πξνο ηνλ Κχξν ηεο Πεξζίαο 

(νη αλαινγίεο κε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Θεκηζηνθιή, Παπζαλία, Αιθηβηάδε ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ελδηαθέξνπζα εξγαζία γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο), 

καθξηά απφ ηελ πφιε ηνπ, πνπ δελ ηνλ ήζειε νχηε ηελ ήζειε. Μηα πφιε πνπ δελ ήηαλ 

πηα παξά κηα «μεδνληηαζκέλε δχλακε» (Θενδσξφπνπινο, 2013, ζ. 123). Σν 

«Ψήθηζκα πεξὶ ηνῡ κὴ κλεζηθαθεῖλ» (ακλεζηία γηα ηα εγθιήκαηα ηνπ παξειζφληνο, 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 119) δελ ήηαλ, γηα ηνλ Θενδσξφπνπιν (2013, ζ. 37), απφδεημε 

ηεο καθξνζπκίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο, αιιά ιχζε αλάγθεο, ν κφλνο 
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ηάμε). 

Ο δηάρπηνο θηινιαθσληζκφο ηνπ Ξελνθψληα δελ έκεηλε θαζφινπ ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν. ηε κάρε ηεο Κνξψλεηαο (394 π.Υ.), δηεγείηαη ν Θενδσξφπνπινο 

(2013, ζ. 146), κεηαμχ Αζελαίσλ – παξηηαηψλ «πνιέκεζε ζην πιεπξό ηνπ 

Αγεζίιανπ... Λίγεο κέξεο λσξίηεξα είρε θαηαδηθαζηεί ζε ηζόβηα εμνξία κε ηελ θαηεγνξία 

ηνπ θηινιαθσληζκνύ» (βι. θαη ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 29). Οη παξηηάηεο ηνλ ηίκεζαλ 

απνδίδνληάο ηνπ γηα πξνζσπηθή ρξήζε έλα κεγάιν θηήκα ζηελ ειεηαθή θηιινπληία, 

ην νπνίν αλεμήγεηα(;) ππξπνιήζεθε ην 371 π.Υ. 

Δξψηεζε αμηνιφγεζεο: Δίλαη γλσζηφ φηη ν Ξελνθψλ ζπκπαζνχζε ην πνιίηεπκα ηεο 

πάξηεο θαη ηνλ ζπαξηηαηηθφ ηξφπν δσήο. Ννκίδεηε πσο ηα θηινιαθσληθά ηνπ 

αηζζήκαηα δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα είλαη αληηθεηκεληθφο θαη ακεξφιεπηνο φζνλ αθνξά 

ηελ εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθπβέξλεζε ησλ Σξηάθνληα; 

Σν μελνθψληεην έξγν νινθιεξψλεηαη («ἐκνὶ κὲλ δὴ κέρξη ηνύηνπ γξαθέζζαη») 

κε ην 7ν βηβιίν ησλ Διιεληθώλ, φηαλ πεξηγξάθεηαη ε ακθίξξνπε κάρε ζηε Μαληίλεηα 

(352 π.Υ.), κεηά ηελ νπνία «ἀθξηζία θαὶ ηαξαρὴ ἔηη πιείσλ ἐγέλεην ἢ πξόζζελ ἐλ 

ιιάδη» (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 44). 

Δξψηεζε αμηνιφγεζεο: Πνηα αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξία (σο γίγλεζζαη θαη σο 

επηζηήκε) απνθαιχπηνπλ ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία θξάζε ησλ Διιεληθώλ; 

 

Αιγόρ Ποηαμοί 
 

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα απνδεηθλχεηαη ε αμηνπνίεζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηεο 

ηειεπηαίαο θαη θαζνξηζηηθήο λαπκαρίαο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, φπνπ 

ζπλέβε ην παξάδνμν ηεο ήηηαο ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ απφ ηνλ παξηηάηε Λχζαλδξν: 

1. Πνηα γλψκε είρε γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξνχ λαπηηθνχ ηεο πάξηεο ν 

Λχζαλδξνο; Ση ελέξγεηεο έθαλε ζηνλ ηνκέα απηφ; Γηθαηψζεθε απφ ηα πξάγκαηα; Πψο 

ηνλ ραξαθηεξίδεηε γη’ απηφ; ηελ απάληεζή ζαο παξαβάιεηε θαη ην παξαθάησ 

απφζπαζκα ηνπ Ξελνθψληα (Διιεληθά): 

[1.5.10] Όηαλ νξγάλσζε ην λαπηηθό ηνπ ν Λύζαλδξνο δελ αλέιαβε δξάζε, παξά 

έβαιε λα ηξαβήμνπλ ζηε ζηεξηά ηα ελελήληα πινία πνπ είρε ζηελ Έθεζν, λα ηα 

ζηεγλώζνπλ θαη λα ηα επηζθεπάζνπλ… [1.5.12] Ο Αληίνρνο κνινληνύην έθπγε από ην 

Νόηην κε ην θαξάβη ηνπ θη άιιν έλα θαη κπήθε ζην ιηκάλη ηεο Δθέζνπ, πεξλώληαο μπζηά 

ζηηο πιώξεο ησλ πινίσλ ηνπ Λπζάλδξνπ. [1.5.13] ηελ αξρή ν Λύζαλδξνο έξημε ιίγα 

πινία ζην λεξό λα ηνλ θπλεγήζνπλ· όηαλ όκσο νη Αζελαίνη βγήθαλ κε πεξηζζόηεξα 

πινία λα βνεζήζνπλ ηνλ Αληίνρν, ηόηε θη εθείλνο θίλεζε κ᾽ όιν ηνπ ηνλ ζηόιν 

ζπληεηαγκέλν ελαληίνλ ηνπο… [1.5.14] Σν απνηέιεζκα ήηαλ όηη νη Λαθεδαηκόληνη 

λαπκάρεζαλ ζε ζρεκαηηζκό ελώ νη Αζελαίνη, πνπ είραλ ζθνξπηζκέλα ηα πινία ηνπο, 

αλαγθάζηεθαλ ζην ηέινο λα ππνρσξήζνπλ ληθεκέλνη αθνύ έραζαλ δεθαπέληε πνιεκηθά· 
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από ηα πιεξώκαηά ηνπο νη πην πνιινί μέθπγαλ, άιινη όκσο πηάζηεθαλ αηρκάισηνη 

(κεηάθξαζε Ρ. Ρνχθνο). 

Δξψηεζε αμηνιφγεζεο: 

α) Αθνχ δηαβάζεηε ην παξαθάησ θείκελν, λα εληνπίζεηε νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ Πινπηάξρνπ κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ Ξελνθψληα (1.22-

24): 

[10.1] ν Λύζαλδξνο… δηέηαδε ηνπο λαύηεο θαη ηνπο θπβεξλήηεο, ηελ εκέξα ηεο 

λαπκαρίαο, λα κπνπλ ζηηο ηξηήξεηο ηελ ώξα ηνπ όξζξνπ θαη λα θαζίζνπλ κε ηάμε θαη 

ζησπή, πεξηκέλνληαο δηαηαγέο... [10.2] όηαλ αλέβεθε ν ήιηνο θαη νη Αζελαίνη ηνπο 

επηηέζεθαλ κε όια ηα πινία ζε κέησπν θαη ηνπο πξνθαινύζαλ, αλ θαη είρε 

αληηπαξαηαγκέλα ηα πινία ήδε από ηε λύρηα, δελ αλνηγόηαλ αιιά ζηέιλνληαο 

βνεζεηηθά πινία θνληά ζηελ πξώηε γξακκή δηέηαδε λα αθηλεηνύλ θαη λα κέλνπλ ζε 

ηάμε ρσξίο λα ζνξπβνύλ ή λα αληεπηηίζεληαη (κεηάθξαζε Υ. Βιαρφπνπινο). 

β) Να ζπγθξίλεηε ην παξαθάησ απφζπαζκα ηνπ Θνπθπδίδε (8.95), πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παλσιεζξία ησλ Αζελαίσλ ζηνλ Ωξσπφ ην 411 π.Υ., κε ην θείκελν 

ηνπ Ξελνθψληα (1.28-29): 

[8.95.1] Σα πεινπνλλεζηαθά θαξάβηα… έθηαζαλ ζηνλ Ωξσπό. [8.95.2] Σόηε νη 

Αζελαίνη απνθάζηζαλ λα ζηείινπλ ακέζσο βνήζεηα, γηα λα ζώζνπλ ηελ ζπνπδαηόηεξε 

θηήζε ηνπο (από ηόηε πνπ ν ερζξόο θπξηαξρνύζε ζηελ Αηηηθή, ε Δύβνηα ήηαλ ην παλ γη᾽ 

απηνύο). Αλαγθάζηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αγύκλαζηα πιεξώκαηα –ζπλέπεηα ηεο 

εζσηεξηθήο αλαζηάησζεο– θη έζηεηιαλ θαξάβηα ζηελ Δξέηξηα κε ζηξαηεγό ηνλ 

Θπκνράξε. [8.95.3] …Αλαγθάζηεθαλ λα λαπκαρήζνπλ ακέζσο, επεηδή ν 

Αγεζαλδξίδαο, αθνύ άθεζε ηα πιεξώκαηα λα θάλε, αλνίρηεθε από ηνλ Ωξσπό πνπ 

απέρεη από ηελ Δξέηξηα εμήληα ζηάδηα ζάιαζζα. [8.95.4] Μόιηο αλνίρηεθε, νη Αζελαίνη 

άξρηζαλ ακέζσο λα επηβηβάδνληαη, λνκίδνληαο όηη ηα πιεξώκαηα ήζαλ θνληά ζηα 

θαξάβηα, αιιά απηά έηπρε ηελ ζηηγκή εθείλε λ᾽ αγνξάδνπλ ηξόθηκα γηα ην γεύκα ηνπο 

από ηα αθξηλά ζπίηηα ηεο πνιηηείαο θαη όρη από ηελ αγνξά. Οη Δξεηξηείο είραλ θξνληίζεη 

λα κελ ππάξρνπλ ηξόθηκα ζηελ αγνξά, ώζηε λα θαζπζηεξήζεη ε επηβίβαζε ησλ 

Αζελαίσλ, λα πξνθηάζνπλ νη ερζξνί λα έξζνπλ θαη λ᾽ αλαγθάζνπλ ηνπο Αζελαίνπο λ᾽ 

αλνηρηνύλ ζην πέιαγνο ζε όπνηα θαηάζηαζε βξίζθνληαλ… [8.95.5] Με ηέηνηα ζύγρπζε 

αλνίρηεθαλ νη Αζελαίνη θαη λαπκάρεζαλ κπξνζηά ζην ιηκάλη ηεο Δξέηξηαο. Μπόξεζαλ 

παξ᾽ όια απηά λ᾽ αλζέμνπλ γηα ιίγε ώξα, αιιά κεηά ππνρώξεζαλ θαη ν ερζξόο ηνπο 

θαηαδίσμε έσο ηελ ζηεξηά... [8.95.7] Οη Πεινπνλλήζηνη αηρκαιώηηζαλ είθνζη δύν 
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από ηα πιεξώκαηά ηνπο νη πην πνιινί μέθπγαλ, άιινη όκσο πηάζηεθαλ αηρκάισηνη 

(κεηάθξαζε Ρ. Ρνχθνο). 

Δξψηεζε αμηνιφγεζεο: 

α) Αθνχ δηαβάζεηε ην παξαθάησ θείκελν, λα εληνπίζεηε νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ Πινπηάξρνπ κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ Ξελνθψληα (1.22-

24): 

[10.1] ν Λύζαλδξνο… δηέηαδε ηνπο λαύηεο θαη ηνπο θπβεξλήηεο, ηελ εκέξα ηεο 

λαπκαρίαο, λα κπνπλ ζηηο ηξηήξεηο ηελ ώξα ηνπ όξζξνπ θαη λα θαζίζνπλ κε ηάμε θαη 

ζησπή, πεξηκέλνληαο δηαηαγέο... [10.2] όηαλ αλέβεθε ν ήιηνο θαη νη Αζελαίνη ηνπο 

επηηέζεθαλ κε όια ηα πινία ζε κέησπν θαη ηνπο πξνθαινύζαλ, αλ θαη είρε 

αληηπαξαηαγκέλα ηα πινία ήδε από ηε λύρηα, δελ αλνηγόηαλ αιιά ζηέιλνληαο 

βνεζεηηθά πινία θνληά ζηελ πξώηε γξακκή δηέηαδε λα αθηλεηνύλ θαη λα κέλνπλ ζε 

ηάμε ρσξίο λα ζνξπβνύλ ή λα αληεπηηίζεληαη (κεηάθξαζε Υ. Βιαρφπνπινο). 

β) Να ζπγθξίλεηε ην παξαθάησ απφζπαζκα ηνπ Θνπθπδίδε (8.95), πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παλσιεζξία ησλ Αζελαίσλ ζηνλ Ωξσπφ ην 411 π.Υ., κε ην θείκελν 

ηνπ Ξελνθψληα (1.28-29): 

[8.95.1] Σα πεινπνλλεζηαθά θαξάβηα… έθηαζαλ ζηνλ Ωξσπό. [8.95.2] Σόηε νη 

Αζελαίνη απνθάζηζαλ λα ζηείινπλ ακέζσο βνήζεηα, γηα λα ζώζνπλ ηελ ζπνπδαηόηεξε 

θηήζε ηνπο (από ηόηε πνπ ν ερζξόο θπξηαξρνύζε ζηελ Αηηηθή, ε Δύβνηα ήηαλ ην παλ γη᾽ 

απηνύο). Αλαγθάζηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αγύκλαζηα πιεξώκαηα –ζπλέπεηα ηεο 

εζσηεξηθήο αλαζηάησζεο– θη έζηεηιαλ θαξάβηα ζηελ Δξέηξηα κε ζηξαηεγό ηνλ 

Θπκνράξε. [8.95.3] …Αλαγθάζηεθαλ λα λαπκαρήζνπλ ακέζσο, επεηδή ν 

Αγεζαλδξίδαο, αθνύ άθεζε ηα πιεξώκαηα λα θάλε, αλνίρηεθε από ηνλ Ωξσπό πνπ 

απέρεη από ηελ Δξέηξηα εμήληα ζηάδηα ζάιαζζα. [8.95.4] Μόιηο αλνίρηεθε, νη Αζελαίνη 

άξρηζαλ ακέζσο λα επηβηβάδνληαη, λνκίδνληαο όηη ηα πιεξώκαηα ήζαλ θνληά ζηα 

θαξάβηα, αιιά απηά έηπρε ηελ ζηηγκή εθείλε λ᾽ αγνξάδνπλ ηξόθηκα γηα ην γεύκα ηνπο 

από ηα αθξηλά ζπίηηα ηεο πνιηηείαο θαη όρη από ηελ αγνξά. Οη Δξεηξηείο είραλ θξνληίζεη 

λα κελ ππάξρνπλ ηξόθηκα ζηελ αγνξά, ώζηε λα θαζπζηεξήζεη ε επηβίβαζε ησλ 

Αζελαίσλ, λα πξνθηάζνπλ νη ερζξνί λα έξζνπλ θαη λ᾽ αλαγθάζνπλ ηνπο Αζελαίνπο λ᾽ 

αλνηρηνύλ ζην πέιαγνο ζε όπνηα θαηάζηαζε βξίζθνληαλ… [8.95.5] Με ηέηνηα ζύγρπζε 

αλνίρηεθαλ νη Αζελαίνη θαη λαπκάρεζαλ κπξνζηά ζην ιηκάλη ηεο Δξέηξηαο. Μπόξεζαλ 

παξ᾽ όια απηά λ᾽ αλζέμνπλ γηα ιίγε ώξα, αιιά κεηά ππνρώξεζαλ θαη ν ερζξόο ηνπο 

θαηαδίσμε έσο ηελ ζηεξηά... [8.95.7] Οη Πεινπνλλήζηνη αηρκαιώηηζαλ είθνζη δύν 

θαξάβηα θαη ζθόησζαλ ή αηρκαιώηηζαλ ηα πιεξώκαηα. Μεηά έζηεζαλ ηξόπαην. Λίγν 

αξγόηεξα πξνθάιεζαλ ηελ απνζηαζία όιεο ηεο Δύβνηαο (κεηάθξαζε Άγγεινο Βιάρνο). 

γ) Γηαβάζηε απφ ηε κεηάθξαζε πνπ ζαο δίλεηαη ην απφζπαζκα απφ ηνλ 

Λύζαλδξν, 13.2-5 ηνπ Πινπηάξρνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηα γεγνλφηα πνπ κειεηνχκε. 

Πνηεο νκνηφηεηεο θαη πνηεο δηαθνξέο παξαηεξείηε αλάκεζα ζην απφζπαζκα απηφ θαη 

ζην θείκελν απφ ηα Διιεληθά ηνπ Ξελνθψληα, σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηελ 

παξνπζίαζε ηεο δξάζεο αιιά θαη ην ηζηνξηθφ πξφζσπν ηνπ παξηηάηε ζηξαηεγνχ; 

Ύζηεξ’ απ’ απηά ν Λύζαλδξνο πιένληαο πξνο ηηο δηάθνξεο πόιεηο, όζνπο 

Αζελαίνπο ζπλαληνύζε ηνπο δηέηαδε λα θύγνπλ θαη λα πάλε όινη ζηελ Αζήλα, γηαηί 

όζνπο ζπιιάκβαλε έμσ από ηελ πόιε ζα ηνπο έζθαδε όινπο θαη δελ ζα ιππόηαλ 

θαλέλαλ. Απηά ηα έθαλε θαη πξνζπαζνύζε λα ηνπο ζπγθεληξώζεη όινπο ζηελ πόιε, γηαηί 

ήζειε λα ιείςνπλ γξήγνξα ηα ηξόθηκα κέζα ζ’ απηήλ θαη λα πέζεη πείλα, γηα λα κελ 

αληηκεησπίζνπλ κε ππνκνλή ηελ πνιηνξθία θαη ηνλ δπζθνιέςνπλ. Αθνύ θαηέιπζε ηηο 

δεκνθξαηίεο θαη ηα άιια πνιηηεύκαηα, ηνπνζέηεζε ζε θάζε πόιε έλα Λαθεδαηκόλην 

δηνηθεηή θαη δέθα άξρνληεο, κέιε ησλ πνιηηηθώλ νκάδσλ πνπ ζπγθξόηεζε ν 

ίδηνο…Γηαηί δελ ηνπνζεηνύζε σο άξρνληεο νύηε ηνπο άξηζηνπο νύηε ηνπο πην πινύζηνπο, 

αιιά ραξίδνληαο ηελ εμνπζία ζηνπο θίινπο ηνπ θαη ζ’ όζνπο ηνλ θηινμελνύζαλ θαη 

δίλνληαο ζ’ απηνύο ην δηθαίσκα λα ηηκώληαη θαη λα ηηκσξνύλ θαη παξαβξηζθόκελνο ν 

ίδηνο ζε πνιιέο ζθαγέο θαη θαηαδηώθνληαο καδί κε ηνπο θίινπο ηνπ ηνπο ερζξνύο ηνπο, 

έδηλε ζηνπο Έιιελεο πνιύ ζθιεξό δείγκα ηεο εμνπζίαο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ… 

(κεηάθξαζε: Π. Καξακαλψιεο).  

Παξάιιεια θείκελα: 

α) ην πνίεκα ηνπ Γ. Ρίηζνπ Μεηά ηελ ήηηα, ην νπνίν δχλαηαη λα ζπλνδεπηεί 

απφ ηελ αθξφαζε ηεο κεινπνίεζήο ηνπ (Γ. Μνχηζεο: Σεηξαινγία, 1975, Άιθ. 

Πξσηνςάιηε – Υξ. Λεηηνλφο). 

Ύζηεξ’ απ’ ηελ παλσιεζξία ησλ Αζελαίσλ ζηνπο Αηγόο Πνηακνύο, θαη ιίγν αξγόηεξα 

κεηά ηελ ηειηθή καο ήηηα, — πάλε πηα νη ειεύζεξεο θνπβέληεο καο, πάεη θη ε Πεξίθιεηα αίγιε, 

ε άλζεζε ησλ Σερλώλ, ηα Γπκλαζηήξηα θαη ηα πκπόζηα ησλ ζνθώλ καο. Σώξα 

βαξηά ζησπή ζηελ Αγνξά θαη θαηήθεηα, θη ε αζπδνζία ησλ Σξηάληα Σπξάλλσλ. 

Σα πάληα (θαη ηα πην δηθά καο) γίλνληαη εξήκελ καο, ρσξίο θαζόινπ 

ηε δπλαηόηεηα κηαο θάπνηαο πξνζθπγήο, κηαο ππεξάζπηζεο ή απνινγίαο, 

κηαο έζησ ηππηθήο δηακαξηπξίαο. ηε θσηηά ηα ραξηηά θαη ηα βηβιία καο· 

θη ε ηηκή ηεο παηξίδαο ζηα ζθνππίδηα. Κη αλ γηλόηαλ πνηέ λα καο επέηξεπαλ 

λα θέξνπκε γηα κάξηπξα θάπνηνλ παιηό καο θίιν, απηόο δε ζα δερόηαλ από θόβν 
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κήπσο θαη πάζεη ηα δηθά καο — κε ην δίθην ηνπ ν άλζξσπνο. Γη’ απηό 

θαιά είλαη εδώ, — κπνξεί θαη λ’ απνρηήζνπκε κηα λέα επαθή κε ηε θύζε 

θνηηώληαο πίζσ από ην ζύξκα έλα θνκκάηη ζάιαζζα, ηηο πέηξεο, ηα ρνξηάξηα, 

ή θάπνην ζύλλεθν ζην ιηόγεξκα, βαζύ, βηνιεηί, ζπγθηλεκέλν. Κη ίζσο 

κηα κέξα λα βξεζεί έλαο λένο Κίκσλαο, κπζηηθά νδεγεκέλνο 

από ηνλ ίδην ατηό, λα ζθάςεη θαη λα βξεη ηε ζηδεξέληα αηρκή απ’ ην δόξπ καο, 

ζθνπξηαζκέλε, ιησκέλε θη απηήλ, θαη λα ηελ θνπβαιήζεη επίζεκα 

ζε πέλζηκε ή δνμαζηηθή πνκπή, κε κνπζηθή θαη ζηεθάληα ζηελ Αζήλα. 

β) …έλα πξσί έηξεμαλ νη θξνπξνί λα μππλήζνπλ βηαζηηθά ηνλ θύξηό κνπ γηα λα 

ηνπ πνπλ πσο θάησ, ν πιαηύο γηαιόο, έρεη γεκίζεη από θαξάβηα. Ο Αιθηβηάδεο έηξεμε ζε 

κηα πνιεκίζηξα. «Ο αζελατθόο ζηόινο! Έρνπλ ζηήζεη ηηο ζθελέο ηνπο. Πνηνη είλαη απηνί 

νη ζηξαηεγνί πνπ δηαιέγνπλ ζηξαηόπεδν ζε αλνηρηό γηαιό!» Αλέβεθε γξήγνξα ζε άινγν 

θαη πήγε ζην ζηξαηόπεδν…Οη ζηξαηεγνί ήζαλ δέθα…Μπξνζηά ηνπο παξνπζηάζηεθε ν 

Αιθηβηάδεο. Καλείο ηνπο δελ έδεημε ραξά. Έλαο κάιηζηα ηνπ είπε απόηνκα: «Ση ζέιεηο!» 

«Να ζαο κηιήζσ!» Μεξηθνί ζηξαηεγνί…ηνλ παξαθάιεζαλ λα κπεη ζηε ζθελή θαη λα 

κείλεη ζην πνιεκηθό ζπκβνύιην... ην ζπκβνύιην ν Αιθηβηάδεο έκαζε πσο ν Λύζαλδξνο 

βξηζθόηαλ κε εθαηόλ πελήληα πινία αθξηβώο απέλαληη απ’ ηνπο Αηγόο Πνηακνύο, ζηελ 

Λάκςαθν. «Θα ηνλ πξνθαιέζνκε, Αιθηβηάδε! Θα ηνλ ληθήζνκε!» Ο θύξηόο κνπ 

απνθξίζεθε: «Κη εγώ πξνθάιεζα ηνλ Λύζαλδξν πνιιέο θνξέο αιιά πνηέ δελ δέρηεθε ηε 

κάρε. Πξνζέμηε! Θα δηαιέμεη εθείλνο ηε ζηηγκή πνπ ζα ζαο επηηεζεί. Η ζέζε εδώ είλαη 

επηθίλδπλε. Αλνηρηόο γηαιόο ρσξίο θαλέλα εκπόδην γηα ηνλ ερζξό πνπ κπνξεί λα ζαο 

αηθληδηάζεη. Σώξα πνπ εξρόκνπλ, είδα πνιινύο ζηξαηηώηεο ζαο θαη λαύηεο 

ζθνξπηζκέλνπο κέζα ζηα ρσξάθηα. Πάξηε ηνλ ζηόιν θαη πεγαίλεηε ζηε εζηό. Η 

απόζηαζε από εδώ είλαη κηθξή. Θα κπνξείηε πνιύ θαιά λα ηνλ επηηεξείηε θη από θεη. 

Μελ κείλεηε ζηνπο Αηγόο Πνηακνύο». Όζν κηινύζε ν θύξηόο κνπ κεξηθνί ζηξαηεγνί 

έλεπαλ θαηαθαηηθά. Έλαο κάιηζηα, ν Κόλσλ, είπε: «Έρεη δίθαην ν Αιθηβηάδεο». Αιιά 

έλαο άιινο, ν Σπδέαο, ζεθώζεθε απόηνκα θαη είπε: «Αλάγθε από ζπκβνπιέο δελ έρνκε, 

νύηε όξεμε λα ηηο αθνύκε!»…Ο Σπδέαο είπε πάιη: «Γελ έρνκε αλάγθε από βνήζεηα! 

Φεύγα!»…ν θύξηόο κνπ θύηηαμε από ςειά ηνλ ζηόιν, εθαηόλ νγδόληα θαξάβηα. «Αλ 

κείλνπλ εθεί απξνζηάηεπηνη, είλαη ρακέλνη!» (Βιάρνο, 2008, ζ. 374-375). 

γ) Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε όηη ν Λύζαλδξνο είρε δίθην. Απηή ε λίθε, αλ θαη 

θαζόινπ ηηκεκέλε, ήηαλ δεκηνύξγεκα παλνπξγίαο θαη ππνκνλήο… Καλείο δελ 

κπνξνύζε λα ηνπ πάξεη απηό πνπ είρε θεξδίζεη γηα ηε ρώξα ηνπ θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο, 
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κήπσο θαη πάζεη ηα δηθά καο — κε ην δίθην ηνπ ν άλζξσπνο. Γη’ απηό 

θαιά είλαη εδώ, — κπνξεί θαη λ’ απνρηήζνπκε κηα λέα επαθή κε ηε θύζε 

θνηηώληαο πίζσ από ην ζύξκα έλα θνκκάηη ζάιαζζα, ηηο πέηξεο, ηα ρνξηάξηα, 

ή θάπνην ζύλλεθν ζην ιηόγεξκα, βαζύ, βηνιεηί, ζπγθηλεκέλν. Κη ίζσο 

κηα κέξα λα βξεζεί έλαο λένο Κίκσλαο, κπζηηθά νδεγεκέλνο 

από ηνλ ίδην ατηό, λα ζθάςεη θαη λα βξεη ηε ζηδεξέληα αηρκή απ’ ην δόξπ καο, 

ζθνπξηαζκέλε, ιησκέλε θη απηήλ, θαη λα ηελ θνπβαιήζεη επίζεκα 

ζε πέλζηκε ή δνμαζηηθή πνκπή, κε κνπζηθή θαη ζηεθάληα ζηελ Αζήλα. 

β) …έλα πξσί έηξεμαλ νη θξνπξνί λα μππλήζνπλ βηαζηηθά ηνλ θύξηό κνπ γηα λα 

ηνπ πνπλ πσο θάησ, ν πιαηύο γηαιόο, έρεη γεκίζεη από θαξάβηα. Ο Αιθηβηάδεο έηξεμε ζε 

κηα πνιεκίζηξα. «Ο αζελατθόο ζηόινο! Έρνπλ ζηήζεη ηηο ζθελέο ηνπο. Πνηνη είλαη απηνί 

νη ζηξαηεγνί πνπ δηαιέγνπλ ζηξαηόπεδν ζε αλνηρηό γηαιό!» Αλέβεθε γξήγνξα ζε άινγν 

θαη πήγε ζην ζηξαηόπεδν…Οη ζηξαηεγνί ήζαλ δέθα…Μπξνζηά ηνπο παξνπζηάζηεθε ν 

Αιθηβηάδεο. Καλείο ηνπο δελ έδεημε ραξά. Έλαο κάιηζηα ηνπ είπε απόηνκα: «Ση ζέιεηο!» 

«Να ζαο κηιήζσ!» Μεξηθνί ζηξαηεγνί…ηνλ παξαθάιεζαλ λα κπεη ζηε ζθελή θαη λα 

κείλεη ζην πνιεκηθό ζπκβνύιην... ην ζπκβνύιην ν Αιθηβηάδεο έκαζε πσο ν Λύζαλδξνο 

βξηζθόηαλ κε εθαηόλ πελήληα πινία αθξηβώο απέλαληη απ’ ηνπο Αηγόο Πνηακνύο, ζηελ 

Λάκςαθν. «Θα ηνλ πξνθαιέζνκε, Αιθηβηάδε! Θα ηνλ ληθήζνκε!» Ο θύξηόο κνπ 

απνθξίζεθε: «Κη εγώ πξνθάιεζα ηνλ Λύζαλδξν πνιιέο θνξέο αιιά πνηέ δελ δέρηεθε ηε 

κάρε. Πξνζέμηε! Θα δηαιέμεη εθείλνο ηε ζηηγκή πνπ ζα ζαο επηηεζεί. Η ζέζε εδώ είλαη 

επηθίλδπλε. Αλνηρηόο γηαιόο ρσξίο θαλέλα εκπόδην γηα ηνλ ερζξό πνπ κπνξεί λα ζαο 

αηθληδηάζεη. Σώξα πνπ εξρόκνπλ, είδα πνιινύο ζηξαηηώηεο ζαο θαη λαύηεο 

ζθνξπηζκέλνπο κέζα ζηα ρσξάθηα. Πάξηε ηνλ ζηόιν θαη πεγαίλεηε ζηε εζηό. Η 

απόζηαζε από εδώ είλαη κηθξή. Θα κπνξείηε πνιύ θαιά λα ηνλ επηηεξείηε θη από θεη. 

Μελ κείλεηε ζηνπο Αηγόο Πνηακνύο». Όζν κηινύζε ν θύξηόο κνπ κεξηθνί ζηξαηεγνί 

έλεπαλ θαηαθαηηθά. Έλαο κάιηζηα, ν Κόλσλ, είπε: «Έρεη δίθαην ν Αιθηβηάδεο». Αιιά 

έλαο άιινο, ν Σπδέαο, ζεθώζεθε απόηνκα θαη είπε: «Αλάγθε από ζπκβνπιέο δελ έρνκε, 

νύηε όξεμε λα ηηο αθνύκε!»…Ο Σπδέαο είπε πάιη: «Γελ έρνκε αλάγθε από βνήζεηα! 

Φεύγα!»…ν θύξηόο κνπ θύηηαμε από ςειά ηνλ ζηόιν, εθαηόλ νγδόληα θαξάβηα. «Αλ 

κείλνπλ εθεί απξνζηάηεπηνη, είλαη ρακέλνη!» (Βιάρνο, 2008, ζ. 374-375). 

γ) Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε όηη ν Λύζαλδξνο είρε δίθην. Απηή ε λίθε, αλ θαη 

θαζόινπ ηηκεκέλε, ήηαλ δεκηνύξγεκα παλνπξγίαο θαη ππνκνλήο… Καλείο δελ 

κπνξνύζε λα ηνπ πάξεη απηό πνπ είρε θεξδίζεη γηα ηε ρώξα ηνπ θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο, 

ην ζξίακβν πνπ δε ζηάζεθε ηθαλόο θαλείο άιινο λα εμαζθαιίζεη ζηα είθνζη επηά ρξόληα 

πνιέκνπ… Ο Λύζαλδξνο είρε θαηαιάβεη ηε Λάκςαθν, πνπ βξηζθόηαλ ζηελ απέλαληη 

πιεπξά ησλ ζηελώλ... ηελ αθηή απηή, θάησ από ην θξνύξην ηνπ Αιθηβηάδε, είραλ 

ζηξαηνπεδεύζεη όζεο δπλάκεηο είραλ απνκείλεη από ηνλ αζελατθό ζηόιν κε αξρεγνύο 

ηνλ Κόλσλα, ηνλ Αδείκαλην, ην Μέλαλδξν, ην Φηινθιή, ηνλ Σπδέα θαη ηνλ 

Κεθηζόδνην… Οη Αηγόο Πνηακνί βξίζθνληαη ζηνλ Διιήζπνλην αθξηβώο απέλαληη από 

ηε Λάκςαθν. Γελ είλαη ιηκάλη, νύηε θαλ αγθπξνβόιην. Έρεη δπν κηθξά ρσξηνπδάθηα, 

αιιά όρη αγνξά… Η παξαιία έρεη έθηαζε δέθα ζηάδηα πεξίπνπ – πνιύ κεγάιε γηα ηα 

θαξάβηα θαη γηα έλα ζηξαηόπεδν ηξηάληα ρηιηάδσλ αλδξώλ, πνπ ήηαλ επηπιένλ 

αλαγθαζκέλνη λα πεξπαηνύλ δεθαπέληε ζηάδηα γηα λα πεγαίλνπλ ζηε εζηό λα βξνπλ 

ηξόθηκα…Φαηλόηαλ εληειώο παξάινγν λα ζηξαηνπεδεύζεη θαλείο ζε κηα ηόζν 

αθηιόμελε αθηή από ηε ζηηγκή πνπ ε ζύκκαρνο πόιε εζηόο ήηαλ ηόζν θνληά. Όκσο, 

αλ απνηξαβηόληαλ εθεί, όπσο επέκελαλ πνιινί, αλάκεζά ηνπο θη ν Αιθηβηάδεο, ζα 

ζήκαηλε όηη παξαρσξνύζαλ ηε Λάκςαθν ζηνλ ερζξό, θη απηό δελ ηνικνύζαλ λα ην 

θάλνπλ νη ζηξαηεγνί επεηδή θνβνύληαλ όηη ζα είραλ ηελ ίδηα κνίξα κε ηνπο 

πξνθαηόρνπο ηνπο ζηηο Αξγηλνύζεο… (Ο Αιθηβηάδεο) δελ είπε ηίπνηα πνπ λα κελ είραλ 

μαλαθνύζεη νη άλδξεο: όηη απηό ην κέξνο ήηαλ παγίδα ζαλάηνπ θαη όηη έπξεπε λα πάκε 

ζηε εζηό. Δίζηε επάισηνη, είπε, όηαλ απνκαθξύλεζηε ηόζν πνιύ γηα λα βξείηε ηελ 

ηξνθή ζαο. Ση ζα γίλεη αλ επηηεζεί ν Λύζαλδξνο; Αιιά δελ κπνξνύζακε λα εθθελώζνπκε 

ην κέξνο, γηαηί ν Λύζαλδξνο ζα ην έζθαγε... Σνλ έδησμαλ από ην ζηξαηόπεδν. Ήηαλ 

πνιύ κεγάινο βιέπεηο. Όινη έδεηρλαλ λάλνη κπξνζηά ηνπ. Καη είραλ δίθην. Γηα ηνπο 

ζηξαηεγνύο ήηαλ ν ρεηξόηεξνο ερζξόο ηεο Αζήλαο. Σνλ θνβνύληαλ πηόηεξν θη από ην 

Λύζαλδξν…Σν πέκπην κεζεκέξη ν Λύζαλδξνο έθαλε ηελ ίδηα άζθεζε: βγήθε από ην 

ιηκάλη θαη κεηά απνζύξζεθε. Οη Αζελαίνη έθαλαλ ην ίδην. Αιιά απηή ηε θνξά, όηαλ νη 

λαύηεο καο ζθνξπίζηεθαλ λα βξνπλ ηξόθηκα… Σόηε βξήθαλ ηελ επθαηξία λα καο 

επηηεζνύλ. Ήηαλ ηξηπιάζηνη... Γελ ρξεηάδεηαη λα ζαο πσ ηελ ηύρε πνπ είρακε…Όπνηνο 

έπεθηε ζην λεξό ήηαλ λεθξόο. Σνπο ππόινηπνπο νη παξηηάηεο ηνύο ζπλέιαβαλ ζηελ 

παξαιία… Έπηαζε είθνζη ρηιηάδεο αηρκαιώηνπο ν Λύζαλδξνο. Πνύιεζε ηνπο λεζηώηεο 

γηα ζθιάβνπο θαη θξάηεζε κόλν ηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο. Οη αηρκάισηνη κεηαθέξζεθαλ 

ζηε Λάκςαθν, δηθάζηεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ σο δπλάζηεο ηεο Διιάδαο (Πξέζθηιλη, 

2002, ζ. 547-552). 

Δξγαζίεο: α) πγγξαθή κηαο ζειίδαο εκεξνινγίνπ ελφο Αζελαίνπ ζηξαηηψηε 

ζηνπο Αηγφο Πνηακνχο (ελζπλαηζζεηηθφ θείκελν κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηνπ 
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Αζελαίνπο), β) Δπηζηνιή Αζελαίνπ ζηξαηηψηε πνπ απνρσξεί απφ ην Βπδάληην. 

 

Γημοζιογπαθία και Ιζηοπία 
 

ηελ πνξεία ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ ν/ε δηδάζθσλ/-νπζα κπνξεί λα 

επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην θαίξην εξψηεκα ηεο ζρέζεο 

δεκνζηνγξάθνπ θαη ηζηνξηθνχ θαη λα δεηήζεη αξρηθά ην ζρφιηφ ηνπο ζηελ εμήο 

δηαηχπσζε: «Λέγεηαη όηη ν δεκνζηνγξάθνο είλαη ηζηνξηθόο ηεο ζηηγκήο. Ο ηζηνξηθόο 

είλαη δεκνζηνγξάθνο βξαδπθιεγήο». Καηφπηλ λα δψζεη πξνο κειέηε θαη αλάιπζε 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκνζηνγξαθηθήο πέλαο ηνπ Ξελνθψληα, φπσο:  

1. Σα θείκελά ηνπ δηαλζίδνληαη κε αλέθδνηα θαη πνιιέο θνξέο κε ζθψκκα θαη 

ίζσο κε κηα αληηδηαλννπκελίζηηθε πξαθηηθφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε απάληεζε ηνπ Θεξακέλε ζηνλ αλαηδέζηαην άηπξν θαη ε κλεία ηνπ 

θφηηαβνπ (Ξελνθψληνο ΗΗ.3.56), ηνπ εξσηηθνχ παηρληδηνχ πνπ απνθαιχπηεη πηπρέο 

απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Αζήλα, επηηξέπεη ζπδήηεζε γηα ηα εξσηηθά ήζε 

ηεο επνρήο θαη πξνηξέπεη ζε δξακαηηθή αλαπαξάζηαζε δηδάζθνληεο θαη 

δηδαζθφκελνπο (Γεβεηδφγινπ, 2015, ζ. 37). Δδψ κπνξεί λα ηεζεί σο εξγαζία ε 

παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ζηνηρείσλ γηα: α) ην θψλεην, β) ηνλ θφηηαβν (ζα βνεζήζνπλ ηα 

ζρφιηα ηνπ βηβιίνπ θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ). 

2. Δίλαη επίζεο επηδέμηνο ζην λα γξάθεη θαινχο ιφγνπο θαη αθφκε θαιχηεξνπο 

δηαιφγνπο. Ζ αγάπε ηνπ γηα ηνλ επζχ ιφγν ζπλεηζθέξεη ζηε ινγνηερληθή 

ειθπζηηθφηεηα ησλ Διιεληθώλ. πρλά, αλ θαη μεθηλά ηελ αλαθνξά ηνπ ζε πιάγην 

ιφγν, ακέζσο ζηξέθεηαη ζηνλ επζχ, ζπλήζσο εηζάγνληαο ην «ἔθε» (βι. ηνλ ιφγν ηνπ 

Κξηηία ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 86).  

3. Ο ηζηνξηθφο πηνζεηεί ηνλ δηάινγν, ζηνηρείν πνπ πξνζδίδεη ζηε δηήγεζε 

ράξε θαη δσληάληα· ε ακεζφηεηα ηνπ δηαιφγνπ (ζηηρνκπζία Θεξακέλε – άηπξνπ ζην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 87), πξνσζεί ηελ εμέιημε, ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, εληείλεη ην ελδηαθέξνλ. 

4. Ο Ξελνθψλ γξάθεη ηζηνξία πνπ ζπλαξηάηαη κε εγεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, 

εζηηάδεη ζηνλ άλζξσπν, ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζηηγκέο, 

ελδηαθέξεηαη γηα ηα απιά πξάγκαηα. 

Ζ έκθαζε κπνξεί επίζεο λα δνζεί ζηηο παξαθάησ ζπλζεηηθέο εξγαζίεο 

(Υξηζηνθνξίδνπ, ρ.ρ.): 
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Αζελαίνπο), β) Δπηζηνιή Αζελαίνπ ζηξαηηψηε πνπ απνρσξεί απφ ην Βπδάληην. 
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1. Σα θείκελά ηνπ δηαλζίδνληαη κε αλέθδνηα θαη πνιιέο θνξέο κε ζθψκκα θαη 
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απνηειεί ε απάληεζε ηνπ Θεξακέλε ζηνλ αλαηδέζηαην άηπξν θαη ε κλεία ηνπ 

θφηηαβνπ (Ξελνθψληνο ΗΗ.3.56), ηνπ εξσηηθνχ παηρληδηνχ πνπ απνθαιχπηεη πηπρέο 

απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Αζήλα, επηηξέπεη ζπδήηεζε γηα ηα εξσηηθά ήζε 

ηεο επνρήο θαη πξνηξέπεη ζε δξακαηηθή αλαπαξάζηαζε δηδάζθνληεο θαη 

δηδαζθφκελνπο (Γεβεηδφγινπ, 2015, ζ. 37). Δδψ κπνξεί λα ηεζεί σο εξγαζία ε 

παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ζηνηρείσλ γηα: α) ην θψλεην, β) ηνλ θφηηαβν (ζα βνεζήζνπλ ηα 

ζρφιηα ηνπ βηβιίνπ θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ). 

2. Δίλαη επίζεο επηδέμηνο ζην λα γξάθεη θαινχο ιφγνπο θαη αθφκε θαιχηεξνπο 

δηαιφγνπο. Ζ αγάπε ηνπ γηα ηνλ επζχ ιφγν ζπλεηζθέξεη ζηε ινγνηερληθή 

ειθπζηηθφηεηα ησλ Διιεληθώλ. πρλά, αλ θαη μεθηλά ηελ αλαθνξά ηνπ ζε πιάγην 

ιφγν, ακέζσο ζηξέθεηαη ζηνλ επζχ, ζπλήζσο εηζάγνληαο ην «ἔθε» (βι. ηνλ ιφγν ηνπ 

Κξηηία ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 86).  

3. Ο ηζηνξηθφο πηνζεηεί ηνλ δηάινγν, ζηνηρείν πνπ πξνζδίδεη ζηε δηήγεζε 

ράξε θαη δσληάληα· ε ακεζφηεηα ηνπ δηαιφγνπ (ζηηρνκπζία Θεξακέλε – άηπξνπ ζην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 87), πξνσζεί ηελ εμέιημε, ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, εληείλεη ην ελδηαθέξνλ. 

4. Ο Ξελνθψλ γξάθεη ηζηνξία πνπ ζπλαξηάηαη κε εγεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, 

εζηηάδεη ζηνλ άλζξσπν, ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζηηγκέο, 

ελδηαθέξεηαη γηα ηα απιά πξάγκαηα. 

Ζ έκθαζε κπνξεί επίζεο λα δνζεί ζηηο παξαθάησ ζπλζεηηθέο εξγαζίεο 

(Υξηζηνθνξίδνπ, ρ.ρ.): 

Γηαβάζηε ηα απνζπάζκαηα ηνπ βηβιίνπ ζαο ζρεηηθά κε ηελ αλαγγειία ηεο 

θαηαζηξνθήο ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ ζηνπο Αηγφο Πνηακνχο (2.2.3), ηελ θαηεδάθηζε 

ησλ Μαθξψλ Σεηρψλ (2.2.23), ηε δίθε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ Θεξακέλε (2.3.50-56) 

θαη θαηαγξάςηε πνηα ζηνηρεία ζεσξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά ελφο ξεπφξηεξ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ξελνθψληα: α) ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ θαη 

επεμεξγαζίαο/παξνπζίαζεο θαη β) χθνπο – ζχληαμεο – γιψζζαο. Λάβεηε ππφςε ζαο 

θαη ηηο αλαθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζρνιηθφ ζαο εγρεηξίδην, ζ. 31-32. 

πκπιεξψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο κε ηε κειέηε ησλ παξαθάησ 

απνζπαζκάησλ απφ ηα Διιεληθά ζρεηηθά κε ηε ζξηακβεπηηθή επηζηξνθή ηνπ 

Αιθηβηάδε ζηελ Αζήλα (1.4.12-19): 

Βιέπνληαο όηη νη ζπλζήθεο ήηαλ επλντθέο… κπήθε ζηνλ Πεηξαηά ηε κέξα πνπ ε 

πόιε γηόξηαδε ηα Πιπληήξηα θαη πνπ ην άγαικα ηεο Αζελάο ήηαλ νιόθιεξν 

ζθεπαζκέλν· Σελ ώξα πνπ έκπαηλε ζην ιηκάλη, ν θνζκάθεο ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Αζήλαο 

καδεύηεθε θνληά ζην πινίν, όινο ζαπκαζκό θαη πεξηέξγεηα λ' αληηθξίζεη ηνλ 

Αιθηβηάδε...Ο Αιθηβηάδεο σζηόζν, θη όηαλ ην πινίν ηνπ αγθπξνβόιεζε, δελ έβγαηλε 

ακέζσο ζηε ζηεξηά γηαηί θνβόηαλ ηνπο ερζξνύο ηνπ. Όξζηνο ζην θαηάζηξσκα, 

πξνζπαζνύζε λα δεη αλ είραλ έξζεη νη θίινη ηνπ. Μόλν ζαλ είδε ηνλ μάδεξθό ηνπ 

Δπξππηόιεκν ηνπ Πεηζηάλαθηνο θαη ηνπο άιινπο ζπγγελείο ηνπ, θαη καδί θαη ηνπο θίινπο 

ηνπ, βγήθε ζηε ζηεξηά θη αλέβεθε ζηελ Αζήλα (κεηάθξαζε Ρ. Ρνχθνο) 

θαη ηελ ελφηεηα «Ο Ξελνθψλ […] ζηα Λεχθηξα» (6.4.16). 

Όηαλ έγηλαλ απηά, ν αγγειηνθόξνο πνπ ζηάιζεθε ζηε πάξηε γηα λα αλαγγείιεη 

ηε ζπκθνξά έθηαζε ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο γηνξηήο ησλ γπκλνπαηδηώλ θαη ηελ ώξα πνπ 

ν ρνξόο ησλ αλδξώλ ήηαλ πάλσ ζηε ζθελή· θη όηαλ νη έθνξνη πιεξνθνξήζεθαλ ην 

θαθό, ιππήζεθαλ βέβαηα, λνκίδσ, όπσο ην επέβαιιε ε πεξίζηαζε· όκσο δελ έβγαιαλ 

έμσ ην ρνξό, αιιά ηνλ άθεζαλ λα ζπλερίζεη. Αλαθνίλσζαλ βέβαηα ηα νλόκαηα θαζελόο 

από ηνπο λεθξνύο ζηνπο νηθείνπο ηνπο· είπαλ ηαπηόρξνλα ζηηο γπλαίθεο λα κελ 

μεζπάζνπλ ζε ζξήλνπο, αιιά λα ππνκέλνπλ ην θαθό ζησπειέο. Καη ηελ επόκελε κέξα 

κπνξνύζε θαλείο λα δεη λα θπθινθνξνύλ άλεηα πεξήθαλνη θαη κε θσηεηλά πξόζσπα νη 

ζπγγελείο όζσλ είραλ θνλεπζεί (κεηάθξαζε Γ. Α. Ράπηεο). 

Ο/Ζ δηδάζθσλ-νπζα κπνξεί λα δψζεη πξνο επεμεξγαζία ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/ήηξηεο ηελ άζθεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ζ. 69: «Αζελατθή ζπκθνξά 

ζηνπο Αηγόο Πνηακνύο», Δπί ηεο Παξάινπ, ηνπ απεζηαικέλνπ καο Ξελνθψληα 

Αζελαίνπ (Καλειιφπνπινο, 1991, ζ. 13, 25) ή ηελ αληίζηνηρε απφ ην βηβιίν ηνπ 
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θαζεγεηή, ζ. 53-55: «πλειήθζε ν Θεξακέλεο κέζα ζηε βνπιή θαη εμεηειέζζε», ηνπ 

Κνηλνβνπιεπηηθνχ ζπληάθηε Ξελνθψληα ηνπ Αζελαίνπ. 

Δξψηεζε αμηνιφγεζεο: Ο Ξελνθψλ ραξαθηεξίδεηαη σο θιαζηθφο ζπγγξαθέαο, 

ππνδεηγκαηηθφο γηα ηε ζαθήλεηα, απιφηεηα, θπζηθφηεηα θαη παξαζηαηηθφηεηα ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ. Πνηα ζηνηρεία ηνπ απνζπάζκαηνο ΗΗ.1.16-24 ζα κπνξνχζαλ λα 

επηβεβαηψζνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηφ; 

Δξψηεζε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ: Ο Ξελνθψλ έρεη επαηλεζεί απφ ηελ 

αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο καο γηα ηε ζαθήλεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ θαη γηα ηε δσληάληα κε 

ηελ νπνία παξνπζηάδεη ην «ήζνο» ησλ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ. Να πεξηγξάςεηε κε 

ζπληνκία ηξία ζεκεία φπνπ ν ρψξνο, νη ζέζεηο ή νη θηλήζεηο ησλ πξνζψπσλ δίλνληαη 

κε παξαζηαηηθφηεηα θαη αθξίβεηα. Να επηζεκάλεηε πεξηπηψζεηο φπνπ νη ιφγνη ησλ 

πξνζψπσλ, νη ζχληνκεο θξάζεηο πνπ θαηέγξαςε ν Ξελνθψλ, απνθαιχπηνπλ α) ηε 

ιαθσληθφηεηα, β) ην ρηνχκνξ, γ) ηελ ηηακφηεηα, δ) ηε δνιηφηεηα, ε) ηνλ θπληζκφ, ζη) 

ηε κεγαινςπρία ηνπ πξνζψπνπ πνπ κηιάεη (ζ. 132). 

 

«Αθηναίορ ήηαν, οι λέξειρ ηος πεπίζζεςαν» 
 

Ο Ξελνθψλ δηαθξίλεηαη γηα ηελ απιφηεηα ηνπ χθνπο, ηελ θαζαξφηεηα ησλ 

λνεκάησλ (επιεπηφηεηα), ηελ παξεκβνιή πνηεηηθψλ εθθξάζεσλ, γξάθνληαο ζε έλα 

απινπνηεκέλν αηηηθφ ηδίσκα πνπ πξνεηνηκάδεη ηελ ειιεληζηηθή θνηλή (ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, ζ. 33). Αμίδεη λα ηνληζηεί σο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε αξρηηεθηνληθή 

ηεο θξάζεο φπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη ηεο αζελατθήο ζπλζεθνιφγεζεο («ἐπνηνῦλην 

εἰξήλελ ἐθ’ ᾧ ηά ηε καθξὰ ηείρε θαὶ ηὸλ Πεηξαηᾶ θαζειόληαο θαὶ ηὰο λαῦο παξαδόληαο 

θαὶ ηνὺο θπγάδαο θαζέληαο ηὸλ αὐηὸλ ἐρζξὸλ θαὶ θίινλ λνκίδνληαο ἕπεζζαη»).  

Δπηκέλνπκε, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ επηπρέζηεξε ίζσο εξψηεζε ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ (ζ. 77): Οη φξνη ηεο εηξήλεο: α) Πνηνη ήηαλ νη φξνη ζχκθσλα κε ην 

θείκελν ηνπ Ξελνθψληνο; β) Οη ξεκαηηθνί ηχπνη πνπ δειψλνπλ ηνπο φξνπο 

βξίζθνληαη άιινη ζηνλ ελεζηψηα θαη άιινη ζηνλ αφξηζην. Πνηα είλαη ε ζεκαζία 

απηήο ηεο δηαθνξάο; γ) Πνηνο είλαη ν ζηφρνο θαζελφο απφ ηνπο φξνπο; δ) Πνηνλ φξν 

ζεσξεί θχξην ν Ξελνθψλ θαη πνηνη φξνη απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηνλ θχξην φξν;  

θαη ηε ζπλδπάδνπκε κε ηελ παξαθάησ εξψηεζε αμηνιφγεζεο: Να εληνπίζεηε ηηο 

κεηνρέο ηνπ απνζπάζκαηνο, λα πξνζδηνξίζεηε ζε πνηνλ ξεκαηηθφ ηχπν αλαθέξνληαη 

θαη λα πξνζδηνξίζεηε πνηνλ εθθξαζηηθφ ζθνπφ εμππεξεηεί α) ε ρξήζε ησλ κεηνρψλ 
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θαζεγεηή, ζ. 53-55: «πλειήθζε ν Θεξακέλεο κέζα ζηε βνπιή θαη εμεηειέζζε», ηνπ 

Κνηλνβνπιεπηηθνχ ζπληάθηε Ξελνθψληα ηνπ Αζελαίνπ. 

Δξψηεζε αμηνιφγεζεο: Ο Ξελνθψλ ραξαθηεξίδεηαη σο θιαζηθφο ζπγγξαθέαο, 

ππνδεηγκαηηθφο γηα ηε ζαθήλεηα, απιφηεηα, θπζηθφηεηα θαη παξαζηαηηθφηεηα ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ. Πνηα ζηνηρεία ηνπ απνζπάζκαηνο ΗΗ.1.16-24 ζα κπνξνχζαλ λα 

επηβεβαηψζνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηφ; 

Δξψηεζε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ: Ο Ξελνθψλ έρεη επαηλεζεί απφ ηελ 

αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο καο γηα ηε ζαθήλεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ θαη γηα ηε δσληάληα κε 

ηελ νπνία παξνπζηάδεη ην «ήζνο» ησλ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ. Να πεξηγξάςεηε κε 

ζπληνκία ηξία ζεκεία φπνπ ν ρψξνο, νη ζέζεηο ή νη θηλήζεηο ησλ πξνζψπσλ δίλνληαη 

κε παξαζηαηηθφηεηα θαη αθξίβεηα. Να επηζεκάλεηε πεξηπηψζεηο φπνπ νη ιφγνη ησλ 

πξνζψπσλ, νη ζχληνκεο θξάζεηο πνπ θαηέγξαςε ν Ξελνθψλ, απνθαιχπηνπλ α) ηε 

ιαθσληθφηεηα, β) ην ρηνχκνξ, γ) ηελ ηηακφηεηα, δ) ηε δνιηφηεηα, ε) ηνλ θπληζκφ, ζη) 

ηε κεγαινςπρία ηνπ πξνζψπνπ πνπ κηιάεη (ζ. 132). 

 

«Αθηναίορ ήηαν, οι λέξειρ ηος πεπίζζεςαν» 
 

Ο Ξελνθψλ δηαθξίλεηαη γηα ηελ απιφηεηα ηνπ χθνπο, ηελ θαζαξφηεηα ησλ 

λνεκάησλ (επιεπηφηεηα), ηελ παξεκβνιή πνηεηηθψλ εθθξάζεσλ, γξάθνληαο ζε έλα 

απινπνηεκέλν αηηηθφ ηδίσκα πνπ πξνεηνηκάδεη ηελ ειιεληζηηθή θνηλή (ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, ζ. 33). Αμίδεη λα ηνληζηεί σο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε αξρηηεθηνληθή 

ηεο θξάζεο φπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη ηεο αζελατθήο ζπλζεθνιφγεζεο («ἐπνηνῦλην 

εἰξήλελ ἐθ’ ᾧ ηά ηε καθξὰ ηείρε θαὶ ηὸλ Πεηξαηᾶ θαζειόληαο θαὶ ηὰο λαῦο παξαδόληαο 

θαὶ ηνὺο θπγάδαο θαζέληαο ηὸλ αὐηὸλ ἐρζξὸλ θαὶ θίινλ λνκίδνληαο ἕπεζζαη»).  

Δπηκέλνπκε, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ επηπρέζηεξε ίζσο εξψηεζε ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ (ζ. 77): Οη φξνη ηεο εηξήλεο: α) Πνηνη ήηαλ νη φξνη ζχκθσλα κε ην 

θείκελν ηνπ Ξελνθψληνο; β) Οη ξεκαηηθνί ηχπνη πνπ δειψλνπλ ηνπο φξνπο 

βξίζθνληαη άιινη ζηνλ ελεζηψηα θαη άιινη ζηνλ αφξηζην. Πνηα είλαη ε ζεκαζία 

απηήο ηεο δηαθνξάο; γ) Πνηνο είλαη ν ζηφρνο θαζελφο απφ ηνπο φξνπο; δ) Πνηνλ φξν 

ζεσξεί θχξην ν Ξελνθψλ θαη πνηνη φξνη απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηνλ θχξην φξν;  

θαη ηε ζπλδπάδνπκε κε ηελ παξαθάησ εξψηεζε αμηνιφγεζεο: Να εληνπίζεηε ηηο 

κεηνρέο ηνπ απνζπάζκαηνο, λα πξνζδηνξίζεηε ζε πνηνλ ξεκαηηθφ ηχπν αλαθέξνληαη 

θαη λα πξνζδηνξίζεηε πνηνλ εθθξαζηηθφ ζθνπφ εμππεξεηεί α) ε ρξήζε ησλ κεηνρψλ 

απηψλ ζε αληηδηαζηνιή κε ην απαξέκθαην (εδψ ζε ζέζε ξήκαηνο) θαη β) ε ρξήζε ηεο 

δεπηεξεχνπζαο πξφηαζεο.  

Πξνο αμηνπνίεζε, επίζεο, ε εξψηεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 79): Να 

επηζεκάλεηε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζην θείκελν ηνπ Ξελνθψληνο γηα ηνπο φξνπο ηεο 

εηξήλεο θαη ην θείκελν ηνπ Πινπηάξρνπ πνπ αθνινπζεί (Λχζαλδξνο, θεθ. 14). 

ρεηηθή εξψηεζε πξνβιεκαηηζκνχ πξνο ηνπο/ηηο καζεηέο/ήηξηεο εθπεγάδεη 

απφ ηε θξάζε ηνπ Κξηηία (2.3.54) «Παξαδίδνκελ ὑκῖλ, ἔθε, Θεξακέλελ ηνπηνλὶ 

θαηαθεθξηκέλνλ θαηὰ ηὸλ λόκνλ», ηελ νπνία δεηάκε λα ζρνιηάζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ 

ηε δηαπίζησζε φηη ζε κηα ηπξαλλία ην πξψην ζχκα είλαη ε γιψζζα. 

Δθκεηαιιεπφκαζηε, επηπιένλ, ηελ παξαηήξεζε ηνπ βηβιίνπ (ζ. 74) γηα ηελ επιπγηζία 

ηνπ μελνθψληεηνπ ιφγνπ κε ην παξάδεηγκα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.16, φπνπ νη κηζέο 

πεξίπνπ ιέμεηο είλαη ξεκαηηθνί ηχπνη. Θα ζηαζνχκε, νπσζδήπνηε, ζηνπο ηππηθνχο 

ξεηνξηθνχο ιφγνπο ηνπ Θξαζχβνπινπ (ΗΗ.4.13-17, ΗΗ.4.40-42), θπξίσο ζηνλ δεχηεξν 

φπνπ ν Αζελαίνο ζηξαηεγφο, θαηά ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή (ζ. 66), «επαγγειίδεηαη ηνλ 

ζάλαην ηεο παξαδνζηαθήο νιηγαξρίαο/αξηζηνθξαηίαο» θαη πινπνεί ην νκεξηθφ ηδαληθφ 

ηνπ εππαηξίδε «κύζσλ ηε ξεηῆξ’ ἔκελαη πξεθηῆξά ηε ἔξγσλ» (ζ. 102). 

ρεηηθή εξψηεζε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 104): Ζ νκηιία ηνπ Θξαζχβνπινπ 

είλαη έλαο ηππηθφο ξεηνξηθφο ιφγνο. Να πξνζδηνξίζεηε: α) Σα κέξε απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη, β) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζπαζεί λα εγθαξδηψζεη ηνπο ζπλαγσληζηέο 

ηνπ, γ) ηηο βαζηθέο αξρέο/αμίεο πάλσ ζηηο νπνίεο ν αξραίνο Αζελαίνο/Έιιελαο 

ζηήξηδε ηε δσή ηνπ (βι. θαη ζρφιην ζ. 121). 

πλαθείο εξσηήζεηο: 

α) Πνηα ε βαζηθή ζπκβνπιή ηνπ Θξαζχβνπινπ πξνο ηνπο νιηγαξρηθνχο; Πνηα 

ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αηνκηθή δσή θάζε πνιίηε μερσξηζηά, αιιά θαη γηα ηελ 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή;  

β) Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηνλ ιφγν ηνπ Θξαζχβνπινπ θαη λα εληνπίζεηε 

ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εζηθήο ηνπ πνιηηηθνχ άλδξα.  

 

Γικομανία 
 

Σν ζρνιηθφ βηβιίν (ζ. 89) ζεσξεί ηε δίθε ηνπ Θεξακέλε σο έλα ηξαλφ 

παξάδεηγκα ηεο θξίζεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ (σκή παξαβίαζε ηεο 

αληίιεςεο πνπ είραλ νη Έιιελεο γηα ηνλ λφκν θαη ηελ επζέβεηα), ν Θενδσξφπνπινο 

(2013, ζ. 11-17) σο κία αθφκε απφδεημε ηεο δηαδεδνκέλεο ηφηε αδηαθνξίαο γηα ηα 
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θνηλά. Σν κπζηζηφξεκά ηνπ μεθηλά κε κία φρη ηφζν θαληαζηηθή ζθελή, φπνπ 

Ξελνθψλ, Πιάησλ θαη σθξάηεο βξίζθνληαη ελψπηνλ ηεο βίαηεο απφζπαζεο ηνπ 

Θεξακέλε απφ ηνλ βσκφ κεηά ηελ παξσδία ηεο δίθεο ηνπ κε πξσηαγσληζηή ηνλ 

Κξηηία (ηδαληθφ παξάιιειν θείκελν γηα αλάγλσζε θαη δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε). Αο παξαζέζνπκε ηελ πξψηε παξάγξαθν:  

Σν ζέκα ηνπ δξάκαηνο πνπ παηδόηαλ ζηελ Πλύθα ηελ εκέξα εθείλε…ήηαλ ε 

εληειώο αλζξώπηλε δηαθνξά αλάκεζα ζηε δύλακε θαη ηελ αδπλακία. Σν δηαθύβεπκα, 

όπσο πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, ήηαλ ε δσή θαη ν ζάλαηνο, όκσο 

παξά ηελ ηξαγηθόηεηα ησλ πεξηζηάζεσλ ν ηξόπνο ηεο εθηέιεζήο ηνπ έγεξλε επηθίλδπλα 

πξνο ηελ θσκσδία. Ο έλαο εθ ησλ δύν πξσηαγσληζηώλ, νλόκαηη Θεξακέλεο…είρε 

αξπαρηεί απ’ηνλ βσκό θαη κε ηα πόδηα ηνπ πξνζπαζνύζε λα απσζήζεη θάπνηνλ από 

ηνπο θνκπάξζνπο ν νπνίνο άθνπγε ζην όλνκα άηπξνο, ήηαλ ζεόξαηνο, θαθόηξνπνο θαη 

δάγθσλε ηελ ηξηρσηή θλήκε ηνπ ηθέηε πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εμαλαγθάζεη λα εγθαηαιείςεη 

ηελ πξνζηαζία πνπ ηνπ παξείρε ν ζθηρηόο ελαγθαιηζκόο ηεο ηεξήο πέηξαο θαη λα ηνλ 

πνηίζεη κε θώλεην. Ο άηπξνο ήηαλ ην εθηειεζηηθό όξγαλν ηνπ δεύηεξνπ πξσηαγσληζηή, 

ηνπ πεξηώλπκνπ Κξηηία... Απηόο, ληθεηήο ηνπ αγώλα πνπ είρε πξνεγεζεί κε ηνλ πξώελ 

ζύληξνθό ηνπ θαη λπλ αληίπαιό ηνπ Θεξακέλε, παξαθνινπζνύζε κε ζπγθξαηεκέλε 

εηξσλεία ηε γεινηνπνίεζε ηνπ ππνςήθηνπ ζύκαηόο ηνπ. Πξνεγνπκέλσο, αθνύ είρε 

εμαληιήζεη ηα κάιινλ έσια επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία πξνζπάζεζε λα ππεξαζπηζηεί ην 

θαζεζηώο ηνπ, είρε δώζεη εληνιή ζηνπο καραηξνβγάιηεο ηνπ λα βξνπλ ηε ιύζε. 

Δξψηεζε αμηνιφγεζεο: Με πνηνλ ηξφπν ν Κξηηίαο παξέθακςε ηε βνπιή ψζηε 

λα κελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε λα αζσσζεί ν Θεξακέλεο; Πψο θξίλεηε, απφ 

λνκηθήο, πνιηηηθήο θαη εζηθήο πιεπξάο, ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ;  

πλαθείο εξγαζίεο:  

α) χγθξηζε ηεο δίθεο ησλ Διεπζίλησλ αηρκαιψησλ κε ηε δίθε ηνπ Θεξακέλε 

(θιίκα, ζπγθξφηεζε δηθαζηεξίνπ, θαηεγνξεηήξην, ξφινο Κξηηία). 

β) πγθξίλεηε ην αθφινπζν απφζπαζκα ησλ Διιεληθώλ 1.7.34-35 πνπ αθνξά 

ηε δίθε ησλ ζηξαηεγψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε λαπκαρία ησλ Αξγηλνπζψλ (406 π.Υ.) 

κε ην απφζπαζκα 2.3.50-56 πνπ αθνξά ηε δίθε ηνπ Θεξακέλε (404 π.Υ.) θαη 

εληνπίζηε αλ κεηαμχ ηνπο ππάξρνπλ αλαινγίεο, θνηλά ή δηαθνξνπνηά ζηνηρεία σο 

πξνο: α) ην πνιηηηθφ πιαίζην θαηά ην νπνίν δηεμάγνληαη νη δχν δίθεο, β) ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ησλ δχν δηθψλ (ηξφπνο ιήςεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ρξφλνο 

δηαδηθαζίαο, επηρεηξήκαηα θαη κέζα πίεζεο θαηεγφξσλ, επηρεηξήκαηα 

θαηεγνξνχκελσλ/ζπλεγφξσλ), γ) ηελ ηδηφηεηα θαη ηε ζηάζε απηψλ πνπ 
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θνηλά. Σν κπζηζηφξεκά ηνπ μεθηλά κε κία φρη ηφζν θαληαζηηθή ζθελή, φπνπ 

Ξελνθψλ, Πιάησλ θαη σθξάηεο βξίζθνληαη ελψπηνλ ηεο βίαηεο απφζπαζεο ηνπ 

Θεξακέλε απφ ηνλ βσκφ κεηά ηελ παξσδία ηεο δίθεο ηνπ κε πξσηαγσληζηή ηνλ 

Κξηηία (ηδαληθφ παξάιιειν θείκελν γηα αλάγλσζε θαη δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε). Αο παξαζέζνπκε ηελ πξψηε παξάγξαθν:  

Σν ζέκα ηνπ δξάκαηνο πνπ παηδόηαλ ζηελ Πλύθα ηελ εκέξα εθείλε…ήηαλ ε 

εληειώο αλζξώπηλε δηαθνξά αλάκεζα ζηε δύλακε θαη ηελ αδπλακία. Σν δηαθύβεπκα, 

όπσο πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, ήηαλ ε δσή θαη ν ζάλαηνο, όκσο 

παξά ηελ ηξαγηθόηεηα ησλ πεξηζηάζεσλ ν ηξόπνο ηεο εθηέιεζήο ηνπ έγεξλε επηθίλδπλα 

πξνο ηελ θσκσδία. Ο έλαο εθ ησλ δύν πξσηαγσληζηώλ, νλόκαηη Θεξακέλεο…είρε 

αξπαρηεί απ’ηνλ βσκό θαη κε ηα πόδηα ηνπ πξνζπαζνύζε λα απσζήζεη θάπνηνλ από 

ηνπο θνκπάξζνπο ν νπνίνο άθνπγε ζην όλνκα άηπξνο, ήηαλ ζεόξαηνο, θαθόηξνπνο θαη 

δάγθσλε ηελ ηξηρσηή θλήκε ηνπ ηθέηε πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εμαλαγθάζεη λα εγθαηαιείςεη 

ηελ πξνζηαζία πνπ ηνπ παξείρε ν ζθηρηόο ελαγθαιηζκόο ηεο ηεξήο πέηξαο θαη λα ηνλ 

πνηίζεη κε θώλεην. Ο άηπξνο ήηαλ ην εθηειεζηηθό όξγαλν ηνπ δεύηεξνπ πξσηαγσληζηή, 

ηνπ πεξηώλπκνπ Κξηηία... Απηόο, ληθεηήο ηνπ αγώλα πνπ είρε πξνεγεζεί κε ηνλ πξώελ 

ζύληξνθό ηνπ θαη λπλ αληίπαιό ηνπ Θεξακέλε, παξαθνινπζνύζε κε ζπγθξαηεκέλε 

εηξσλεία ηε γεινηνπνίεζε ηνπ ππνςήθηνπ ζύκαηόο ηνπ. Πξνεγνπκέλσο, αθνύ είρε 

εμαληιήζεη ηα κάιινλ έσια επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία πξνζπάζεζε λα ππεξαζπηζηεί ην 

θαζεζηώο ηνπ, είρε δώζεη εληνιή ζηνπο καραηξνβγάιηεο ηνπ λα βξνπλ ηε ιύζε. 

Δξψηεζε αμηνιφγεζεο: Με πνηνλ ηξφπν ν Κξηηίαο παξέθακςε ηε βνπιή ψζηε 

λα κελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε λα αζσσζεί ν Θεξακέλεο; Πψο θξίλεηε, απφ 

λνκηθήο, πνιηηηθήο θαη εζηθήο πιεπξάο, ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ;  

πλαθείο εξγαζίεο:  

α) χγθξηζε ηεο δίθεο ησλ Διεπζίλησλ αηρκαιψησλ κε ηε δίθε ηνπ Θεξακέλε 

(θιίκα, ζπγθξφηεζε δηθαζηεξίνπ, θαηεγνξεηήξην, ξφινο Κξηηία). 

β) πγθξίλεηε ην αθφινπζν απφζπαζκα ησλ Διιεληθώλ 1.7.34-35 πνπ αθνξά 

ηε δίθε ησλ ζηξαηεγψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε λαπκαρία ησλ Αξγηλνπζψλ (406 π.Υ.) 

κε ην απφζπαζκα 2.3.50-56 πνπ αθνξά ηε δίθε ηνπ Θεξακέλε (404 π.Υ.) θαη 

εληνπίζηε αλ κεηαμχ ηνπο ππάξρνπλ αλαινγίεο, θνηλά ή δηαθνξνπνηά ζηνηρεία σο 

πξνο: α) ην πνιηηηθφ πιαίζην θαηά ην νπνίν δηεμάγνληαη νη δχν δίθεο, β) ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ησλ δχν δηθψλ (ηξφπνο ιήςεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ρξφλνο 

δηαδηθαζίαο, επηρεηξήκαηα θαη κέζα πίεζεο θαηεγφξσλ, επηρεηξήκαηα 

θαηεγνξνχκελσλ/ζπλεγφξσλ), γ) ηελ ηδηφηεηα θαη ηε ζηάζε απηψλ πνπ 

πξσηνζηαηνχλ ζηηο δίθεο, δ) ηε ζηάζε ηνπ πιήζνπο. ε) Να εληνπίζεηε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ζαο ην αξραίν θείκελν, ηηο θξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ 

είηε κε αξλεηηθφ είηε κε ζεηηθφ ηξφπν, ηε ζηαζεξφηεηα ή κε ηεο ζηάζεο ηνπ δήκνπ.  

[1.7.34] Μεηά ηελ αγόξεπζή ηνπ ν Δπξππηόιεκνο ππέβαιε γξαπηή πξόηαζε λα 

δηθαζηνύλ νη θαηεγνξνύκελνη ν θαζέλαο ρσξηζηά, ελώ ε πξόηαζε ηεο Βνπιήο ήηαλ λα 

δηθαζηνύλ όινη κε ηελ ίδηα ςεθνθνξία. Όηαλ ήξζε ε ζηηγκή λα δηαιέμνπλ κε αλάηαζε 

ησλ ρεξηώλ ηε κηαλ απ᾽ ηηο δύν πξνηάζεηο, δέρηεθαλ ζηελ αξρή ηελ πξόηαζε ηνπ 

Δπξππηνιέκνπ· ν Μελεθιήο όκσο έθαλε έλνξθε έλζηαζε, έγηλε θαηλνύξγηα αλάηαζε 

ησλ ρεξηώλ θη απηή ηε θνξά δέρηεθαλ ηελ πξόηαζε ηεο Βνπιήο. Καηόπηλ ςήθηζαλ ηελ 

θαηαδίθε ησλ νρηώ ζηξαηεγώλ πνπ είραλ πάξεη κέξνο ζηε λαπκαρία, θη νη έμη πνπ ήηαλ 

παξόληεο ζαλαηώζεθαλ. [1.7.35] Λίγνλ θαηξό κεηά, σζηόζν, κεηάλησζαλ νη Αζελαίνη 

θαη ςήθηζαλ ηελ παξαπνκπή ζε δίθε εθείλσλ πνπ ᾽ραλ μεγειάζεη ηνλ ιαό· αλάκεζα ζ᾽ 

απηνύο ήηαλ θη ν Καιιίμελνο. Αξγόηεξα όκσο, ζε θάπνηεο ηαξαρέο νη θαηεγνξνύκελνη 

δξαπέηεπζαλ πξηλ δηθαζηνύλ... Ο Καιιίμελνο μαλαγύξηζε ζηελ Αζήλα ηελ ίδηα επνρή κε 

ηνπο εμόξηζηνπο από ηνλ Πεηξαηά θαη πέζαλε από ηελ πείλα, κέζα ζην γεληθό κίζνο 

(κεηάθξαζε Ρ. Ρνχθνο). 

Με βάζε ηα πνξίζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμαηε ζηελ πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηα θαη έρνληαο θαηά λνπ φηη δχν ρξφληα κεηά ηε δίθε ησλ ζηξαηεγψλ 

επηβάιιεηαη ην ηπξαλληθφ πνιίηεπκα, λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα:  

α) Πφζν ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάζηαζε είλαη νη πνιίηεο εθείλνη πνπ λνκίδνπλ 

φηη νη αδηθίεο εηο βάξνο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο δελ «αγγίδνπλ» ηνπο ίδηνπο;  

β) Πνηνη παξάγνληεο νδήγεζαλ ζε δηάιπζε ηελ ηζρπξφηεξε λαπηηθή θαη 

νηθνλνκηθή δχλακε ηεο θιαζηθήο επνρήο θαη ζε θαηάιπζε ηε δεκνθξαηία; 

γ) Δίζηε δεκνζηνγξάθνο κηαο παξάλνκεο εθεκεξίδαο δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ 

ή Δίζηε δεκνζηνγξάθνο κηαο εθεκεξίδαο πνπ ειέγρεηαη απφ ην θαζεζηψο ησλ 

Σξηάθνληα. Ση ζα γξάθαηε ζην ξεπνξηάδ ζαο γηα ηε δίθε; 

δ) «εἷιθε κὲλ ἀπὸ ηνῦ βσκνῦ ὁ άηπξνο, εἷιθνλ δὲ νἱ ὑπεξέηαη»: Πνηα 

ζπλαηζζήκαηα ζαο πξνθαιεί απηή ε πξάμε θαη πνηα αηζζήκαηα θαληάδεζηε φηη ζα 

πξνθαινχζε ζε έλαλ Αζελαίν πνιίηε ηεο επνρήο εθείλεο, ν νπνίνο δελ αλήθε ζηελ 

παξάηαμε ησλ ηπξάλλσλ; 

ε) Δίζηε έλαο Αζελαίνο πνιίηεο πνπ βηψλεη ηηο αθξφηεηεο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

Σξηάθνληα ηπξάλλσλ. ην εκεξνιφγηφ ζαο θαηαγξάθεηε ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ζαο κε αθνξκή ηελ ηξνπή πνπ πήξε ε δίθε ηνπ Θεξακέλε (Ππξππξήο, 

ρ.ρ.). 
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ὕβπιρηίζιρ 
 

Ο/Ζ θηιφινγνο κπνξεί λα εζηηάζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ηνπ ηζηνξηθνχ 

καο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ αιαδνλεία ησλ εκπνιέκσλ, ηελ αλεζηθφηεηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο (ύβξηο) θαη ηε ζπλεπαγφκελε ηηκσξία ησλ ζεψλ (ηίζηο). Ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθή πξνο αλάιπζε είλαη ε θξάζε ζην μελνθψληεην θεθάιαην ησλ 

Διιεληθώλ ΗΗ.2.3  «νἷα ἐπνίεζαλ Μειίνπο ηε… θαὶ Ἱζηηαηέαο θαὶ θησλαίνπο θαὶ 

Σνξσλαίνπο θαὶ Αἰγηλήηαο θαὶ ἄιινπο πνιινὺο ηῶλ ιιήλσλ» (Κνξίλζηνπο, 

Αλδξίνπο), ε νπνία κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε αληίζηνηρεο αλαθνξέο ηνπ 

Θνπθπδίδε (Α, 114.3-Δ, 32), ηηο νπνίεο είρε βέβαηα ππφςε ηνπ ν Ξελνθψληαο. 

Ο Σ. Υαηδεαλαζηαζίνπ (2013, ζ. 47-52) επεμεγεί πεξαηηέξσ ηε θξάζε «νἷα 

ἐπνίεζαλ» εληνπίδνληαο αλάινγε αζελατθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε Κάξπζην, 

Νάμν, θχξν, Ζηφλα (Α, 98) – ζηε Θάζν (Α, 101) – ζε άκν, Βπδάληην (Α, 115) – 

ζηελ Πνηίδαηα (Β, 70) – ζηε Μπηηιήλε (Γ, 49). Έηζη, ν/ε καζεηήο/-ήηξηα 

αληηιακβάλεηαη πιεξέζηεξα φρη κφλν ηελ μελνθψληεηα θξάζε αιιά θαη, γεληθφηεξα, 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηζρπξψλ επί ησλ αδπλάησλ [αο ζπκεζνχκε μαλά ην παηρλίδη ηεο 

δχλακεο κε ηελ αδπλακία ηνπ Θενδσξφπνπινπ θαη αο επαλέιζνπκε ζηελ εηζαγσγή 

ηνπ βηβιίνπ (ζ. 20), φπνπ αλαθέξεηαη ην πξφβιεκα ηεο δχλακεο φπσο κπνξεί λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα θξάηνο, κηα ζπκκαρία, κηα πνιηηηθή παξάηαμε].  

Γίλνπκε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ήηξηεο κεηαθξαζκέλα απνζπάζκαηα: 

[1.98.1] Πξώηε επηηπρία ησλ Αζελαίσλ ήηαλ λα θπξηέςνπλ, κε αξρεγό ηνλ 

Κίκσλα ηνπ Μηιηηάδνπ, ηελ Ηηόλα ηνπ ηξπκόλα, θαη λα ππνδνπιώζνπλ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο. [1.98.2] Ύζηεξα ππνδνύισζαλ ηε θύξν, ζην Αηγαίν. Σελ θαηνηθνύζαλ 

Γόινπεο πνπ ηνπο πήξαλ δνύινπο θη έζηεηιαλ δηθνύο ηνπο απνίθνπο. [1.98.3] Μεηά 

πνιέκεζαλ ελαληίνλ ηεο Καξύζηνπ… θαη κεηά από θαηξό ξύζκηζαλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ζπλζήθεο. [1.98.4] Μεηά πνιέκεζαλ ελαληίνλ ηεο Νάμνπ πνπ είρε επαλαζηαηήζεη, ηελ 

πνιηόξθεζαλ θαη ηελ αλάγθαζαλ λα παξαδνζεί. Ήηαλ ε πξώηε ζπκκαρηθή πνιηηεία πνπ 

ζηεξήζεθε ηελ ειεπζεξία ηεο θαηά παξάβαζε ηεο ζπκκαρίαο.  

[1.101.3]…νη Θάζηνη…ζπλζεθνιόγεζαλ κε ηνπο Αζελαίνπο θαη δέρηεθαλ λα 

θαηεδαθίζνπλ ηα ηείρε ηνπο, λα παξαδώζνπλ ηνλ ζηόιν ηνπο, λα πιεξώζνπλ ακέζσο 

κηαλ νξηζκέλε απνδεκίσζε θαη λα θαηαβάιινπλ ηαθηηθά ηελ εηζθνξά ηνπο. Σέινο, 

παξαηηήζεθαλ από ηηο απαηηήζεηο ηνπο γηα ηα εκπνξηθά θέληξα θαη ηα κεηαιιεία. 

[1.114.3] Σόηε νη Αζελαίνη πέξαζαλ πάιη ζηελ Δύβνηα, κε ηνλ Πεξηθιή αξρεγό, 

θαη ππνηάμαλ όιν ην λεζί. Έθαλαλ ζπλζήθεο κε όιεο ηηο άιιεο πνιηηείεο ηεο Δύβνηαο 
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ὕβπιρηίζιρ 
 

Ο/Ζ θηιφινγνο κπνξεί λα εζηηάζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ηνπ ηζηνξηθνχ 

καο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ αιαδνλεία ησλ εκπνιέκσλ, ηελ αλεζηθφηεηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο (ύβξηο) θαη ηε ζπλεπαγφκελε ηηκσξία ησλ ζεψλ (ηίζηο). Ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθή πξνο αλάιπζε είλαη ε θξάζε ζην μελνθψληεην θεθάιαην ησλ 

Διιεληθώλ ΗΗ.2.3  «νἷα ἐπνίεζαλ Μειίνπο ηε… θαὶ Ἱζηηαηέαο θαὶ θησλαίνπο θαὶ 

Σνξσλαίνπο θαὶ Αἰγηλήηαο θαὶ ἄιινπο πνιινὺο ηῶλ ιιήλσλ» (Κνξίλζηνπο, 

Αλδξίνπο), ε νπνία κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε αληίζηνηρεο αλαθνξέο ηνπ 

Θνπθπδίδε (Α, 114.3-Δ, 32), ηηο νπνίεο είρε βέβαηα ππφςε ηνπ ν Ξελνθψληαο. 

Ο Σ. Υαηδεαλαζηαζίνπ (2013, ζ. 47-52) επεμεγεί πεξαηηέξσ ηε θξάζε «νἷα 

ἐπνίεζαλ» εληνπίδνληαο αλάινγε αζελατθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε Κάξπζην, 

Νάμν, θχξν, Ζηφλα (Α, 98) – ζηε Θάζν (Α, 101) – ζε άκν, Βπδάληην (Α, 115) – 

ζηελ Πνηίδαηα (Β, 70) – ζηε Μπηηιήλε (Γ, 49). Έηζη, ν/ε καζεηήο/-ήηξηα 

αληηιακβάλεηαη πιεξέζηεξα φρη κφλν ηελ μελνθψληεηα θξάζε αιιά θαη, γεληθφηεξα, 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηζρπξψλ επί ησλ αδπλάησλ [αο ζπκεζνχκε μαλά ην παηρλίδη ηεο 

δχλακεο κε ηελ αδπλακία ηνπ Θενδσξφπνπινπ θαη αο επαλέιζνπκε ζηελ εηζαγσγή 

ηνπ βηβιίνπ (ζ. 20), φπνπ αλαθέξεηαη ην πξφβιεκα ηεο δχλακεο φπσο κπνξεί λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα θξάηνο, κηα ζπκκαρία, κηα πνιηηηθή παξάηαμε].  

Γίλνπκε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ήηξηεο κεηαθξαζκέλα απνζπάζκαηα: 

[1.98.1] Πξώηε επηηπρία ησλ Αζελαίσλ ήηαλ λα θπξηέςνπλ, κε αξρεγό ηνλ 

Κίκσλα ηνπ Μηιηηάδνπ, ηελ Ηηόλα ηνπ ηξπκόλα, θαη λα ππνδνπιώζνπλ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο. [1.98.2] Ύζηεξα ππνδνύισζαλ ηε θύξν, ζην Αηγαίν. Σελ θαηνηθνύζαλ 

Γόινπεο πνπ ηνπο πήξαλ δνύινπο θη έζηεηιαλ δηθνύο ηνπο απνίθνπο. [1.98.3] Μεηά 

πνιέκεζαλ ελαληίνλ ηεο Καξύζηνπ… θαη κεηά από θαηξό ξύζκηζαλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ζπλζήθεο. [1.98.4] Μεηά πνιέκεζαλ ελαληίνλ ηεο Νάμνπ πνπ είρε επαλαζηαηήζεη, ηελ 

πνιηόξθεζαλ θαη ηελ αλάγθαζαλ λα παξαδνζεί. Ήηαλ ε πξώηε ζπκκαρηθή πνιηηεία πνπ 

ζηεξήζεθε ηελ ειεπζεξία ηεο θαηά παξάβαζε ηεο ζπκκαρίαο.  

[1.101.3]…νη Θάζηνη…ζπλζεθνιόγεζαλ κε ηνπο Αζελαίνπο θαη δέρηεθαλ λα 

θαηεδαθίζνπλ ηα ηείρε ηνπο, λα παξαδώζνπλ ηνλ ζηόιν ηνπο, λα πιεξώζνπλ ακέζσο 

κηαλ νξηζκέλε απνδεκίσζε θαη λα θαηαβάιινπλ ηαθηηθά ηελ εηζθνξά ηνπο. Σέινο, 

παξαηηήζεθαλ από ηηο απαηηήζεηο ηνπο γηα ηα εκπνξηθά θέληξα θαη ηα κεηαιιεία. 

[1.114.3] Σόηε νη Αζελαίνη πέξαζαλ πάιη ζηελ Δύβνηα, κε ηνλ Πεξηθιή αξρεγό, 

θαη ππνηάμαλ όιν ην λεζί. Έθαλαλ ζπλζήθεο κε όιεο ηηο άιιεο πνιηηείεο ηεο Δύβνηαο 

εθηόο από ηελ Ιζηηαία, από όπνπ αλάγθαζαλ ηνπο θαηνίθνπο λα θύγνπλ θη έζηεηιαλ 

δηθνύο ηνπο απνίθνπο. 

[1.115.3] Οη Αζελαίνη έζηεηιαλ ζαξάληα θαξάβηα ζηε άκν, εγθαηάζηεζαλ 

δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα θαη πήξαλ νκήξνπο πελήληα άληξεο θαη πελήληα παηδηά... 

[1.117.3] Οη άκηνη αληηπαξαηάρηεθαλ, είλαη ε αιήζεηα, ζε κηα ζύληνκε ζύγθξνπζε, 

αιιά κε έρνληαο δπλάκεηο, αλαγθάζηεθαλ, κεηά από ελλεάκελε πνιηνξθία, λα 

ζπλζεθνινγήζνπλ. Καηεδάθηζαλ ηα ηείρε ηνπο, έδσζαλ νκήξνπο, παξάδσζαλ ηνλ ζηόιν 

ηνπο θαη αλάιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα πιεξώζνπλ όια ηα έμνδα ηνπ πνιέκνπ. Καη νη 

Βπδάληηνη ζπλζεθνιόγεζαλ θαη δέρηεθαλ λα είλαη, όπσο θαη πξηλ, ππήθννη (κεηάθξαζε 

Άγγ. Βιάρνο). 

[2.27] Σν ίδην απηό θαινθαίξη μεζπίησζαλ νη Αζελαίνη ηνπο Αηγηλήηεο καδί κε 

ηα παηδηά θαη ηηο γπλαίθεο ηνπο... Καη απνθάζηζαλ πσο ήηαλ πην ζίγνπξν λα θξαηνύλ 

ηελ Αίγηλα, πνπ γεηηνλεύεη κε ηελ Πεινπόλλεζν, κε δηθνύο ηνπο απνίθνπο πνπ έζηεηιαλ 

εθεί θαη ζε ιίγνλ θαηξό έζηεηιαλ ηνπο λένπο απνίθνπο (κεηάθξαζε Έιιεο Λακπξίδε). 

[2.70.1] Σνλ ίδην ρεηκώλα, νη Πνηηδαηάηεο δελ κπνξνύζαλ πηα λ᾽ αλζέμνπλ ζηελ 

πνιηνξθία... Απνθάζηζαλ, ινηπόλ, λα έξζνπλ ζε ζπλελλνήζεηο, γηα λα παξαδνζνύλ, κε 

ηνπο Αζελαίνπο ζηξαηεγνύο ηεο πνιηνξθίαο... [2.70.3] Έγηλε ζπκθσλία κε ηνπο 

αθόινπζνπο όξνπο: λα θύγνπλ από ηελ πνιηηεία νη Πνηηδαηάηεο κε ηα γπλαηθόπαηδά 

ηνπο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο… [2.70.4] Οη Αζελαίνη…αξγόηεξα έζηεηιαλ επνίθνπο 

ζηελ Πνηίδαηα, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ εθεί.  

[3.49.1] νη Αζελαίνη βξέζεθαλ ζε ακεραλία ηί απόθαζε λα πάξνπλ, θαη ζηελ 

ςεθνθνξία πνπ έγηλε κε ζήθσκα ησλ ρεξηώλ, ζεκεηώζεθε ζρεδόλ ηζνςεθία, αιιά 

λίθεζε ε γλώκε ηνπ Γηνδόηνπ. [3.49.2] Έζηεηιαλ, ακέζσο, δεύηεξν θαξάβη γηα λα 

πξνιάβεη ην πξώην πνπ είρε θύγεη έλα νιόθιεξν κεξόλπρην πξηλ, θαη λα κελ βξεη ηελ 

Μπηηιήλε θαηαζηξακκέλε. [3.49.4] Δπηπρώο δελ θύζεμε άλεκνο ελάληηνο. Έηζη, ελώ ην 

πξώην θαξάβη ηαμίδεπε αξγά έρνληαο λα κεηαθέξεη κηα ηξνκεξή παξαγγειία, ην δεύηεξν 

έβηαδε ηελ πνξεία ηνπ. Γη᾽ απηό θαη ην πξώην έθηαζε κε ηόζε κόλν δηαθνξά, όζε ώξα 

ρξεηάζηεθε ν Πάρεο λα δηαβάζεη ην ςήθηζκα θαη λα εηνηκαζηεί λα εθηειέζεη ηελ 

δηαηαγή. Σν δεύηεξν θαξάβη πξόιαβε λα θηάζεη θαη λα εκπνδίζεη ηελ θαηαζηξνθή. Από 

ηόζν κόλν γιίησζε ε Μπηηιήλε ηελ ζπκθνξά.  

[5.32.1] Σελ ίδηα επνρή ην θαινθαίξη απηό, νη Αζελαίνη θπξίεςαλ κε πνιηνξθία 

ηελ θηώλε. θόησζαλ όινπο ηνπο ζηξαηεύζηκνπο άληξεο, ππνδνύισζαλ ηα 

γπλαηθόπαηδα θη έδσζαλ ην έδαθνο ζηνπο Πιαηαηείο γηα λα εγθαηαζηαζνύλ εθεί… 

(κεηάθξαζε Άγγ. Βιάρνο). 
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1. Να ραξαθηεξίζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ 

Αζελαίσλ ζηα απνζπάζκαηα ηνπ Θνπθπδίδε, ζε ζρέζε κε ηνπο θφβνπο γηα εμφλησζή 

ηνπο, φπσο απηνί εθδειψλνληαη ζην θείκελν ηνπ Ξελνθψληα. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε επεμεξγαζία απφ νκάδα καζεηψλ/ηξηψλ 

ηνπ δηαιφγνπ Αζελαίσλ – Μειίσλ (Θνπθπδίδεο, 5.84-116), θαζψο «Οη ―πξνηάζεηο‖, 

νη ―ζπκβνπιέο‖, θαη νη ―ζπγθαιπκκέλεο απεηιέο‖ πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο ιόγνπο ησλ 

Αζελαίσλ πξνο ηνπο Μειίνπο έρνπλ πξάγκαηη απνηειέζεη θιαζηθό δείγκα ακνξαιηζκνύ 

θαη θπληζκνύ ζε επίπεδν δηαθξαηηθώλ ζρέζεσλ, θαη θπξίσο κλεκείν ηεο αιαδνλείαο ηεο 

δύλακεο, ηνπ δίθαηνπ ηνπ ηζρπξνηέξνπ» (Μαξθαλησλάηνο, 2014, ζ. Α49).  

[5.116.3] …Έγηλε θαη θάπνηα πξνδνζία θαη νη Μήιηνη αλαγθάζηεθαλ λα 

παξαδνζνύλ ζηελ δηάθξηζε ησλ Αζελαίσλ, [5.116.4] νη νπνίνη ζθόησζαλ όινπο ηνπο 

ελειίθνπο Μειίνπο πνπ έπηαζαλ θαη ππνδνύισζαλ ηα γπλαηθόπαηδα. Αξγόηεξα, 

έζηεηιαλ πεληαθόζηνπο απνίθνπο θαη ηνπο εγθαηέζηεζαλ ζην λεζί.  

Παξάιιειν θείκελν: Γ. Ρίηζνο, Ο αθαληζκόο ηεο Μήινο (απφζπαζκα)  

Σξεηο γξηέο μεξαθηαλέο, έξεκεο, δνύιεο ζε μέλν ηόπν, αξπαγκέλεο απ’ ηνλ ηόπν 

ηνπο, θάζνπληαη όμσ ζην ραγηάηη, θνληά κεζάλπρηα, άλνημε ζηξηγσγκέλεο ζηνλ ηνίρν, 

ζηξηκσγκέλεο ε κηα δίπια ζηελ άιιε, κε ηα καύξα ηνπο ξνύρα, ηα καύξα ηνπο 

ηζεκπέξηα, πεο γελλήκαηα ηεο λύρηαο, θαληάζκαηα… ίγνπξα γξηέο ηεο Μήινο ζάλαη – 

θείλεο πνπ καο έιεγε ςεο-πξνςέο ν γεξν-Θνπθπδίδεο, ζαλ ήξζε, ιέεη, ηελ ηξίηε ρξνληά 

απ’ ηελ Αζήλα κε πνιιά θαξάβηα ν Φηινθξάηεο ηνπ Γεκέα θαη μεζεκέιησζε ην λεζί, θ’ 

έθαςε ζπίηηα θ’ εθθιεζηέο θ’ έβαιε καραίξη όινπο ηνπο άληξεο – γέξνληεο, ληνπο θαη 

βξέθε, θαη θνπβάιεζε ζθιάβεο ηηο γπλαίθεο – γξηέο θαη ληόπαληξεο, καλάδεο, 

θνξηηζόπνπια. Ναη, Μειηώηηζζεο είλαη, ζ’ άιιν λεζί ηώξα, δνύιεο, έξεκεο… 

ΟΙ ΣΡΔΙ: Καιά ήηαλ ηόηεο, θη νύηε πνπ ην μέξακε – θεη δα 

ζηελ απιή κε ην πεγάδη. 

Οη πέηξεο μώκελαλ δεζηέο αθόκα απ’ ηνλ ήιην ηεο κέξαο 

κέζα ζην δξόζν ηεο λύρηαο, 

Γίπια αθνπγόληαλε δεζηό θνπξθνύξηζκα απ’ ηηο θόηεο  

κέζα ζην θνηηέηζη,  

Α΄ ΓΡΙΑ: θαη ην ηξαγνύδη, θάηνπ ζηα ξερά, ηνπ ςαξά κεο απ’ ηε βάξθα 

Γ΄ ΓΡΙΑ: θαη ην κεγάιν μεξό θύιιν ηεο κνπζκνπιηάο πνπ γθξε- 

κηδόηαλ κε δπλαηό θξόην κεο ζην ρξόλν 

θ’ ύζηεξα ε ζηγαιηά γηλόηαλε πην ζηγαλή ζαλ ηνλ θαηξέθηε 

πνπ μεράζηεθε θάηνπ απ’ ηα δέληξα.  
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έθαςε ζπίηηα θ’ εθθιεζηέο θ’ έβαιε καραίξη όινπο ηνπο άληξεο – γέξνληεο, ληνπο θαη 

βξέθε, θαη θνπβάιεζε ζθιάβεο ηηο γπλαίθεο – γξηέο θαη ληόπαληξεο, καλάδεο, 

θνξηηζόπνπια. Ναη, Μειηώηηζζεο είλαη, ζ’ άιιν λεζί ηώξα, δνύιεο, έξεκεο… 

ΟΙ ΣΡΔΙ: Καιά ήηαλ ηόηεο, θη νύηε πνπ ην μέξακε – θεη δα 

ζηελ απιή κε ην πεγάδη. 

Οη πέηξεο μώκελαλ δεζηέο αθόκα απ’ ηνλ ήιην ηεο κέξαο 

κέζα ζην δξόζν ηεο λύρηαο, 

Γίπια αθνπγόληαλε δεζηό θνπξθνύξηζκα απ’ ηηο θόηεο  

κέζα ζην θνηηέηζη,  

Α΄ ΓΡΙΑ: θαη ην ηξαγνύδη, θάηνπ ζηα ξερά, ηνπ ςαξά κεο απ’ ηε βάξθα 

Γ΄ ΓΡΙΑ: θαη ην κεγάιν μεξό θύιιν ηεο κνπζκνπιηάο πνπ γθξε- 

κηδόηαλ κε δπλαηό θξόην κεο ζην ρξόλν 

θ’ ύζηεξα ε ζηγαιηά γηλόηαλε πην ζηγαλή ζαλ ηνλ θαηξέθηε 

πνπ μεράζηεθε θάηνπ απ’ ηα δέληξα.  

ΟΙ ΣΡΔΙ: Γλσξίδακε ηνπο ήρνπο – γλσξηδόκαζηαλ μαλά κε  

θαηηηίο αγαζό, ιεζκνλεκέλν -  

Α΄ ΓΡΙΑ: Κη άμαθλα θηάζαλ έλα ζνύξνππν καληαηνθόξνη, ιέεη 

από κηα ρώξα, κεγάιε ρώξα, απόκαθξε,  

κε κηιηνύληα θαξάβηα, κε κεγάια άζπξα ζπίηηα 

Β΄ ΓΡΙΑ: Πέηξηλνη άλζξσπνη, ιέεη, θαζνύληαη νιόξζνη ζε αςειέο θνιώλεο 

θ’ έρνπλ πνιιά ζθνιεηά από άζπξε πέηξα. 

ΟΙ ΣΡΔΙ: Μαο δώζαλε ηα θίδηα –  

πνιύ θαηλνύξγηα είηαλ ηα ξνύρα ηνπο, πνιύ γπαιίδαλε ηα  

νκνξθνπινύκηζηα ξαβδηά ηνπο,  

Γελ θνίηαδαλ ίζα ζηα κάηηα… 

Ρσκηνί θη ειόνπ ηνπο, Καη καδέςαλε ηνπο άληξεο θαη ηνπο  

γηνπο καο…Σνπο καδέςαλ εθεί πάλνπ 

θη εκείο γύξσ-ηξηγύξσ θνιιεκέλεο ζηηο πόξηεο, Ήζπρα κηιήζαλ,  

(αρ, θείλε ε εζπρία πνπ ηελ νζκίδεζαη πξηλ απ’ ηε κπόξα) 

- Σα ιόγηα ηνπο / Γελ ηα θαηαιαβαίλακε – κόλν ηελ ερώ ηνπο θξαηήζακε. 

«Παξαδνζείηε – ιέεη, είπαλε –  

Αιιηώο ζα ζαο ραιάζνπκε». Πνιιά είπαλ, κ’ άιια ιόγηα ηάπαλ –  

Δκείο απηό θαηαιάβακε: «Παξαδνζείηε», -  

…Μαξκαξσκέλνη νη εδηθνί καο 

θάηη είπαλ κεο από ηελ πέηξα, θάηη απνθξηζήθαλε,  

Α΄ ΓΡΙΑ: Κάηη «ηηκή» είπαλ, θαηηηίο «παηξίδα» (θ’ έηξημε ηνύηνο ν ιόγνο… 

ΟΙ ΣΡΔΙ: Καιά ηάπαλ – γεηα ζην ζηόκα ηνπο –  

«ηηκή», «παηξίδα», θαη ηεξνύζαλ ράκνπ ηα παπνύηζηα ηνπο. 

Κη απέ έλαο ιόγνο πην δύζθνινο αθόκα, πην ηξαλόο – «ιεπηεξηά» ηόπαλ –  

…Κη έμαθλα / ηη’ ηαλε θείλε ε ιάκςε, θείλε ε αληάξα, ν θνπξληαρηόο;-  

…απ’ηα θαξάβηα  

βαξνύζαλ κπάιεο; - πόηε θηόιαο πάηεζαλ νη μέλνη ηε ζηεξηά καο;  

Πνύ βξήθαλε ηηο ζπάζεο νη εδηθνί καο; Πέθηαλ ηα ηεηρηά,  

ιηζάξηα ζθεληνληνύληαλ,  

Α΄ ΓΡΙΑ: Λάδη θαθηόθνριάθηδε ζηα ινύθηα, αίκα θπινύζε,  

Β΄ ΓΡΙΑ: Γηπιόο εθεηόο ν ιόγνο βξόληεμε ζηνλ αέξα «Λεπηεξηά  

γηα Θάλαηνο»… 

ΟΙ ΣΡΔΙ: Δδώ θξπθά-θξπθά ηηο λύρηεο, ζηξηκσγκέλεο, έξεκεο,  
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κε ηε καύξε καληίια ξηγκέλε ζηα κάηηα, λα ξσηηόκαζηε 

αθόκα, λα ξσηηόκαζηε ακίιεηεο 

ππήξμε ηάρα ε Μήιν, ππήξμακε ηάρα θ’ εκείο νη Μειηώηηζζεο 

ππήξμε ηάρα ην λεζί καο, θ’ ειόνπ καο κεγαιώζακε εθεί,  

θαη δνπιέςακε,  

θαη παληξεπηήθακε, θαη θάλακε παηδηά, θαη πιηα δελ ηάρνπκε; Πώο έγηλε; 

Πώο γίλεηαη, καζέο, λα ζπιινγηνύκαζηε αθόκα, λα ζπκνύκαζηε;  

Θα πεη, ην ινηπό,  

Πσο ππήξμε ε Μήιν, θ’ ππάξμακε θ’ ειόνπ καο, θ’είκαζηε αθόκα-  

Α΄ ΓΡΙΑ: Καη θείλνο ν ιόγνο, έλα δείιη, «παηξίδα», είλαη κέζα καο,  

Β΄ ΓΡΙΑ: Καη θείλνο ν ιόγνο, έλα δείιη, «ιεπηεξηά», κέζα καο,  

κέζα καο,  

Γ΄ ΓΡΙΑ: Καη θείλνο ν άιινο, ηεο ιεπηεξηάο ην ηαίξη, «ζάλαηνο»,  

βνζθνινγάεη ζην ζπιάρλν καο 

ΟΙ ΣΡΔΙ:  …λα γελλήζνπκε πάιε 

Σε Μήιν ξνδνκάγνπιε… 

αρ, Κύξηε, λα θξαηήζεη πάιε ην ςσκί, ην βξέθνο, ην καραίξη,  

ηε ζεκαία… 

Δξσηήζεηο αμηνιφγεζεο: 

α) Ση ζεκαζία είρε ε πξνγελέζηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ Αζελαίσλ 

πξνο άιινπο Έιιελεο γηα λα θξίλνπλ φηη θαη νη ίδηνη θηλδπλεχνπλ ηψξα κεηά ηελ ήηηα 

ηνπο ζηνπο Αηγφο Πνηακνχο;  

β) Να πξνζδηνξίζεηε πνηα κπνξεί λα είλαη ε ηχρε ησλ εηηεκέλσλ ζηνλ πφιεκν 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Αζελαίσλ απέλαληη ζηνπο Μειίνπο 

αιιά θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ηζηηαίαο, ηεο θηψλεο θαη ηεο Αίγηλαο θαη επίζεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ησλ Κνξηλζίσλ θαη Θεβαίσλ γηα πιήξε αθαληζκφ 

ησλ Αζελαίσλ. 

Πξνο αμηνπνίεζε ε εξψηεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 78): Να εληνπίζεηε 

ζην θείκελν ηνπ ιεγφκελνπ «φξθνπ ησλ Πιαηαηψλ» (πνπ έθαλαλ νη Έιιελεο πξηλ απφ 

ηε κάρε, 479 π.Υ.) ηα ζεκεία ζηα νπνία πηζαλψο ζηήξημαλ νη Λαθεδαηκφληνη ηηο 

απνθάζεηο ηνπο γηα ηελ ηχρε ησλ Αζελαίσλ. 

Δξσηήζεηο αμηνιφγεζεο: 

α) Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ν πφιεκνο θάλεη ηνπο αλζξψπνπο ζεξία. 

Μπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε ηελ άπνςε απηή θαη γηα ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ 
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κε ηε καύξε καληίια ξηγκέλε ζηα κάηηα, λα ξσηηόκαζηε 

αθόκα, λα ξσηηόκαζηε ακίιεηεο 

ππήξμε ηάρα ε Μήιν, ππήξμακε ηάρα θ’ εκείο νη Μειηώηηζζεο 

ππήξμε ηάρα ην λεζί καο, θ’ ειόνπ καο κεγαιώζακε εθεί,  

θαη δνπιέςακε,  

θαη παληξεπηήθακε, θαη θάλακε παηδηά, θαη πιηα δελ ηάρνπκε; Πώο έγηλε; 

Πώο γίλεηαη, καζέο, λα ζπιινγηνύκαζηε αθόκα, λα ζπκνύκαζηε;  

Θα πεη, ην ινηπό,  

Πσο ππήξμε ε Μήιν, θ’ ππάξμακε θ’ ειόνπ καο, θ’είκαζηε αθόκα-  

Α΄ ΓΡΙΑ: Καη θείλνο ν ιόγνο, έλα δείιη, «παηξίδα», είλαη κέζα καο,  

Β΄ ΓΡΙΑ: Καη θείλνο ν ιόγνο, έλα δείιη, «ιεπηεξηά», κέζα καο,  

κέζα καο,  

Γ΄ ΓΡΙΑ: Καη θείλνο ν άιινο, ηεο ιεπηεξηάο ην ηαίξη, «ζάλαηνο»,  

βνζθνινγάεη ζην ζπιάρλν καο 

ΟΙ ΣΡΔΙ:  …λα γελλήζνπκε πάιε 

Σε Μήιν ξνδνκάγνπιε… 

αρ, Κύξηε, λα θξαηήζεη πάιε ην ςσκί, ην βξέθνο, ην καραίξη,  

ηε ζεκαία… 

Δξσηήζεηο αμηνιφγεζεο: 

α) Ση ζεκαζία είρε ε πξνγελέζηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ Αζελαίσλ 

πξνο άιινπο Έιιελεο γηα λα θξίλνπλ φηη θαη νη ίδηνη θηλδπλεχνπλ ηψξα κεηά ηελ ήηηα 

ηνπο ζηνπο Αηγφο Πνηακνχο;  

β) Να πξνζδηνξίζεηε πνηα κπνξεί λα είλαη ε ηχρε ησλ εηηεκέλσλ ζηνλ πφιεκν 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Αζελαίσλ απέλαληη ζηνπο Μειίνπο 

αιιά θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ηζηηαίαο, ηεο θηψλεο θαη ηεο Αίγηλαο θαη επίζεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ησλ Κνξηλζίσλ θαη Θεβαίσλ γηα πιήξε αθαληζκφ 

ησλ Αζελαίσλ. 

Πξνο αμηνπνίεζε ε εξψηεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 78): Να εληνπίζεηε 

ζην θείκελν ηνπ ιεγφκελνπ «φξθνπ ησλ Πιαηαηψλ» (πνπ έθαλαλ νη Έιιελεο πξηλ απφ 

ηε κάρε, 479 π.Υ.) ηα ζεκεία ζηα νπνία πηζαλψο ζηήξημαλ νη Λαθεδαηκφληνη ηηο 

απνθάζεηο ηνπο γηα ηελ ηχρε ησλ Αζελαίσλ. 

Δξσηήζεηο αμηνιφγεζεο: 

α) Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ν πφιεκνο θάλεη ηνπο αλζξψπνπο ζεξία. 

Μπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε ηελ άπνςε απηή θαη γηα ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ 

Πφιεκν, θπξίσο κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ησλ Κνξηλζίσλ, ησλ Θεβαίσλ θαη άιισλ γηα 

πιήξε αθαληζκφ ησλ Αζελαίσλ;  

β) Ννκίδεηε φηη έλαο εκθχιηνο πφιεκνο έρεη ηελ ίδηα αγξηφηεηα κε έλαλ 

πφιεκν κε αληίπαινπο αιινεζλείο; Να απαληήζεηε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε 

ησλ Θεβαίσλ, Κνξηλζίσλ θαη άιισλ Διιήλσλ ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ησλ Αζελαίσλ. 

 

Τα Μακπά Τείση 
 

Ζ ήηηα θαη ε ζπληξηβή ηεο Αζήλαο απνηππψλνληαη εχγισηηα ζηα 

γθξεκηζκέλα Μαθξά Σείρε, αιινηηλφ ζχκβνιν έπαξζεο θαη ππεξνρήο, κεηέπεηηα 

ζχκβνιν παξαθκήο θαη ηαπείλσζεο. Ζ παξάδνζε ηεο Αζήλαο αλέδεημε ηε γεληθφηεξε 

θξίζε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, θξίζε αμηαθή, νηθνλνκηθή, αλζξσπηζηηθή θαη ζπζηεκηθή, 

απνθαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα ηε καηαηφηεηα αιιά θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 

ησλ πνιέκσλ. Αο ζέζνπκε πξνο επεμεξγαζία νξηζκέλεο ζρεηηθέο εξσηήζεηο: 

1. «λνκίδνληεο ἐθείλελ ηὴλ ἡκέξαλ ηῇ ιιάδη ἄξρεηλ ηῆο ἐιεπζεξίαο»: ηαλ νη 

Αζελαίνη ην 431 π.Υ. δελ ππνρψξεζαλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Αξρίδακνπ θαη έδησμαλ 

ηνλ απεζηαικέλν ηνπ, ηνλ Μειήζηππν, ν ηειεπηαίνο είρε πεη: «απηή εδώ ε κέξα ζα 

είλαη απαξρή κεγάισλ ζπκθνξώλ γηα ηνπο Έιιελεο». Δίθνζη επηά έηε αξγφηεξα, θαη 

αθνχ ηα ιφγηα ηνπ Μειήζηππνπ επαιεζεχηεθαλ θαη κε ην παξαπάλσ, ε θαηαζηξνθή 

θαη ε ηαπείλσζε ηεο αιαδνληθήο ππεξδχλακεο θαληάδνπλ σο απαξρή ηεο ειεπζεξίαο. 

πκθσλείηε κε ηε δηαπίζησζε απηή (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2012, ζ. 5-6); 

2. Με βάζε ην παξαθάησ απφζπαζκα ηνπ Θνπθπδίδε γηα ηελ αλέγεξζε ησλ 

Μαθξψλ Σεηρψλ λα απαληήζεηε: α) Πνηα ζεκαζία απέδηδαλ νη Αζελαίνη ζηελ χπαξμε 

ησλ Μαθξψλ Σεηρψλ ηεο Αζήλαο θαη ηη αληηδξάζεηο πξνθαινχζε ε χπαξμε ησλ 

ηεηρψλ απηψλ ζηνπο παξηηάηεο; β) Πνηνο ήηαλ ν ξφινο ηνπ Θεκηζηνθιή ζην ρηίζηκφ 

ηνπο (λα πξνζδηνξίζεηε, αθνχ βξείηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, πφηε ρηίζηεθαλ θαη πνηεο 

ήηαλ νη αληηξξήζεηο ησλ παξηηαηψλ γηα ην ρηίζηκν ησλ ηεηρψλ απηψλ). 

[1.89.3] Οη Αζελαίνη, κόιηο νη βάξβαξνη εθθέλσζαλ ηελ παηξίδα 

ηνπο…εηνηκάδνληαλ λα μαλαρηίζνπλ ηελ πόιε θαη ηα ηείρε... [1.90.2] Οη Λαθεδαηκόληνη 

δήηεζαλ από ηνπο Αζελαίνπο λα κελ ρηίζνπλ ηείρε... [1.90.3] Σόηε ν Θεκηζηνθιήο 

ζπκβνύιεςε ηνπο Αζελαίνπο λα ηνλ ζηείινπλ ηνλ ίδην, ακέζσο, πξέζβε ζηε πάξηε θαη 

λα δηνξίζνπλ θαη άιινπο πξέζβεηο νη νπνίνη όκσο λα κελ θύγνπλ ακέζσο, αιιά λα 

αξγνπνξήζνπλ έσο όηνπ πςσζεί ην ηείρνο όζν ρξεηάδεηαη γηα κηαλ αζθαιή άκπλα. 

Παξάιιεια έπξεπε όινο ν πιεζπζκόο, άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά, λα δνπιέςνπλ ζην 
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ηείρνο θαη λα κελ αθήζνπλ νηθνδνκέο, ηδησηηθέο ή δεκόζηεο, πνπ ζα κπνξνύζε ην πιηθό 

ηνπο λα είλαη ρξήζηκν γηα ην ηείρνο, αιιά λα ηηο θαηεδαθίζνπλ όιεο… [1.90.5] Όηαλ 

έθζαζε ζηελ πάξηε… ρξνλνηξηβνύζε κε δηάθνξεο πξνθάζεηο θαη όηαλ θαλέλαο από 

ηνπο άξρνληεο ηνλ ξσηνύζε γηαηί δελ παξνπζηάδεηαη, έιεγε όηη πεξίκελε θαη ηνπο άιινπο 

ζπκπξέζβεηο πνπ ηνπο είρε θαζπζηεξήζεη θάπνηα αζρνιία... 

[1.91.3] Οη παξηηάηεο έζηεηιαλ αληηπξνζσπεία, αιιά θαη ν Θεκηζηνθιήο 

έζηεηιε, θξπθά, κήλπκα ζηνπο Αζελαίνπο λα θξαηήζνπλ ηνπο αληηπξνζώπνπο κε όζν πην 

εύζρεκν ηξόπν κπνξνύζαλ θαη λα κελ ηνπο αθήζνπλ λα θύγνπλ πξνηνύ επηζηξέςεη από 
ηε πάξηε ό ίδηνο κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, γηαηί ζην κεηαμύ είραλ θηάζεη νη 

άιινη πξέζβεηο, πνπ ηνπ είραλ θέξεη ηελ είδεζε όηη ην ηείρνο είρε θηόιαο πςσζεί 

αξθεηά… [1.92.1] Όηαλ νη Λαθεδαηκόληνη η᾽ άθνπζαλ απηά, δελ έδεημαλ, θαλεξά, 

αγαλάθηεζε ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ. Δίραλ ζηείιεη, άιισζηε, ηελ πξεζβεία ηνπο όρη γηα 
λα εκπνδίζνπλ ην έξγν, αιιά γηα λα ππνβάιινπλ ηάρα κηα γλώκε γηα ην θνηλό 

ζπκθέξνλ...Γπζαλαζρεηνύζαλ, όκσο, ρσξίο λα ην δείρλνπλ... 

[1.93.2] Αθόκα θαη ζήκεξα ε ηνηρνδνκή θαλεξώλεη όηη ην ρηίζηκν έγηλε 

βηαζηηθά. Σν ζεκειηαθό κέξνο είλαη θακσκέλν από θάζε ινγήο πέηξεο πνπ ζε πνιιά 
ζεκεία δελ είλαη ζπλαξκνζκέλεο, αιιά ηνπνζεηεκέλεο όπσο ηηο έθεξλαλ νη βνεζνί. 

Χξεζηκνπνηήζεθαλ, όκσο, πνιιέο επηηύκβηεο ζηήιεο θαη πειεθεκέλεο πέηξεο… [1.93.3] 

Ο Θεκηζηνθιήο, επίζεο, έπεηζε ηνπο Αζελαίνπο λα ζπκπιεξώζνπλ ηα ηείρε ηνπ 

Πεηξαηά…γηαηί ζεσξνύζε όηη ην κέξνο ήηαλ εμαηξεηηθό κε ηα ηξία θπζηθά ιηκάληα ηνπ 
θαη πίζηεπε όηη, έρνληαο λαπηηθή δύλακε, ε Αζήλα ήηαλ πηα ζε ζέζε λ᾽ απνθηήζεη 

κεγάιε ηζρύ...  (κεηάθξαζε Άγγ. Βιάρνο). 
3. Γηα ηελ θαηεδάθηζε ησλ Mαθξψλ Tεηρψλ ζεσξήζεθε ππαίηηνο ν 

Θεξακέλεο πνπ θαηεγνξήζεθε φηη εμαπάηεζε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ. ηαλ θάπνηνο 
λεαξφο, ζχκθσλα κε ηνλ Πινχηαξρν, ηνλ θαηεγφξεζε φηη ηνικά λα θάλεη αληίζεηα 
απφ απηά πνπ έθαλε ν Θεκηζηνθιήο, ν νπνίνο παξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ παξηηαηψλ 
θξφληηζε λα αλνηθνδνκεζνχλ ηα Μαθξά Σείρε, δηθαηνιφγεζε σο εμήο ηελ πνιηηηθή 
ηνπ ζηάζε: 

Νεαξέ κνπ, εγώ δελ θάλσ ηίπνηε ην αληίζεην από απηό πνπ έθαλε ν 

Θεκηζηνθιήο· θαη εθείλνο αλνηθνδόκεζε ηα ίδηα ηείρε γηα ηε ζσηεξία ησλ πνιηηώλ θαη 

εκείο γηα ηε ζσηεξία ησλ πνιηηώλ ζα ηα γθξεκίζνπκε. Κη αλ ηα ηείρε έθαλαλ ηηο πόιεηο 
επηπρηζκέλεο, απ’όιεο ηηο πόιεηο ε πάξηε ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ζηε ρεηξόηεξε κνίξα, 

επεηδή είλαη αηείρηζηε (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 74). 
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ηείρνο θαη λα κελ αθήζνπλ νηθνδνκέο, ηδησηηθέο ή δεκόζηεο, πνπ ζα κπνξνύζε ην πιηθό 

ηνπο λα είλαη ρξήζηκν γηα ην ηείρνο, αιιά λα ηηο θαηεδαθίζνπλ όιεο… [1.90.5] Όηαλ 

έθζαζε ζηελ πάξηε… ρξνλνηξηβνύζε κε δηάθνξεο πξνθάζεηο θαη όηαλ θαλέλαο από 

ηνπο άξρνληεο ηνλ ξσηνύζε γηαηί δελ παξνπζηάδεηαη, έιεγε όηη πεξίκελε θαη ηνπο άιινπο 

ζπκπξέζβεηο πνπ ηνπο είρε θαζπζηεξήζεη θάπνηα αζρνιία... 

[1.91.3] Οη παξηηάηεο έζηεηιαλ αληηπξνζσπεία, αιιά θαη ν Θεκηζηνθιήο 

έζηεηιε, θξπθά, κήλπκα ζηνπο Αζελαίνπο λα θξαηήζνπλ ηνπο αληηπξνζώπνπο κε όζν πην 

εύζρεκν ηξόπν κπνξνύζαλ θαη λα κελ ηνπο αθήζνπλ λα θύγνπλ πξνηνύ επηζηξέςεη από 
ηε πάξηε ό ίδηνο κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, γηαηί ζην κεηαμύ είραλ θηάζεη νη 

άιινη πξέζβεηο, πνπ ηνπ είραλ θέξεη ηελ είδεζε όηη ην ηείρνο είρε θηόιαο πςσζεί 

αξθεηά… [1.92.1] Όηαλ νη Λαθεδαηκόληνη η᾽ άθνπζαλ απηά, δελ έδεημαλ, θαλεξά, 

αγαλάθηεζε ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ. Δίραλ ζηείιεη, άιισζηε, ηελ πξεζβεία ηνπο όρη γηα 
λα εκπνδίζνπλ ην έξγν, αιιά γηα λα ππνβάιινπλ ηάρα κηα γλώκε γηα ην θνηλό 

ζπκθέξνλ...Γπζαλαζρεηνύζαλ, όκσο, ρσξίο λα ην δείρλνπλ... 

[1.93.2] Αθόκα θαη ζήκεξα ε ηνηρνδνκή θαλεξώλεη όηη ην ρηίζηκν έγηλε 

βηαζηηθά. Σν ζεκειηαθό κέξνο είλαη θακσκέλν από θάζε ινγήο πέηξεο πνπ ζε πνιιά 
ζεκεία δελ είλαη ζπλαξκνζκέλεο, αιιά ηνπνζεηεκέλεο όπσο ηηο έθεξλαλ νη βνεζνί. 

Χξεζηκνπνηήζεθαλ, όκσο, πνιιέο επηηύκβηεο ζηήιεο θαη πειεθεκέλεο πέηξεο… [1.93.3] 

Ο Θεκηζηνθιήο, επίζεο, έπεηζε ηνπο Αζελαίνπο λα ζπκπιεξώζνπλ ηα ηείρε ηνπ 

Πεηξαηά…γηαηί ζεσξνύζε όηη ην κέξνο ήηαλ εμαηξεηηθό κε ηα ηξία θπζηθά ιηκάληα ηνπ 
θαη πίζηεπε όηη, έρνληαο λαπηηθή δύλακε, ε Αζήλα ήηαλ πηα ζε ζέζε λ᾽ απνθηήζεη 

κεγάιε ηζρύ...  (κεηάθξαζε Άγγ. Βιάρνο). 
3. Γηα ηελ θαηεδάθηζε ησλ Mαθξψλ Tεηρψλ ζεσξήζεθε ππαίηηνο ν 

Θεξακέλεο πνπ θαηεγνξήζεθε φηη εμαπάηεζε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ. ηαλ θάπνηνο 
λεαξφο, ζχκθσλα κε ηνλ Πινχηαξρν, ηνλ θαηεγφξεζε φηη ηνικά λα θάλεη αληίζεηα 
απφ απηά πνπ έθαλε ν Θεκηζηνθιήο, ν νπνίνο παξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ παξηηαηψλ 
θξφληηζε λα αλνηθνδνκεζνχλ ηα Μαθξά Σείρε, δηθαηνιφγεζε σο εμήο ηελ πνιηηηθή 
ηνπ ζηάζε: 

Νεαξέ κνπ, εγώ δελ θάλσ ηίπνηε ην αληίζεην από απηό πνπ έθαλε ν 

Θεκηζηνθιήο· θαη εθείλνο αλνηθνδόκεζε ηα ίδηα ηείρε γηα ηε ζσηεξία ησλ πνιηηώλ θαη 

εκείο γηα ηε ζσηεξία ησλ πνιηηώλ ζα ηα γθξεκίζνπκε. Κη αλ ηα ηείρε έθαλαλ ηηο πόιεηο 
επηπρηζκέλεο, απ’όιεο ηηο πόιεηο ε πάξηε ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ζηε ρεηξόηεξε κνίξα, 

επεηδή είλαη αηείρηζηε (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 74). 

α) Θεσξείηε πεηζηηθφ ην επηρείξεκα απηφ ηνπ Θεξακέλε; β) ηεξηδφκελνη ζε 
απηήλ ηε καξηπξία, ζε πνηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε φζνλ αθνξά ην 
πνιηηηθφ ηνπ ήζνο; 

4. πγγξαθή άξζξνπ ππέξ ή θαηά ηεο θαηεδάθηζεο ησλ Μαθξψλ Σεηρψλ. 
 

Κοινυνία πολιηών; 
 

Ο θφζκνο ζηνλ νπνίν έδεζε ν Ξελνθψλ είλαη ε θιαζηθή Αζήλα θαηά ην ηέινο 

ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ (πνπ έθεξε ηε κεγάιε ήηηα ησλ Αζελαίσλ θαη ηε 

ζχγθξνπζε νιηγαξρηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ). Δίλαη ε επνρή ηεο έληνλεο αλάκεημεο 

ζηα ειιεληθά πξάγκαηα ησλ Πεξζψλ. ηελ πεξίνδν απηή, ν Ξελνθψλ ζπγγξάθεη ηα 

Διιεληθά θαη ηελ Αλάβαζε, κνηξάδεηαη ην πκπόζηνλ θαη ηελ Απνινγία κε ηνλ 

Πιάησλα (γξάθνπλ θαη νη δχν έξγα κε ηνλ ίδην ηίηιν), ελψ ν Θνπθπδίδεο αξηζηεχεη 

κε ηε «Ξπγγξαθή» ηνπ, θαη ε δηθαληθή ξεηνξηθή ηνπ Λπζία θαη ηνπ Ηζνθξάηε αλζεί. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, είλαη ε επνρή ηεο γέλλεζεο θαη ηεο βαζκηαίαο 

γηγάλησζεο κηαο επίκνλεο παξαθκήο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, πνπ κνηξαία ζα νδεγήζεη 

ζην ηέινο ηεο ειιεληθήο ιάκςεο.  

Ζ εζεινχζηα ζπζία ηνπ κάληε θαη ε νκηιία ηνπ Κιεφθξηηνπ (ζπγρνξεπηαί, 

ζπκθνηηεηαί, ζπζηξαηηψηαη, ζπγγελείο, εηαίξνη) κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ, ζχκθσλα 

κε ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή (ζ. 58), σο δείγκαηα απηήο ηεο «θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» 

πνπ δνπλ κέζα ζε έλα δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο, ίζσο είλαη φκσο ηα ηειεπηαία δείγκαηα 

απηήο ηεο αληίιεςεο, θαζψο κεηά ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ ε «πφιηο» 

φιν θαη ιηγφηεξν ζηήξηδε θαη εμαζθάιηδε ην άηνκν αιιά θαη ην άηνκν φιν θαη 

ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε έδεηρλε ζηελ πφιε. Ο Θενδσξφπνπινο (2013, ζ. 305) ηα 

ζεσξεί σο αλήθνληα ζην «ζύκπαλ ηνπ αηόκνπ πνπ γπξίδεη ηελ πιάηε ηνπ ζηελ 

θνηλόηεηα». Ο Ξελνθψληαο, άιισζηε, κε ηνλ Αγεζίιαν, ηνλ Κχξν, ηνλ Ηζρφκαρν 

(ζηνλ Οηθνλνκηθό) αλαδεηθλχεη ην πνξηξέην ηνπ αγαζνχ βαζηιηά-ζηξαηεγνχ-ζπδχγνπ-

θηεκαηία-νηθνδεζπφηε, ελψ αθφκα πεξηζζφηεξν ν παξηηάηεο βαζηιηάο είλαη 

θηιάλζξσπνο θαη θηιέιιελαο, δηαζέηεη δειαδή θαζαξά αηνκηθέο αξεηέο. 

Δξσηήζεηο αμηνιφγεζεο: 

α) Μειεηεηέο ηνπ Ξελνθψληα επηζεκαίλνπλ φηη ζπρλά ν ηζηνξηθφο αθεγείηαη 

γεγνλφηα ήζζνλνο ζεκαζίαο ζθόπηκα. Ηζρχεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ε άπνςε απηή ζηηο 

παξ. 18-19; Αλ λαη, γηα πνηνλ ιφγν ηα παξαζέηεη ηφηε ν ηζηνξηθφο; 
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β) Πνηνη δεζκνί κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ θήξπθα, ζα πξέπεη 

λα απνηξέςνπλ ηνπο αληηπάινπο απφ ηηο ερζξηθέο ηνπο ελέξγεηεο; Να ηνπο 

θαηαγξάςεηε επηγξακκαηηθά θαη λα ηνπο ζρνιηάζεηε. 

Δξγαζίεο:  

α) Πνηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ θαλεξψλνπλ φηη ε αξραία θνηλσλία ήηαλ κία 

θνηλσλία πνιηηψλ; 

β) Τπνζεηηθή ζπκπιήξσζε αθεγεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ: ν δηάινγνο κεηαμχ 

ησλ αληηπάισλ κεηά ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ. 

γ) Να ζπγθξίλεηε ηε ζηάζε ησλ δεκνθξαηηθψλ πξνο ηνπο λεθξνχο κεηά ηε 

κάρε κε απηήλ πνπ πεξηγξάςεη ν Λπζίαο ζηνλ ιφγν ηνπ Καηά Δξαηνζζέλνπο (96), πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν: (νη Σξηάθνληα) «νὐδὲ ηαθῆο ηῆο λνκηδνκέλεο 

εἴαζαλ ηπρεῖλ».  

Ωο παξάιιειν θείκελν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: 

α) ην επίγξακκα ηνπ ηκσλίδε ηνπ Κείνπ γηα ηνλ κάληε Μεγηζηία, πνπ έπεζε 

ζηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο αξλνχκελνο λα εγθαηαιείςεη ηε ζέζε ηνπ, αλ θαη είρε 

πξνβιέςεη ηνλ ζάλαηφ ηνπ (αθαιήο, 1996, ζ. 113). To αξραίν επίγξακκα ππάξρεη 

θαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν (ζ. 111) θαη ε αλάιπζή ηνπ απφ ηνλ Αξ. θηαδά ζην βηβιίν 

ηνπ θαζεγεηή, ζ. 59-60. 

[VII228] Σνπ Μεγηζηία ηνπ μαθνπζηνύ ηνπ κάληε είκαη ην κλήκα, 

απηνύ πνπ νη Πέξζεο ζθόησζαλ ην πεξρεηό πεξλώληαο. 

Αλ θη έλησζε όηη ε κνίξα ηνπ ζε λα ηνλ ζπλαληήζεη,  

δελ άληεμε ηνπο αξρεγνύο ηεο πάξηεο λα πξνδώζεη. 

β) ηα ζρφιηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 112) γηα ηελ θνηλσλία ησλ 

δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε ηα ξήκαηα κεηέρσ, θνηλσλψ θαη αηδνχκαη αιιά 

θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπ θηιέηαηξνπ Οδπζζέα (πξννίκην Οδύζζεηαο) κε ηε βαζηθή 

αξραηνειιεληθή έλλνηα ηεο εηαηξίαο (=θηιίαο). 

γ) ηα ζρφιηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 122) γηα ηε δεκνθξαηία σο 

πνιίηεπκα ηεο ηζνξξνπίαο, ηεο ζπλαίξεζεο ησλ αληηζέζεσλ, θαη ηε ζπζρέηηζε απηνχ 

κε ην πξννίκην ηεο Ιιηάδνο (ε αξρηθή κήληο εμηζνξξνπείηαη ζην ηέινο κε ηε 

ζπκθηιίσζε ησλ εξψσλ). 
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β) Πνηνη δεζκνί κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ θήξπθα, ζα πξέπεη 

λα απνηξέςνπλ ηνπο αληηπάινπο απφ ηηο ερζξηθέο ηνπο ελέξγεηεο; Να ηνπο 

θαηαγξάςεηε επηγξακκαηηθά θαη λα ηνπο ζρνιηάζεηε. 

Δξγαζίεο:  

α) Πνηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ θαλεξψλνπλ φηη ε αξραία θνηλσλία ήηαλ κία 

θνηλσλία πνιηηψλ; 

β) Τπνζεηηθή ζπκπιήξσζε αθεγεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ: ν δηάινγνο κεηαμχ 

ησλ αληηπάισλ κεηά ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ. 

γ) Να ζπγθξίλεηε ηε ζηάζε ησλ δεκνθξαηηθψλ πξνο ηνπο λεθξνχο κεηά ηε 

κάρε κε απηήλ πνπ πεξηγξάςεη ν Λπζίαο ζηνλ ιφγν ηνπ Καηά Δξαηνζζέλνπο (96), πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν: (νη Σξηάθνληα) «νὐδὲ ηαθῆο ηῆο λνκηδνκέλεο 

εἴαζαλ ηπρεῖλ».  

Ωο παξάιιειν θείκελν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: 

α) ην επίγξακκα ηνπ ηκσλίδε ηνπ Κείνπ γηα ηνλ κάληε Μεγηζηία, πνπ έπεζε 

ζηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο αξλνχκελνο λα εγθαηαιείςεη ηε ζέζε ηνπ, αλ θαη είρε 

πξνβιέςεη ηνλ ζάλαηφ ηνπ (αθαιήο, 1996, ζ. 113). To αξραίν επίγξακκα ππάξρεη 

θαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν (ζ. 111) θαη ε αλάιπζή ηνπ απφ ηνλ Αξ. θηαδά ζην βηβιίν 

ηνπ θαζεγεηή, ζ. 59-60. 

[VII228] Σνπ Μεγηζηία ηνπ μαθνπζηνύ ηνπ κάληε είκαη ην κλήκα, 

απηνύ πνπ νη Πέξζεο ζθόησζαλ ην πεξρεηό πεξλώληαο. 

Αλ θη έλησζε όηη ε κνίξα ηνπ ζε λα ηνλ ζπλαληήζεη,  

δελ άληεμε ηνπο αξρεγνύο ηεο πάξηεο λα πξνδώζεη. 

β) ηα ζρφιηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 112) γηα ηελ θνηλσλία ησλ 

δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε ηα ξήκαηα κεηέρσ, θνηλσλψ θαη αηδνχκαη αιιά 

θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπ θηιέηαηξνπ Οδπζζέα (πξννίκην Οδύζζεηαο) κε ηε βαζηθή 

αξραηνειιεληθή έλλνηα ηεο εηαηξίαο (=θηιίαο). 

γ) ηα ζρφιηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 122) γηα ηε δεκνθξαηία σο 

πνιίηεπκα ηεο ηζνξξνπίαο, ηεο ζπλαίξεζεο ησλ αληηζέζεσλ, θαη ηε ζπζρέηηζε απηνχ 

κε ην πξννίκην ηεο Ιιηάδνο (ε αξρηθή κήληο εμηζνξξνπείηαη ζην ηέινο κε ηε 

ζπκθηιίσζε ησλ εξψσλ). 
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Πεξίιεςε 
 
Με αθεηεξία ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ινγνηερλίαο θαη θνηλσλίαο, ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηα θείκελα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ινγνηερλίαο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθπαηδεπηηθά γηα ηελ 

αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ. Σηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε δεκηνπξγία 

πξσηφηππνπ δηεγήκαηνο, ζην νπνίν ζα ελζσκαηψλνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπληζηνχλ ην δηαπνιηηηζκηθφ δπλακηθφ ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη ηα νπνία ζα κπνξνχλ 

λα εληνπηζηνχλ απφ ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ δηαπνιηηηζκηθέο 

εξκελείεο. Παξνπζηάδεηαη ην δηήγεκα ΑΩ, πνπ εθηπιίζζεηαη ζε έλαλ δηζδηάζηαην θφζκν 

γξακκάησλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ ε Αιθαβεηνρψξα, φπνπ δνπλ αξαβηθά γξάκκαηα, 

πνπ θηλνχληαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, θαη ε Γξακκαηνρψξα, φπνπ δνπλ ιαηηληθά 

γξάκκαηα, πνπ θηλνχληαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Η ζπδήηεζε ηεο ελζσκάησζεο 

δηαπνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ δείρλεη πσο ε ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ κε δηαπνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη εθηθηή, ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη 

δπζθνιίεο. 
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Abstract 
 
Starting from the reciprocal relationship between literature and society, it is argued that 

immigrant literature has the potential to be used in educational settings for the development of 

intercultural skills. This study aims to create a short story that incorporates the core features 

that constitute the intercultural potential of a literary text and which can be identified within 

the intercultural model framework so that intercultural interpretations are attached to the 

story. The short story ΑΩ is presented, which speaks of a 2-dimensional world of letters the 

constituent parts of which are Alphabetland, where Arabic letters move from right to left, and 

Letterland, where Latin letters move from left to right. The discussion of the effectiveness of 

the integration of intercultural elements shows that writing a text with intercultural 

characteristics seems feasible, taking into account specific constraints and difficulties. 

 
Keywords: interculturalism, intercultural model, literature, short story ΑΩ 
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Εηζαγσγή 
 

Η ζρέζε κεηαμχ ινγνηερλίαο θαη θνηλσλίαο είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη ζεσξεηηθνχο ηεο ινγνηερλίαο θαη θνηλσληνιφγνπο θαη ε ζπδήηεζε 

εζηηάδεη πφηε ζηνλ έλαλ επηζηεκνληθφ ηνκέα θαη πφηε ζηνλ άιιν. Ο Albrecht (1954) 

εμεηάδεη ηξεηο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδεηαη ε ινγνηερλία κε ηελ θνηλσλία: α) ε 

ινγνηερλία αλαπαξηζηά ηελ θνηλσλία, β) ε ινγνηερλία επεξεάδεη ηελ θνηλσλία, θαη γ) 

ε ινγνηερλία ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν αλαπαξαγσγήο/δηαηήξεζεο ή αλαηξνπήο ηνπ 

status quo. Έλαο ηξφπνο λα ζπλδπαζηνχλ νη ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη λα 

αλαδεηρζεί ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηνπο είλαη λα κηιήζνπκε γηα ηελ «ακθίδξνκε» 

ζρέζε ινγνηερλίαο θαη θνηλσλίαο (Hegtvedt, 1991). Η αλάιπζε απηήο ηεο ζρέζεο 

κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο δχν ηξφπνπο: α) ε έξεπλα κπνξεί λα εζηηάζεη ζηνπο 

ηξφπνπο πνπ ε ινγνηερλία επεξεάδεη ηα άηνκα θαη ηνπο θνηλσληθνχο νξγαληζκνχο θαη 

πψο εθείλνη επεξεάδνπλ ηε ινγνηερλία, κε φξνπο εμσηεξηθήο δνκηθήο αλάιπζεο ηεο 

«παξαγσγήο» θαη ηεο «θαηαλάισζεο» ηεο ινγνηερλίαο ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ-

θνηλσληθφ επίπεδν, θαη β) ε έξεπλα κπνξεί λα εζηηάζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ινγνηερλίαο σο θνηλσληνινγίαο ή ην αληίζηξνθν θαη λα αθνξά ηελ αλάιπζε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ βάζεη κεζφδσλ ινγνηερληθήο θξηηηθήο, κε ζηφρν λα 

δηεξεπλεζνχλ λνήκαηα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην θείκελν θαη απνθαιχπηνπλ 

θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα (Hegtvedt, 1991· Goldmann, 1980). 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ θνηλσλίαο θαη ινγνηερλίαο 

κπνξεί λα εμεηαζηεί ππφ ην πξίζκα ηεο «θαηαλάισζεο» θαη «παξαγσγήο» 

ινγνηερλίαο. Όζνλ αθνξά ηελ «θαηαλάισζε», ππνζηεξίδεηαη πσο ην ηζηνξηθν-

θνηλσληθφ πιαίζην επεξεάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαγλσζηψλ θαη ηη επηιέγνπλ 

λα δηαβάζνπλ (Griswold, 1981). Πέξα απφ ην γεγνλφο πσο νη αλαγλσζηηθέο επηινγέο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θνηλσλία, ε αλάγλσζε ινγνηερλίαο είλαη επίζεο θαη έλαο 

ηξφπνο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, επεξεάδνληαο ηηο ζθέςεηο 

θαη ηε δξάζε ησλ αλαγλσζηψλ, ή αθφκα θαη έλαο ηξφπνο γηα ηελ πξνψζεζε κηαο 

θνηλσληθήο αιιαγήο κέζα απφ ην θάιεζκα ζε ζπιινγηθή δξάζε (Albrecht, 1954). Η 

έξεπλα ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο «θαηαλάισζεο» ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο εμεηάδεη αθφκα πψο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, κνξθσηηθφ 

επίπεδν, θχιν, θπιή, απαζρφιεζε) ή ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε πνιηηηθή 

ηνπνζέηεζε θαη ηα ζηνηρεία «πνιηηηζκνχ» επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 
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αλαγλψζηεο πξνζιακβάλνπλ θαη εξκελεχνπλ ηα ινγνηερληθά θείκελα (Griswold, 

1987). 

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε θνηλσλίαο θαη «παξαγσγήο» ινγνηερλίαο, 

ππνζηεξίδεηαη πσο ε ινγνηερλία θαίλεηαη λα αλαπαξηζηά ηελ θνηλσλία: Τν ηζηνξηθν-

θνηλσληθφ πιαίζην επεξεάδεη ηνπο ζπγγξαθείο θαη ζπλεπψο ηα ίδηα ηα ινγνηερληθά 

έξγα θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δξνκνινγείηαη ε δηάζεζή ηνπο ζην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηζηνξηθν-θνηλσληθφ πιαίζην θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ην χθνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ελψ ν ηξφπνο πνπ 

νξγαλψλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο «παξαγσγήο» ελφο βηβιίνπ (αηδέληεο, εθδφηεο, 

ηππνγξαθεία) κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία επεξεάδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ πνπ «παξάγνληαη». Τέινο, ε δπλακηθή ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε ζπγγξαθείο, εθδφηεο θαη θξηηηθνχο ινγνηερλίαο ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ βηβιίσλ 

πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ (Hegtvedt, 1991). 

Η ακθίδξνκε ζρέζε ινγνηερλίαο θαη θνηλσλίαο ζεσξείηαη ηφζν ηζρπξή, ψζηε 

ε ινγνηερλία λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε θνηλσληθψλ πηπρψλ θαη 

θαηλνκέλσλ. Ο Goldmann ππνζηεξίδεη πσο νη εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ε ινγνηερλία 

κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιχ ρξήζηκνη δείθηεο ηεο «ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο»· κάιηζηα, 

επηζεκαίλεη πσο ε ινγνηερλία, σο δείθηεο, είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ζηνηρεία 

φπσο ε ζπρλφηεηα εγθιεκάησλ, ε ζπρλφηεηα απηνθηνληψλ ή δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο (Mayrl, 1978). 

Η ηδέα πσο ε ινγνηερλία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο εθθξάδεηαη θαη απφ ηελ Μπιηνχκε (2010), πνπ φκσο ηνλίδεη φηη 

απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη αλάγλσζεο ηνπ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ. Δζηηάδνληαο ζηε κεηαλαζηεπηηθή ινγνηερλία, ππνζηεξίδεη πσο ηα θείκελα 

πνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ αμίεο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο 

θαη λα επηζεκάλνπλ δηαπνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη 

εζηηάδνληαο ζηε Σνπεδία, ν Nilsson (2010) αλαθέξεη πσο ε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ κεηαλάζηεο νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζηε Σνπεδία κπνξεί λα ξίμεη 

θσο ζηα θαηλφκελα πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζηε κεηαηξνπή ηεο ζχγρξνλεο Σνπεδίαο ζε 

κία πνιππνιηηηζκηθή ρψξα, δηεπθξηλίδνληαο σζηφζν πσο ε αλίρλεπζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηα θείκελά 

ηνπο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα. 
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αλαγλψζηεο πξνζιακβάλνπλ θαη εξκελεχνπλ ηα ινγνηερληθά θείκελα (Griswold, 

1987). 

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε θνηλσλίαο θαη «παξαγσγήο» ινγνηερλίαο, 

ππνζηεξίδεηαη πσο ε ινγνηερλία θαίλεηαη λα αλαπαξηζηά ηελ θνηλσλία: Τν ηζηνξηθν-

θνηλσληθφ πιαίζην επεξεάδεη ηνπο ζπγγξαθείο θαη ζπλεπψο ηα ίδηα ηα ινγνηερληθά 

έξγα θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δξνκνινγείηαη ε δηάζεζή ηνπο ζην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηζηνξηθν-θνηλσληθφ πιαίζην θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ην χθνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ελψ ν ηξφπνο πνπ 

νξγαλψλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο «παξαγσγήο» ελφο βηβιίνπ (αηδέληεο, εθδφηεο, 

ηππνγξαθεία) κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία επεξεάδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ πνπ «παξάγνληαη». Τέινο, ε δπλακηθή ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε ζπγγξαθείο, εθδφηεο θαη θξηηηθνχο ινγνηερλίαο ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ βηβιίσλ 

πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ (Hegtvedt, 1991). 

Η ακθίδξνκε ζρέζε ινγνηερλίαο θαη θνηλσλίαο ζεσξείηαη ηφζν ηζρπξή, ψζηε 

ε ινγνηερλία λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε θνηλσληθψλ πηπρψλ θαη 

θαηλνκέλσλ. Ο Goldmann ππνζηεξίδεη πσο νη εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ε ινγνηερλία 

κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιχ ρξήζηκνη δείθηεο ηεο «ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο»· κάιηζηα, 

επηζεκαίλεη πσο ε ινγνηερλία, σο δείθηεο, είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ζηνηρεία 

φπσο ε ζπρλφηεηα εγθιεκάησλ, ε ζπρλφηεηα απηνθηνληψλ ή δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο (Mayrl, 1978). 

Η ηδέα πσο ε ινγνηερλία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο εθθξάδεηαη θαη απφ ηελ Μπιηνχκε (2010), πνπ φκσο ηνλίδεη φηη 

απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη αλάγλσζεο ηνπ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ. Δζηηάδνληαο ζηε κεηαλαζηεπηηθή ινγνηερλία, ππνζηεξίδεη πσο ηα θείκελα 

πνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ αμίεο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο 

θαη λα επηζεκάλνπλ δηαπνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη 

εζηηάδνληαο ζηε Σνπεδία, ν Nilsson (2010) αλαθέξεη πσο ε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ κεηαλάζηεο νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζηε Σνπεδία κπνξεί λα ξίμεη 

θσο ζηα θαηλφκελα πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζηε κεηαηξνπή ηεο ζχγρξνλεο Σνπεδίαο ζε 

κία πνιππνιηηηζκηθή ρψξα, δηεπθξηλίδνληαο σζηφζν πσο ε αλίρλεπζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηα θείκελά 

ηνπο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα. 

Ο φξνο «κεηαλαζηεπηηθή ινγνηερλία» ([im]migrant literature) ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πεξηγξάςεη ηε ινγνηερλία ησλ αιινδαπψλ (Μπιηνχκε, 2010): ηε κεηνλνηηθή 

ινγνηερλία (minority literature) πνπ αλαπηχρζεθε σο «παξαπξντφλ» ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ 20νχ θπξίσο αηψλα (Suhr, 1989). Η κεηαλαζηεπηηθή 

ινγνηερλία ζεσξείηαη πσο εθθξάδεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζπγγξαθέα σο κεηαλάζηε, 

δειαδή σο θάπνηνπ πνπ δελ αλήθεη ζηελ εζλνηηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ε 

πιεηνςεθία ηεο ρψξαο φπνπ δεη (Nilsson, 2010). Μειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε 

κεηαλαζηεπηηθή ινγνηερλία εζηηάδνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα, φπσο νη θαθνπρίεο ησλ κεηαλαζηψλ (Hron, 2010) θαη ε αλάκλεζε ηνπ 

πνιέκνπ (Hiddleston, 2003), ή αλαιχνπλ γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ 

απηνχ ηνπ είδνπο. Παξαδείγκαηα κειεηψλ κεηαλαζηεπηηθήο ινγνηερλίαο είλαη ηα 

θείκελα ησλ Jin (2006) θαη Kanellos (2012), πνπ αθνξνχλ ηε κεηαλαζηεπηηθή 

ινγνηερλία δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ ησλ ΗΠΑ, ελψ ε πην θαιά κειεηεκέλε 

ινγνηερλία ζεσξείηαη απηή ησλ κεηαλαζηψλ ζηε Γεξκαλία (Suhr, 1989). 

Κείκελα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ινγνηερλίαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο 

δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα κάζεζε ζε κεηαλάζηεο πξσηνεηείο 

θνηηεηέο/-ήηξηεο (Collins, 2001) θαη ζε δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ νηθνδφκεζε 

δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο ζε καζεηέο/-ήηξηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο (Short, 

2009) ή ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ζε θνηηεηέο/-ήηξηεο γεξκαληθήο 

θηινινγίαο (Blioumi, 2015). Η έλλνηα ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ (intercultural 

competence ή cross-cultural competence) απαζρνιεί ηελ έξεπλα δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ γηα πεξηζζφηεξα απφ 40 ρξφληα, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη 

ζπκθσλία ζε έλαλ θνηλφ νξηζκφ. Αλ επηθεληξσζνχκε ζηελ εθπαίδεπζε, σο 

δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ νη δεμηφηεηεο εθείλσλ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαπνιηηηζκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

δηεπθνιχλνπλ α) ηελ αληίιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ δηθνχ 

ηνπο θαη μέλσλ πνιηηηζκψλ, θαη β) ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ πξνζέγγηζεο ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ άιισλ πνιηηηζκψλ (Blioumi, 2015). 

Η Deardorff (2006), πξνζπαζψληαο λα νξίζεη ηηο δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο, 

δηεξεχλεζε ηηο απφςεηο επηζηεκφλσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη 

θαηέιεμε πσο έλαο δεκνθηιήο νξηζκφο αλάκεζα ζηνπο επηζηήκνλεο ήηαλ φηη είλαη ε 

ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη απνηειεζκαηηθά θαη θαηάιιεια ζε 

δηαπνιηηηζκηθέο πεξηπηψζεηο ράξε ζηε δηαπνιηηηζκηθή ηνπ γλψζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηηο ζηάζεηο ηνπ. Οη Yershova θ.ά. (2000) ζεκεηψλνπλ πσο νη δηαπνιηηηζκηθέο 



Μέντορας

256

δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη άλζξσπνη πνπ 

θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Υπνζηεξίδνπλ πσο απηνί νη 

άλζξσπνη πξνζεγγίδνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο: Κάπνηνη κπνξεί λα ηηο ζεσξνχλ έλα πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιχζνπλ θαη 

θάπνηνη άιινη λα ηηο αληηκεησπίδνπλ σο επθαηξία γηα νηθνδφκεζε γλψζεο θαη 

πξνζσπηθή αλάπηπμε. Σε θάζε πεξίπησζε, θαηαιήγνπλ νη ζπγγξαθείο/εξεπλεηέο, ε 

δηαρείξηζε πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο ηξηψλ ηχπσλ: α) 

γλσζηηθέο, β) ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γ) ζπκπεξηθνξάο. 

Η αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ είλαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, παξάιιεια κε ηελ νηθνδφκεζε ελλνηψλ φπσο ν 

πνιηηηζκφο, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ν πινπξαιηζκφο θαη ε 

πξνψζεζε ηεο εηξήλεο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο αλνρήο (Portera, 2008). Η αλάπηπμε 

δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο αηζζήκαηνο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο (Blioumi, 2015), πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηεξενηχπσλ (Ληαθνπνχινπ, 

2006). Γηα ηελ νηθνδφκεζε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη 

πξνηαζεί ε ρξήζε θεηκέλσλ κεηαλαζηεπηηθήο ινγνηερλίαο, φπσο ην The Circuit ηνπ 

Jimenez (Burwitz-Melzer, 2001) θαη ηα δηεγήκαηα κεηαλαζηψλ ζηε Γεξκαλία ηεο 

ζπιινγήο Kalimerhaba (Blioumi, 2015), ζην πιαίζην κηαο νξγαλσκέλεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. 

Ο ζρεδηαζκφο κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ 

δεμηνηήησλ κε ηε ρξήζε θεηκέλσλ κεηαλαζηεπηηθήο ινγνηερλίαο κπνξεί λα βαζηζηεί 

ζε θάπνην ζρεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, φπσο ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν πνπ 

πξνηείλεη ε Blioumi (2015). Τν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε 

θνηηεηέο/-ήηξηεο ηκεκάησλ γεξκαληθήο γιψζζαο θαη θηινινγίαο, νη νπνίνη/-εο 

κειέηεζαλ ζπγθεθξηκέλα θείκελα κεηαλαζηψλ ζηε Γεξκαλία ζηελ ειιεληθή, 

ηνπξθηθή θαη γεξκαληθή γιψζζα. Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ ινγνηερληθήο αλάιπζεο, νη θνηηεηέο/-ήηξηεο θαινχληαλ λα εληνπίζνπλ 

ηέζζεξα βαζηθά δηαπνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία απνηεινχλ ην δηαπνιηηηζκηθφ 

δπλακηθφ ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ: 1) ηνλ δπλακηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζκνχ, 2) 

ηελ απηνθξηηηθή, 3) ηελ πβξηδηθφηεηα θαη 4) ηελ ακθίπιεπξε άπνςε. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε 

ζπγγξαθή ελφο δηεγήκαηνο ην νπνίν ζα ελζσκαηψλεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπληζηνχλ ην δηαπνιηηηζκηθφ δπλακηθφ ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ην 
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δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη άλζξσπνη πνπ 

θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Υπνζηεξίδνπλ πσο απηνί νη 

άλζξσπνη πξνζεγγίδνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο: Κάπνηνη κπνξεί λα ηηο ζεσξνχλ έλα πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιχζνπλ θαη 

θάπνηνη άιινη λα ηηο αληηκεησπίδνπλ σο επθαηξία γηα νηθνδφκεζε γλψζεο θαη 

πξνζσπηθή αλάπηπμε. Σε θάζε πεξίπησζε, θαηαιήγνπλ νη ζπγγξαθείο/εξεπλεηέο, ε 

δηαρείξηζε πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο ηξηψλ ηχπσλ: α) 

γλσζηηθέο, β) ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γ) ζπκπεξηθνξάο. 

Η αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ είλαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, παξάιιεια κε ηελ νηθνδφκεζε ελλνηψλ φπσο ν 

πνιηηηζκφο, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ν πινπξαιηζκφο θαη ε 

πξνψζεζε ηεο εηξήλεο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο αλνρήο (Portera, 2008). Η αλάπηπμε 

δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο αηζζήκαηνο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο (Blioumi, 2015), πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηεξενηχπσλ (Ληαθνπνχινπ, 

2006). Γηα ηελ νηθνδφκεζε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη 

πξνηαζεί ε ρξήζε θεηκέλσλ κεηαλαζηεπηηθήο ινγνηερλίαο, φπσο ην The Circuit ηνπ 

Jimenez (Burwitz-Melzer, 2001) θαη ηα δηεγήκαηα κεηαλαζηψλ ζηε Γεξκαλία ηεο 

ζπιινγήο Kalimerhaba (Blioumi, 2015), ζην πιαίζην κηαο νξγαλσκέλεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. 

Ο ζρεδηαζκφο κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ 

δεμηνηήησλ κε ηε ρξήζε θεηκέλσλ κεηαλαζηεπηηθήο ινγνηερλίαο κπνξεί λα βαζηζηεί 

ζε θάπνην ζρεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, φπσο ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν πνπ 

πξνηείλεη ε Blioumi (2015). Τν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε 

θνηηεηέο/-ήηξηεο ηκεκάησλ γεξκαληθήο γιψζζαο θαη θηινινγίαο, νη νπνίνη/-εο 

κειέηεζαλ ζπγθεθξηκέλα θείκελα κεηαλαζηψλ ζηε Γεξκαλία ζηελ ειιεληθή, 

ηνπξθηθή θαη γεξκαληθή γιψζζα. Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ ινγνηερληθήο αλάιπζεο, νη θνηηεηέο/-ήηξηεο θαινχληαλ λα εληνπίζνπλ 

ηέζζεξα βαζηθά δηαπνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία απνηεινχλ ην δηαπνιηηηζκηθφ 

δπλακηθφ ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ: 1) ηνλ δπλακηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζκνχ, 2) 

ηελ απηνθξηηηθή, 3) ηελ πβξηδηθφηεηα θαη 4) ηελ ακθίπιεπξε άπνςε. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε 

ζπγγξαθή ελφο δηεγήκαηνο ην νπνίν ζα ελζσκαηψλεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπληζηνχλ ην δηαπνιηηηζκηθφ δπλακηθφ ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ην 

δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν (Blioumi, 2015). Έηζη, ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ 

δηακνξθψλεηαη είλαη ην εμήο: Δίλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία ελφο δηεγήκαηνο, ην νπνίν 

λα κπνξεί λα ελζσκαηψλεη ηα δηαπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπληζηνχλ ην 

δηαπνιηηηζκηθφ δπλακηθφ ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη ηα νπνία λα είλαη δπλαηφλ 

λα εληνπηζηνχλ απφ ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ 

δηαπνιηηηζκηθέο εξκελείεο; 

 

Μεζνδνινγία 
 

Τν δηήγεκα πνπ γξάθηεθε ζην πιαίζην απηήο ηεο έξεπλαο έρεη ηνλ ηίηιν ΑΩ 

θαη αλαπηχζζεηαη ζε ηξία θεθάιαηα. Καηά ηε ζπγγξαθή ηνπ, έγηλε πξνζπάζεηα λα 

ελζσκαηψζεη ηα δηαπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπληζηνχλ ην δηαπνιηηηζκηθφ 

δπλακηθφ ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. Τα δηαπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε 

ζπλέρεηα ζα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ απφ ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν (Blioumi, 

2015), ψζηε ην δηήγεκα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάδεημε δηαπνιηηηζκηθψλ 

εξκελεηψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο λα είλαη δπλαηφλ λα εληαρζνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ 

δεμηνηήησλ ζε θνηηεηέο/-ήηξηεο ή καζεηέο/-ήηξηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζην 

πιαίζην κηαο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

Τα δηαπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην δηαπνιηηηζκηθφ 

κνληέιν (Blioumi, 2015), είλαη ηα εμήο: 

1) Γπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πνιηηηζκνχ (dynamic sense of culture): Ο 

κφλνο ηξφπνο λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαπνιηηηζκηθή αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ είλαη 

κέζα απφ ηελ αληίιεςε ηεο ηδέαο πσο ν πνιηηηζκφο είλαη κηα έλλνηα δπλακηθή. Ο 

πνιηηηζκφο αληηκεησπίδεηαη σο κηα επξεία έλλνηα ζηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ε 

ζπλερήο αιιαγή πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Blioumi, 2015). Έλα ηππηθφ 

παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κεηαβάιινληαη δηαξθψο ηα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην ιεγφκελν «ράζκα γελεψλ» (Μπιηνχκε, 2010). 

2) Απηνθξηηηθή (self-critisism): Μέζα απφ ηελ απηνθξηηηθή, κε ηελ έλλνηα ηεο 

θξηηηθήο ηεο νηθείαο εηθφλαο, θάπνηνη πνιηηηζκηθνί θψδηθεο είλαη πηζαλφλ λα 

επαλεμεηάδνληαη ή λα αλαζεσξνχληαη. Η απηνθξηηηθή ζπλδέεηαη κε ηε γλψζε ησλ 

νηθείσλ θαη μέλσλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη κε ηελ αλαγλψξηζε 

νηθείσλ θαη μέλσλ ζηεξενηχπσλ (Blioumi, 2015). 
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3) Υβξηδηθφηεηα (hybridity): Η πβξηδηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα σο αηνκηθή ή ζπιινγηθή έλλνηα θαη απνηππψλεη ην απνηέιεζκα ηεο 

πνιηηηζκηθήο αλάκεημεο (cultural mixing). Η ηαπηφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο θαη 

ηξίηεο γεληάο νηθνδνκείηαη ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία δνπλ. Η πβξηδηθφηεηα είλαη κηα πνιχ ζχγρξνλε θνηλσληθή εμέιημε θαη ε 

ζπκβνιή ηεο ινγνηερλίαο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο δίλεη νπζία θαη 

λφεκα ζε έλα λέν θνηλσληθφ θαηλφκελν, κέζα απφ ην κπζνπιαζηηθφ ζχκπαλ ησλ 

κεηαλαζηψλ ζπγγξαθέσλ (Blioumi, 2015). 

4) Ακθίπιεπξε άπνςε (double view): Ό,ηη αθνξά ην νηθείν θαη φ,ηη αθνξά ην 

μέλν παξνπζηάδνληαη κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθέο, ηζνδχλακεο νπηηθέο (ην νηθείν δελ 

θπξηαξρεί εηο βάξνο ηνπ μέλνπ). Η ακθίπιεπξε αληίιεςε ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ελζπλαίζζεζεο, δειαδή λα κπνξεί θάπνηνο λα δεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ 

νπηηθή ηνπ άιινπ (Blioumi, 2015). 

 

Απνηειέζκαηα 
 

Τν ΑΩ είλαη έλα δηήγεκα πνπ κηιάεη γηα έλαλ δηζδηάζηαην θφζκν γξακκάησλ. 

Ο θφζκνο ηνπ ΑΩ απνηειείηαη απφ ηελ Αιθαβεηνρψξα, φπνπ δνπλ αξαβηθά 

γξάκκαηα πνπ θηλνχληαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, θαη ηε Γξακκαηνρψξα, φπνπ 

δνπλ ιαηηληθά γξάκκαηα πνπ θηλνχληαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Ο ηίηινο ηνπ 

δηεγήκαηνο παξαπέκπεη ζην ειιεληθφ αιθάβεην, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί 

αθφκα πεξηζζφηεξν ν πινπξαιηζκφο ησλ γξακκάησλ. 

 

ΑΩ 
Κεθάιαην 1: Η Αιθαβεηνρώξα 
 

Η κέξα έκνηαδε ζπλεζηζκέλε ζηελ Αιθαβεηνρψξα1. Ο θχξηνο ي δηαθήκηδε ηα 

θξέζθα ιαραληθά ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο πνιιά θσλήεληα, γηα λα ηξαβήμεη ηελ 

πξνζνρή ησλ αγνξαζηψλ. Η θπξία ف πήγαηλε ην παηδί ηεο ζην λεπηαγσγείν θαη ν 

κηθξφο ع ραζκνπξηφηαλ θάησ απφ ην αζηείν θαπέιν ηνπ. Ο δάζθαινο, θχξηνο ض, 

ραηξέηεζε ηελ θπξία ف θαη ηελ πεξίκελε, γηα λα πεξάζνπλ καδί ηελ απιφπνξηα ηνπ 

Μεγάινπ Γξακκαηνζπληαθηηθνχ Ιδξχκαηνο, ζην νπνίν ζπζηεγάδνληαλ ην 

λεπηαγσγείν θαη ην ζρνιείν γηα παηδηά-γξάκκαηα, θαη ήηαλ ππεχζπλν γηα ηε 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ λεαξψλ γξακκάησλ κέρξη ηελ εκέξα ηεο Μεηαγξαθήο. Ο ب 
                                                 
1 Σηελ Αιθαβεηνρψξα δνπλ ηα γξάκκαηα (κε ζεηξά εκθάληζεο): ي (yā’), ف (fā’), ع (‘ayn’), ض (ḍād), ب 
(bā’), و (wāw), ط(ṭā’), ا (ʾalif), ك (kāf,) س (sīn). 
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3) Υβξηδηθφηεηα (hybridity): Η πβξηδηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα σο αηνκηθή ή ζπιινγηθή έλλνηα θαη απνηππψλεη ην απνηέιεζκα ηεο 

πνιηηηζκηθήο αλάκεημεο (cultural mixing). Η ηαπηφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο θαη 

ηξίηεο γεληάο νηθνδνκείηαη ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία δνπλ. Η πβξηδηθφηεηα είλαη κηα πνιχ ζχγρξνλε θνηλσληθή εμέιημε θαη ε 

ζπκβνιή ηεο ινγνηερλίαο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο δίλεη νπζία θαη 

λφεκα ζε έλα λέν θνηλσληθφ θαηλφκελν, κέζα απφ ην κπζνπιαζηηθφ ζχκπαλ ησλ 

κεηαλαζηψλ ζπγγξαθέσλ (Blioumi, 2015). 

4) Ακθίπιεπξε άπνςε (double view): Ό,ηη αθνξά ην νηθείν θαη φ,ηη αθνξά ην 

μέλν παξνπζηάδνληαη κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθέο, ηζνδχλακεο νπηηθέο (ην νηθείν δελ 

θπξηαξρεί εηο βάξνο ηνπ μέλνπ). Η ακθίπιεπξε αληίιεςε ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ελζπλαίζζεζεο, δειαδή λα κπνξεί θάπνηνο λα δεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ 

νπηηθή ηνπ άιινπ (Blioumi, 2015). 

 

Απνηειέζκαηα 
 

Τν ΑΩ είλαη έλα δηήγεκα πνπ κηιάεη γηα έλαλ δηζδηάζηαην θφζκν γξακκάησλ. 

Ο θφζκνο ηνπ ΑΩ απνηειείηαη απφ ηελ Αιθαβεηνρψξα, φπνπ δνπλ αξαβηθά 

γξάκκαηα πνπ θηλνχληαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, θαη ηε Γξακκαηνρψξα, φπνπ 

δνπλ ιαηηληθά γξάκκαηα πνπ θηλνχληαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Ο ηίηινο ηνπ 

δηεγήκαηνο παξαπέκπεη ζην ειιεληθφ αιθάβεην, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί 

αθφκα πεξηζζφηεξν ν πινπξαιηζκφο ησλ γξακκάησλ. 

 

ΑΩ 
Κεθάιαην 1: Η Αιθαβεηνρώξα 
 

Η κέξα έκνηαδε ζπλεζηζκέλε ζηελ Αιθαβεηνρψξα1. Ο θχξηνο ي δηαθήκηδε ηα 

θξέζθα ιαραληθά ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο πνιιά θσλήεληα, γηα λα ηξαβήμεη ηελ 

πξνζνρή ησλ αγνξαζηψλ. Η θπξία ف πήγαηλε ην παηδί ηεο ζην λεπηαγσγείν θαη ν 

κηθξφο ع ραζκνπξηφηαλ θάησ απφ ην αζηείν θαπέιν ηνπ. Ο δάζθαινο, θχξηνο ض, 

ραηξέηεζε ηελ θπξία ف θαη ηελ πεξίκελε, γηα λα πεξάζνπλ καδί ηελ απιφπνξηα ηνπ 

Μεγάινπ Γξακκαηνζπληαθηηθνχ Ιδξχκαηνο, ζην νπνίν ζπζηεγάδνληαλ ην 

λεπηαγσγείν θαη ην ζρνιείν γηα παηδηά-γξάκκαηα, θαη ήηαλ ππεχζπλν γηα ηε 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ λεαξψλ γξακκάησλ κέρξη ηελ εκέξα ηεο Μεηαγξαθήο. Ο ب 
                                                 
1 Σηελ Αιθαβεηνρψξα δνπλ ηα γξάκκαηα (κε ζεηξά εκθάληζεο): ي (yā’), ف (fā’), ع (‘ayn’), ض (ḍād), ب 
(bā’), و (wāw), ط(ṭā’), ا (ʾalif), ك (kāf,) س (sīn). 

βξήθε επθαηξία θαη πξνζπέξαζε ηνλ δάζθαιν θχξην ض , κπαίλνληαο πξηλ απφ εθείλνλ 

ζην ζρνιείν θαη γιηηψλνληαο έηζη ηελ παξαηήξεζε πσο είρε αξγήζεη. 

Οη و θαη ط, ζπκκαζεηέο θαη θαινί θίινη ηνπ ب, δηάβαδαλ κεξηθέο γξακκέο απφ 

ηα ζρνιηθά βηβιία ηνπο πεξηκέλνληαο λα ρπζεί ην κειάλη πνπ ζεκαηνδνηνχζε ηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Ο ب πιεζίαζε απνθαζηζηηθά ηνπο δπν θίινπο ηνπ θαη κε 

ρακεινχο ηφλνπο ζηα ζχκθσλα, γηα λα κελ ηνλ αθνχζνπλ ηα ππφινηπα γξάκκαηα, 

ηνχο είπε: 

«Θα έξζεηε καδί κνπ; Σήκεξα μεθηλάσ». 

«Ξεθηλάο γηα πνχ;» ξψηεζε ν ط θαη ίζησζε ηα γπαιηά ηνπ, πνπ είραλ 

ζηξαβψζεη. 

«Θα πεξάζσ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην». 

Ο و θνίηαμε ηνλ ب κε έθπιεμε. Δθείλε ηε ζηηγκή κπήθε ν δάζθαινο θχξηνο ض 

ζηελ απιή θαη ηα ηξία γξάκκαηα ηνλ ραηξέηεζαλ κε ζεβαζκφ. 

«Δίζαη ηξειφο» απάληεζε ν و φηαλ ν δάζθαινο θχξηνο ض απνκαθξχλζεθε θαη 

θνίηαμε ηνλ ط. Δθείλνο ζπκθψλεζε κε έλα αθαζφξηζην λεχκα θαη γχξηζε ζην 

δηάβαζκά ηνπ. 

«Τν ζθέθηεθα θαιά απηέο ηηο κέξεο. Θα μεθηλήζσ αλεμάξηεηα απφ ηε δηθή 

ζαο απφθαζε. Θα έξζεηε καδί κνπ;» 

«Πξέπεη λα ην μαλαζθεθηείο» είπε ν ط ζεθψλνληαο ην βιέκκα απφ ηε 

γξακκαηηθή πνπ δηάβαδε. «Ξέξεηο πσο είλαη πνιχ επηθίλδπλα πέξα απφ ην αξηζηεξφ 

πεξηζψξην. Απηφ πνπ ζθέθηεζαη λα θάλεηο είλαη θαζαξή ηξέια». 

«Πψο ην μέξεηο;» 

«Όινη ην μέξνπλ». 

«Πψο γίλεηαη λα ην μέξνπλ φινη, ρσξίο λα έρεη πάεη θαλέλαο;» 

«Μάιινλ θάπνηνο ζα έρεη πάεη θαη, φηαλ γχξηζε, πξνεηδνπνίεζε ηνπο 

ππφινηπνπο λα κελ πάεη θαλείο. Ή κπνξεί θαη λα κε γχξηζε». 

«Ξέξεηο εζχ θάπνηνλ πνπ πήγε; Όζνπο θη αλ έρσ ξσηήζεη, δελ έρσ βξεη 

θαλέλαλ πνπ έρεη πάεη. Γελ έρσ βξεη θαλέλαλ πνπ έζησ λα έρεη αθνχζεη γηα θάπνηνλ 

πνπ έρεη πάεη. Γελ είκαζηε θαη ηφζν πνιιά γξάκκαηα ζηελ Αιθαβεηνρψξα· 

γεκίδνπκε δε γεκίδνπκε κηα ζειίδα. Πψο μέξνπκε πσο είλαη επηθίλδπλα πέξα απφ ην 

αξηζηεξφ πεξηζψξην;» 

«Οχηε ηε ζβήζηξα έρνπκε ζπλαληήζεη πνηέ, αιιά μέξνπκε πσο είλαη 

επηθίλδπλε» είπε ν و ζθεπηηθφο, αιιά ζίγνπξνο γηα ην επηρείξεκά ηνπ. 
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«Γελ είλαη ην ίδην» ακχλζεθε ν ب. «Τα γέξηθα γξάκκαηα έρνπλ δεη ηε 

ζβήζηξα. Μέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο γλσξίδνπκε ηε δξάζε ηεο θαη μέξνπκε φηη 

είλαη επηθίλδπλε γηα ηα παηδηά-γξάκκαηα, πνπ είλαη αθφκα γξακκέλα κε κνιχβη. Τν 

αξηζηεξφ πεξηζψξην είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Καλείο δελ μέξεη ηη ππάξρεη πέξα απφ ην 

αξηζηεξφ πεξηζψξην, γηαηί πνηέ θαλείο δελ έρεη πάεη». 

Σηελ Αιθαβεηνρψξα, νη ειηθίεο ησλ γξακκάησλ μερψξηδαλ κε πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθνχο ηξφπνπο θαη ήηαλ αδχλαηνλ λα πεξάζεηο έλα λήπην-γξάκκα γηα 

παηδί-γξάκκα ή έλα παηδί-γξάκκα γηα ελήιηθν γξάκκα. Όια ηα αλήιηθα γξάκκαηα 

ήηαλ γξακκέλα κε κνιχβη θαη ηα λήπηα-γξάκκαηα θνξνχζαλ έλα θαπέιν πνπ ηα έθαλε 

λα μερσξίδνπλ απφ καθξηά. Όηαλ έλα λήπην-γξάκκα έθιεηλε ηηο 60 ζειίδεο δσήο, 

έβγαδε ην θαπέιν, θαη φηαλ έλα παηδί-γξάκκα έθιεηλε ηηο 200 ζειίδεο δσήο, ν 

Οξζνγξαθέαο, αλψηαηνο άξρνληαο ηεο Αιθαβεηνρψξαο, κεηέγξαθε κε κπιε ζηηιφ 

ηνπο άληξεο-γξάκκαηα θαη θφθθηλν ζηηιφ ηηο γπλαίθεο-γξάκκαηα. Η κέξα ηεο 

Μεηαγξαθήο ήηαλ απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κέξεο ηεο δσήο ελφο γξάκκαηνο. 

Δμαηηίαο ηεο κνιπβέληαο, επαίζζεηεο θχζεο ηνπο, ε ζβήζηξα ήηαλ ν πην 

κεγάινο θφβνο ησλ αλήιηθσλ γξακκάησλ. Τα πην παιηά γξάκκαηα δηεγνχληαλ πνιιέο 

ηζηνξίεο γηα ηηο επηζέζεηο ηεο ζβήζηξαο ζηελ Αιθαβεηνρψξα, θαη ηελ αγσλία πνπ 

ζθφξπηζε ζηε ρψξα φζεο θνξέο εκθαλίζηεθε. Σχκθσλα κε ηηο ηζηνξίεο, ε ζβήζηξα 

εμαθάληδε αδηάθξηηα φπνην γξάκκα γξακκέλν κε κνιχβη δελ πξνιάβαηλε λα 

πξνθπιαρζεί. Τα πην ειηθησκέλα γξάκκαηα, εθείλα πνπ ήηαλ γξακκέλα πνιχ 

θαιιηγξαθηθά κε κειάλη πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαλ πηα θαη είραλ αξρίζεη λα 

μεζσξηάδνπλ, κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκθαλίζεηο ηεο. 

Ο ب ζθεθηφηαλ θακηά θνξά πσο ε ζβήζηξα δελ ππήξρε θαη ήηαλ απιψο κηα 

επηλφεζε ησλ κεγάισλ γξακκάησλ γηα λα ηξνκάδνπλ ηα παηδηά-γξάκκαηα, φηαλ δε 

ζπκπεξηθέξνληαλ κε ζχληαμε θαη γξακκαηηθή. Αθφκα φκσο θαη αλ ν ب κεξηθέο θνξέο 

είρε ακθηβνιίεο γηα ηελ χπαξμε ηεο ζβήζηξαο, ήηαλ αξθεηά ηα γξάκκαηα πνπ έιεγαλ 

πσο ηελ είραλ δεη θαη φια ηα γξάκκαηα ηεο Αιθαβεηνρψξαο είραλ αθνχζεη ακέηξεηεο 

ηζηνξίεο γηα επηθίλδπλεο εκθαλίζεηο ηεο ηα παιαηφηεξα ρξφληα. Αληίζεηα, ην αξηζηεξφ 

πεξηζψξην ήηαλ θάηη πνπ θνβφληνπζαλ φια ηα γξάκκαηα ηεο Αιθαβεηνρψξαο, αλ θαη 

θαηλφηαλ πσο θαλέλα γξάκκα δελ ήμεξε ηνλ ιφγν. 

Απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ θάζε γξάκκα θηλνχληαλ απφ δεμηά πξνο ηα 

αξηζηεξά θαη φινη ήμεξαλ πσο, φηαλ πιεζίαδαλ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην, έπξεπε λα 

αιιάμνπλ γξακκή ζηε ζειίδα. Ο ب, απφ λήπην-γξάκκα αθφκα, είρε εληππσζηαζηεί 

απφ απηή ηε ζπλήζεηα ησλ γνληψλ ηνπ, ζηελ νπνία ηνλ είραλ εθπαηδεχζεη κφιηο έθπγε 
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«Γελ είλαη ην ίδην» ακχλζεθε ν ب. «Τα γέξηθα γξάκκαηα έρνπλ δεη ηε 

ζβήζηξα. Μέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο γλσξίδνπκε ηε δξάζε ηεο θαη μέξνπκε φηη 

είλαη επηθίλδπλε γηα ηα παηδηά-γξάκκαηα, πνπ είλαη αθφκα γξακκέλα κε κνιχβη. Τν 

αξηζηεξφ πεξηζψξην είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Καλείο δελ μέξεη ηη ππάξρεη πέξα απφ ην 

αξηζηεξφ πεξηζψξην, γηαηί πνηέ θαλείο δελ έρεη πάεη». 

Σηελ Αιθαβεηνρψξα, νη ειηθίεο ησλ γξακκάησλ μερψξηδαλ κε πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθνχο ηξφπνπο θαη ήηαλ αδχλαηνλ λα πεξάζεηο έλα λήπην-γξάκκα γηα 

παηδί-γξάκκα ή έλα παηδί-γξάκκα γηα ελήιηθν γξάκκα. Όια ηα αλήιηθα γξάκκαηα 

ήηαλ γξακκέλα κε κνιχβη θαη ηα λήπηα-γξάκκαηα θνξνχζαλ έλα θαπέιν πνπ ηα έθαλε 

λα μερσξίδνπλ απφ καθξηά. Όηαλ έλα λήπην-γξάκκα έθιεηλε ηηο 60 ζειίδεο δσήο, 

έβγαδε ην θαπέιν, θαη φηαλ έλα παηδί-γξάκκα έθιεηλε ηηο 200 ζειίδεο δσήο, ν 

Οξζνγξαθέαο, αλψηαηνο άξρνληαο ηεο Αιθαβεηνρψξαο, κεηέγξαθε κε κπιε ζηηιφ 

ηνπο άληξεο-γξάκκαηα θαη θφθθηλν ζηηιφ ηηο γπλαίθεο-γξάκκαηα. Η κέξα ηεο 

Μεηαγξαθήο ήηαλ απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κέξεο ηεο δσήο ελφο γξάκκαηνο. 

Δμαηηίαο ηεο κνιπβέληαο, επαίζζεηεο θχζεο ηνπο, ε ζβήζηξα ήηαλ ν πην 

κεγάινο θφβνο ησλ αλήιηθσλ γξακκάησλ. Τα πην παιηά γξάκκαηα δηεγνχληαλ πνιιέο 

ηζηνξίεο γηα ηηο επηζέζεηο ηεο ζβήζηξαο ζηελ Αιθαβεηνρψξα, θαη ηελ αγσλία πνπ 

ζθφξπηζε ζηε ρψξα φζεο θνξέο εκθαλίζηεθε. Σχκθσλα κε ηηο ηζηνξίεο, ε ζβήζηξα 

εμαθάληδε αδηάθξηηα φπνην γξάκκα γξακκέλν κε κνιχβη δελ πξνιάβαηλε λα 

πξνθπιαρζεί. Τα πην ειηθησκέλα γξάκκαηα, εθείλα πνπ ήηαλ γξακκέλα πνιχ 

θαιιηγξαθηθά κε κειάλη πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαλ πηα θαη είραλ αξρίζεη λα 

μεζσξηάδνπλ, κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκθαλίζεηο ηεο. 

Ο ب ζθεθηφηαλ θακηά θνξά πσο ε ζβήζηξα δελ ππήξρε θαη ήηαλ απιψο κηα 

επηλφεζε ησλ κεγάισλ γξακκάησλ γηα λα ηξνκάδνπλ ηα παηδηά-γξάκκαηα, φηαλ δε 

ζπκπεξηθέξνληαλ κε ζχληαμε θαη γξακκαηηθή. Αθφκα φκσο θαη αλ ν ب κεξηθέο θνξέο 

είρε ακθηβνιίεο γηα ηελ χπαξμε ηεο ζβήζηξαο, ήηαλ αξθεηά ηα γξάκκαηα πνπ έιεγαλ 

πσο ηελ είραλ δεη θαη φια ηα γξάκκαηα ηεο Αιθαβεηνρψξαο είραλ αθνχζεη ακέηξεηεο 

ηζηνξίεο γηα επηθίλδπλεο εκθαλίζεηο ηεο ηα παιαηφηεξα ρξφληα. Αληίζεηα, ην αξηζηεξφ 

πεξηζψξην ήηαλ θάηη πνπ θνβφληνπζαλ φια ηα γξάκκαηα ηεο Αιθαβεηνρψξαο, αλ θαη 

θαηλφηαλ πσο θαλέλα γξάκκα δελ ήμεξε ηνλ ιφγν. 

Απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ θάζε γξάκκα θηλνχληαλ απφ δεμηά πξνο ηα 

αξηζηεξά θαη φινη ήμεξαλ πσο, φηαλ πιεζίαδαλ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην, έπξεπε λα 

αιιάμνπλ γξακκή ζηε ζειίδα. Ο ب, απφ λήπην-γξάκκα αθφκα, είρε εληππσζηαζηεί 

απφ απηή ηε ζπλήζεηα ησλ γνληψλ ηνπ, ζηελ νπνία ηνλ είραλ εθπαηδεχζεη κφιηο έθπγε 

απφ ηε βξεθηθή ειηθία ηεο ηειείαο θαη θφξεζε ην θαπέιν ηνπ λεπίνπ-γξάκκαηνο. Απφ 

πνιχ κηθξφο, θάζε θνξά πνπ ην πιεζίαδε, ζθεθηφηαλ πσο, φηαλ κεγάισλε, ζα 

ηαμίδεπε πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην, θη αο έιεγαλ πσο ήηαλ επηθίλδπλα. 

«Λνηπφλ, ζα έξζεηε καδί κνπ ή φρη;» ξψηεζε ν ب ηνπο θίινπο ηνπ γηα αθφκα 

κηα θνξά, πνπ θαηλφηαλ λα είλαη ε ηειεπηαία. 

«Δγψ ζπλερίδσ λα πηζηεχσ πσο είζαη ηξειφο. Δίλαη πνιχ επηθίλδπλα πέξα απφ 

ην αξηζηεξφ πεξηζψξην» απάληεζε ν و αξλεηηθά. 

«Δίκαζηε κφιηο 130 ζειίδσλ θαη ζέιεηο λα θάλεηο έλα ηαμίδη πνπ ηα πην ζνθά 

γξάκκαηα απνθεχγνπλ» είπε ν ط. «Γε ζα έξζσ θαη λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα παο νχηε 

εζχ». 

«Δληάμεη ινηπφλ. Θα ηα πνχκε μαλά ζε κεξηθέο κέξεο. Δίκαη ζίγνπξνο πσο ζα 

έρσ πνιιέο ηζηνξίεο λα ζαο πσ» απάληεζε ν ب θαη ηνπο ραηξέηεζε. 

«Γε ζα κείλεηο γηα ην κάζεκα;» ξψηεζε ν ط θαζψο ην κειάλη είρε ήδε αξρίζεη 

λα ρχλεηαη. Ο و θαη ν ط εηνηκάδνληαλ λα κπνπλ ζηε κεγάιε αίζνπζα γηα ηα παηδηά-

γξάκκαηα ηνπ Μεγάινπ Γξακκαηνζπληαθηηθνχ Ιδξχκαηνο. 

«Όρη, μεθηλψ ακέζσο» απάληεζε. «Έρσ κηα νιφθιεξε γξακκή λα δηαλχζσ, 

νπφηε πξέπεη λα μεθηλήζσ λσξίο». 

Ο ب ραηξέηεζε ηνπο θίινπο ηνπ θαη ζπλέρηζε πξνο ηα αξηζηεξά. Σηνλ δξφκν 

ηνπ ζπλάληεζε αξρηθά ηνλ θχξην ا, έλαλ γείηνλα ηνπ νπνίνπ ην ζπίηη βξηζθφηαλ ζε 

απφζηαζε κφιηο ηξηψλ γξακκάησλ απφ ην δηθφ ηνπ, θαη ηνπ άξεζε λα θάζεηαη ζηελ 

απιή θαη λα πεξηκέλεη ηνλ ηαρπδξφκν. Τνλ πέηπρε ηε ζηηγκή πνπ είρε κφιηο δερηεί ηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ θαη ν θχξηνο ا ζήθσζε έλα γξάκκα γηα λα ηνλ ραηξεηήζεη. Σηε 

ζπλέρεηα πέξαζε κπξνζηά απφ ην κπαθάιηθν ηνπ θπξίνπ ك, ραηξέηεζε έπεηηα ηε 

γηαηξφ θπξία س, πνπ πήγαηλε ηξέρνληαο κάιινλ γηα λα επηζθεθζεί θάπνηνλ αζζελή, 

δηέζρηζε ην πνηάκη πνπ βξηζθφηαλ ζε απφζηαζε δεθαπέληε γξακκάησλ απφ ην 

αξηζηεξφ πεξηζψξην θαη ζηάζεθε κπξνζηά ζην ζπίηη πνπ δνχζε ην γξάκκα ρσξίο 

φλνκα. Τν γξάκκα ρσξίο φλνκα ήηαλ έλα πεξηζσξηαθφ, ειηθησκέλν γξάκκα, πνπ 

δνχζε κφλν ηνπ ζε απφζηαζε νθηψ γξακκάησλ απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην. Ήηαλ 

ηφζν ειηθησκέλν, πνπ είρε μεζσξηάζεη ζε βαζκφ λα κελ κπνξείο πηα λα θαηαιάβεηο 

πνην γξάκκα ήηαλ. Τν ειηθησκέλν γξάκκα είδε ηνλ ب πνπ ζηάζεθε κπξνζηά απφ ην 

ζπίηη ηνπ, θαη βγήθε έμσ γηα λα ηνπ κηιήζεη. 

«Γε βιέπσ ζπρλά γξάκκαηα εδψ. Πνχ πεγαίλεηο, λεαξέ;» 

«Θέισ λα πάσ πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην». 



Μέντορας

262

«Γε θνβάζαη; Δίκαη ζίγνπξνο πσο έρεηο αθνχζεη φηη είλαη πνιχ επηθίλδπλα 

ηφζν αξηζηεξά». 

«Έρεηο πάεη;» ξψηεζε ν ب θάπσο απφηνκα κάιινλ· φζν πιεζίαδε ηνλ ζηφρν 

ηνπ ε αγσλία ηνπ γηα ην ηη ζα έβξηζθε πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην κεγάισλε. 

«Μελ είζαη επηζεηηθφο, λεαξέ». 

«Με ζπγρσξείηε, έρεηε δίθην. Γε θνβάκαη λα πάσ πέξα απφ ην αξηζηεξφ 

πεξηζψξην, επεηδή δελ μέξσ ηη ππάξρεη εθεί. Όινη ιέλε πσο είλαη επηθίλδπλα, αιιά 

θαλείο δελ μέξεη γηαηί». 

«Σσζηά ηα ιεο, λεαξέ. Η Αιθαβεηνρψξα δελ έρεη αιιάμεη θαζφινπ απφ φηαλ 

ήκνπλ θη εγψ έλα λεαξφ γξάκκα, πάλε θνληά 700 ζειίδεο. Πφζσλ ζειίδσλ είζαη;» 

«Δίκαη ζρεδφλ 150 ζειίδσλ» απάληεζε ν ب αλεβάδνληαο ιίγν ηνλ αξηζκφ. 

«Όηαλ ήκνπλ ιίγν κεγαιχηεξνο απφ εζέλα, πεξίπνπ 190 ζειίδσλ, ιίγν πξηλ ηε 

Μεηαγξαθή, έθαλα θη εγψ έλα ηαμίδη πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην». 

Ο ب μαθληάζηεθε. «Δγψ μέξσ πσο θαλέλα γξάκκα πνηέ δελ έρεη πάεη πέξα 

απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην». 

Τν ειηθησκέλν γξάκκα ρακνγέιαζε. «Έρεη πνιιά ρξφληα πνπ ζηακάηεζα λα 

ην ιέσ. Όηαλ γχξηζα, ήκνπλ πνιχ ελζνπζηαζκέλνο θαη ήζεια λα κηιάσ ζε φια ηα 

γξάκκαηα γηα ηνλ θφζκν πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην. Μνπ γχξηζε ηελ πιάηε ε 

Αιθαβεηνρψξα. Κάπνηνη δε κε πίζηεςαλ θαη θάπνηνη δελ ήζειαλ νχηε λα κε 

αθνχζνπλ. Βιέπεηο, ε ηδέα πσο δελ πξέπεη λα πεγαίλνπκε πέξα απφ ην αξηζηεξφ 

πεξηζψξην είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζηελ Αιθαβεηνρψξα. Δγθαηαζηάζεθα εδψ, θνληά 

ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην, γηα λα απνκαθξπλζψ απφ ηα γξάκκαηα ηεο 

Αιθαβεηνρψξαο. Πνιχ ιίγνη έρνπλ έξζεη σο εδψ. Ο θαηξφο πνπ ην ηειεπηαίν γξάκκα 

πιεζίαζε ηφζν θνληά πξέπεη λα ήηαλ πξηλ γελλεζείο». 

«Καη πψο είλαη εθεί;» ξψηεζε ν ب, αλ θαη ζπλέρηδε λα είλαη ιίγν 

επηθπιαθηηθφο κε ην πεξηζσξηαθφ γέξηθν γξάκκα. Όινη ζηελ Αιθαβεηνρψξα έιεγαλ 

πσο δελ ήηαλ θαη πνιχ θαιά ζηα ινγηθά ηνπ, αιιά βαζηά κέζα ηνπ έλησζε 

εκπηζηνζχλε, ζαλ απηή πνπ έρνπλ νη ηαμηδηψηεο ν έλαο γηα ηνλ άιιν. 

«Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, δε ζπκάκαη θαιά πηα. Υπάξρεη κηα ρψξα εθεί, ε 

Γξακκαηνρψξα. Τα γξάκκαηα πνπ ζπλάληεζα εθεί ήηαλ δηαθνξεηηθά απφ εκάο, ζαλ 

λα έθαλαλ ηα πάληα αλάπνδα. Όιν έιεγα λα μαλαπάσ, αιιά δελ ην έθαλα. Αλ ήκνπλ 

πην λένο, ζα εξρφκνπλ καδί ζνπ. Πήγαηλε φκσο φζν έρεη αθφκα θσο, ζα λπρηψζεη ζε 

ιίγν». 
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«Γε θνβάζαη; Δίκαη ζίγνπξνο πσο έρεηο αθνχζεη φηη είλαη πνιχ επηθίλδπλα 

ηφζν αξηζηεξά». 

«Έρεηο πάεη;» ξψηεζε ν ب θάπσο απφηνκα κάιινλ· φζν πιεζίαδε ηνλ ζηφρν 

ηνπ ε αγσλία ηνπ γηα ην ηη ζα έβξηζθε πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην κεγάισλε. 

«Μελ είζαη επηζεηηθφο, λεαξέ». 

«Με ζπγρσξείηε, έρεηε δίθην. Γε θνβάκαη λα πάσ πέξα απφ ην αξηζηεξφ 

πεξηζψξην, επεηδή δελ μέξσ ηη ππάξρεη εθεί. Όινη ιέλε πσο είλαη επηθίλδπλα, αιιά 

θαλείο δελ μέξεη γηαηί». 

«Σσζηά ηα ιεο, λεαξέ. Η Αιθαβεηνρψξα δελ έρεη αιιάμεη θαζφινπ απφ φηαλ 

ήκνπλ θη εγψ έλα λεαξφ γξάκκα, πάλε θνληά 700 ζειίδεο. Πφζσλ ζειίδσλ είζαη;» 

«Δίκαη ζρεδφλ 150 ζειίδσλ» απάληεζε ν ب αλεβάδνληαο ιίγν ηνλ αξηζκφ. 

«Όηαλ ήκνπλ ιίγν κεγαιχηεξνο απφ εζέλα, πεξίπνπ 190 ζειίδσλ, ιίγν πξηλ ηε 

Μεηαγξαθή, έθαλα θη εγψ έλα ηαμίδη πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην». 

Ο ب μαθληάζηεθε. «Δγψ μέξσ πσο θαλέλα γξάκκα πνηέ δελ έρεη πάεη πέξα 

απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην». 

Τν ειηθησκέλν γξάκκα ρακνγέιαζε. «Έρεη πνιιά ρξφληα πνπ ζηακάηεζα λα 

ην ιέσ. Όηαλ γχξηζα, ήκνπλ πνιχ ελζνπζηαζκέλνο θαη ήζεια λα κηιάσ ζε φια ηα 

γξάκκαηα γηα ηνλ θφζκν πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην. Μνπ γχξηζε ηελ πιάηε ε 

Αιθαβεηνρψξα. Κάπνηνη δε κε πίζηεςαλ θαη θάπνηνη δελ ήζειαλ νχηε λα κε 

αθνχζνπλ. Βιέπεηο, ε ηδέα πσο δελ πξέπεη λα πεγαίλνπκε πέξα απφ ην αξηζηεξφ 

πεξηζψξην είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζηελ Αιθαβεηνρψξα. Δγθαηαζηάζεθα εδψ, θνληά 

ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην, γηα λα απνκαθξπλζψ απφ ηα γξάκκαηα ηεο 

Αιθαβεηνρψξαο. Πνιχ ιίγνη έρνπλ έξζεη σο εδψ. Ο θαηξφο πνπ ην ηειεπηαίν γξάκκα 

πιεζίαζε ηφζν θνληά πξέπεη λα ήηαλ πξηλ γελλεζείο». 

«Καη πψο είλαη εθεί;» ξψηεζε ν ب, αλ θαη ζπλέρηδε λα είλαη ιίγν 

επηθπιαθηηθφο κε ην πεξηζσξηαθφ γέξηθν γξάκκα. Όινη ζηελ Αιθαβεηνρψξα έιεγαλ 

πσο δελ ήηαλ θαη πνιχ θαιά ζηα ινγηθά ηνπ, αιιά βαζηά κέζα ηνπ έλησζε 

εκπηζηνζχλε, ζαλ απηή πνπ έρνπλ νη ηαμηδηψηεο ν έλαο γηα ηνλ άιιν. 

«Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, δε ζπκάκαη θαιά πηα. Υπάξρεη κηα ρψξα εθεί, ε 

Γξακκαηνρψξα. Τα γξάκκαηα πνπ ζπλάληεζα εθεί ήηαλ δηαθνξεηηθά απφ εκάο, ζαλ 

λα έθαλαλ ηα πάληα αλάπνδα. Όιν έιεγα λα μαλαπάσ, αιιά δελ ην έθαλα. Αλ ήκνπλ 

πην λένο, ζα εξρφκνπλ καδί ζνπ. Πήγαηλε φκσο φζν έρεη αθφκα θσο, ζα λπρηψζεη ζε 

ιίγν». 

Ο ب ραηξέηεζε θάλνληαο έλα αθφκα βήκα πξνο ηα αξηζηεξά. Μεηά έθαλε 

αθφκα έλα θαη αθφκα έλα θαη κεξηθά αθφκα, κέρξη πνπ βξέζεθε κπξνζηά ζε κηα 

πηλαθίδα πνπ έγξαθε: «Τέινο ζειίδαο, παξαθαιψ αιιάμηε γξακκή». Ο ب είρε 

αθνχζεη γηα ηελ πηλαθίδα πνπ είρε ηνπνζεηήζεη ν Οξζνγξαθέαο σο ηειεπηαία 

πξνεηδνπνίεζε πξηλ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην. Η πηλαθίδα ζήκαηλε πσο ήηαλ ζε 

απφζηαζε κφιηο ελφο γξάκκαηνο απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην. Σήθσζε ην πφδη ηνπ 

έηνηκνο λα πάεη εθεί φπνπ κφιηο έλα αθφκα γξάκκα ηεο Αιθαβεηνρψξαο είρε πάεη, 

θαη λα γξαθηεί έηζη κε ρξπζφ γξάκκα ην φλνκά ηνπ ζηελ ηζηνξία ηεο 

Αιθαβεηνρψξαο. Ο ب έθιεηζε ηα κάηηα θαη έθαλε δπν βήκαηα. 

 

Κεθάιαην 2: Η Γξακκαηνρώξα 
 

Η κέξα έκνηαδε ζπλεζηζκέλε ζηε Γξακκαηνρψξα2. Η θπξία A δηαθήκηδε ηα 

ςάξηα ηεο ρξεζηκνπνηψληαο πνιιά ζεκεία ζηίμεο, γηα λα θάλεη ηα πεξαζηηθά 

γξάκκαηα λα ηελ πξνζέμνπλ. Ο θχξηνο M πήγαηλε ην παηδί ηνπ ζηνλ νδνληίαηξν, 

θχξην S, θαη ν κηθξφο E θξαηνχζε ην κάγνπιφ ηνπ δείρλνληαο λα πνλάεη. Η δαζθάια 

θπξία X έκπαηλε βηαζηηθά ζηελ αίζνπζα Γξακκάησλ θαη Σεκείσλ Σηίμεο, φπνπ 

βξίζθνληαλ ήδε ν Γξακκαηάξρεο, ν Αξρηζηίθηεο θαη ηα παηδηά-γξάκκαηα πνπ ζα 

ιάκβαλαλ κέξνο ζηελ ηειεηή ηνπ Απνθφκκαηνο. Όηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο φινη ηελ 

πεξίκελαλ, ραηξέηεζε βηαζηηθά ηνπο δχν αλψηαηνπο άξρνληεο ηεο Γξακκαηνρψξαο 

θαη θάζηζε ζηε ζέζε πνπ ήηαλ πξννξηζκέλε γηα εθείλε, ζηελ εμέδξα πνπ είρε ζηεζεί 

εηδηθά γηα ηελ πεξίζηαζε. 

Η ηειεηή ηνπ Απνθφκκαηνο ήηαλ ε δεχηεξε πην ζεκαληηθή ζηηγκή ζηε δσή 

ελφο γξάκκαηνο. Η ζηηγκή πνπ ηα λεαξά γξάκκαηα έραλαλ ην θφκκα πνπ θνξνχζαλ 

απφ ηε γέλλεζή ηνπο ζήκαηλε πσο πιένλ είραλ ην δηθαίσκα λα πεγαίλνπλ θαη ζηηο 

πεξηνρέο κεηά ηε Μεγάιε Τειεία. Η ηειεηή ηνπ Απνθφκκαηνο γηλφηαλ φηαλ ηα λεαξά 

γξάκκαηα ζπκπιήξσλαλ ηηο 129 ζειίδεο δσήο, θαη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ έλα 

γξάκκα ηεο Γξακκαηνρψξαο ζα έβιεπε απφ θνληά ηνπο δχν αλψηαηνπο άξρνληεο ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία δνχζε· ε πξψηε θαη κία απφ ηηο δχν ζπλνιηθά θνξέο πνπ ήηαλ 

επηηξεπηφ λα ζπλαληήζεη θαλείο ηνλ Γξακκαηάξρε θαη ηνλ Αξρηζηίθηε. 

Ο Γξακκαηάξρεο ήηαλ ν αλψηαηνο άξρνληαο, εκπλεπζηήο θαη εγγπεηήο ηεο 

ζχληαμεο θαη γξακκαηηθήο ηεο Γξακκαηνρψξαο. Ο Γξακκαηάξρεο ήηαλ φια ηα 

                                                 
2 Σηε Γξακκαηνρψξα δνπλ ηα γξάκκαηα (κε ζεηξά εκθάληζεο): A (ā), M (em), S (es), E (ē), X (ix), D 

(dē), O (ō), Q (qū), H (hā), G (gē), F (ef), L (el), C (cē), R (er). 
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γξάκκαηα θαη θαλέλα γξάκκα ηαπηφρξνλα – απφ δένο θαη ζεβαζκφ, θαλέλα γξάκκα 

δελ κπνξνχζε λα ηνλ θνηηάμεη γηα πεξηζζφηεξν απφ κεξηθέο ζηηγκέο θαη έηζη θαλείο 

δελ ήμεξε πνην γξάκκα ήηαλ. Κάπνηνη έιεγαλ πσο ήηαλ έλα θαιιηγξαθηθφ F, ελψ 

θάπνηνη άιινη επέκελαλ πσο ήηαλ έλα ιακπεξφ, θαηαθφθθηλν Β. Σπλήζσο ήηαλ 

θιεηζκέλνο ζην γξαθείν ηνπ, πέξα απφ ηε Μεγάιε Τειεία θαη θνληά ζην δεμί 

πεξηζψξην, θαη έβγαηλε κφλν φηαλ εξρφηαλ ε ψξα γηα κηα ηειεηή Απνθφκκαηνο ή 

Αληηγξαθήο. Ο Γξακκαηάξρεο είρε ην γεληθφ πξφζηαγκα γηα φια ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηε γξακκαηηθή θαη ηε ζχληαμε ηεο Γξακκαηνρψξαο, σζηφζν αξρεγφο ηεο 

ηειεηήο ηνπ Απνθφκκαηνο ήηαλ ν Αξρηζηίθηεο, δεχηεξνο ηε ηάμεη άξρνληαο θαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνρψλ θνληά ζην δεμί πεξηζψξην. 

Ο Αξρηζηίθηεο μεθίλεζε, ιέγνληαο πφζν ζεκαληηθή ήηαλ εθείλε ε ζηηγκή γηα 

ηα λεαξά γξάκκαηα πνπ πεξίκελαλ κε αλππνκνλεζία λα μεθνξησζνχλ ην θφκκα ηνπο. 

«Η δσή ελφο γξάκκαηνο ηεο Γξακκαηνρψξαο ζεκαδεχεηαη απφ δχν κεγάιεο ζηηγκέο. 

Σήκεξα έρεη έξζεη ε ψξα γηα εζάο λα δήζεηε ηελ πξψηε απφ απηέο, ην Απφθνκκα. 

Έρεηε φινη ζπκπιεξψζεη 129 ζειίδεο δσήο θαη είζηε ην κέιινλ ηεο σξαίαο καο 

ρψξαο. Σε κφιηο 60 ζειίδεο αθφκα, πνπ νχηε ζα θαηαιάβεηε πφηε ζα πεξάζνπλ, ζα 

έξζεηε μαλά ζε απηήλ εδψ ηελ αίζνπζα γηα λα αληηγξαθείηε θαη λα βγείηε σο ελήιηθα 

γξάκκαηα πηα ζηελ θνηλσλία ηεο Γξακκαηνρψξαο. Αιιά απηά ζα ηα πνχκε φηαλ έξζεη 

εθείλε ε ψξα· πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην Απφθνκκα, ζα αθνχζεηε ηελ ηζηνξία ηνπ 

δεμηνχ πεξηζσξίνπ απφ ηε δαζθάια θπξία X θαη κεηά ζα είζηε έηνηκνη λα ράζεηε ην 

θφκκα ζαο». 

Η δαζθάια θπξία X έβεμε κεξηθέο θνξέο γηα λα δηνξζψζεη ηε θσλή ηεο θαη 

μεθίλεζε λα κηιάεη γηα ηελ ηζηνξία ηνπ δεμηνχ πεξηζσξίνπ, κε έλαλ ιφγν πνπ 

απήγγεηιιε ζε θάζε ηειεηή Απνθφκκαηνο θαη είρε κάζεη πιένλ απέμσ. Η D πεξίκελε 

κε αλππνκνλεζία ηε δαζθάια θπξία X λα μεθηλήζεη θαη θάζε ηφζν θνηηνχζε πξνο ηε 

κεξηά πνπ θάζνληαλ νη θίινη ηεο, ε O, ν Q θαη ν H. Όια ηα γξάκκαηα ηεο 

Γξακκαηνρψξαο ήμεξαλ πσο, φηαλ πιεζίαδαλ ην δεμί πεξηζψξην, έπξεπε λα αιιάμνπλ 

γξακκή ζηε ζειίδα· κάιηζηα, ηα παηδηά-γξάκκαηα πνπ δελ είραλ ράζεη αθφκα ην 

θφκκα ηνπο έπξεπε λα αιιάδνπλ γξακκή πξηλ πεξάζνπλ ηε Μεγάιε Τειεία. Η 

εθθψλεζε ηνπ ιφγνπ πνπ ζα πξνεγνχληαλ ηεο ηειεηήο ηνπ Απνθφκκαηνο είρε ζηφρν 

λα εμεγήζεη ζηα λεαξά γξάκκαηα ηελ αηηία απηψλ ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ θαη φια ηα 

γξάκκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ηειεηή πεξίκελαλ κε ελδηαθέξνλ λα αθνχζνπλ απηά 

πνπ ζα ηνπο έιεγε ε δαζθάια θπξία X. 
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γξάκκαηα θαη θαλέλα γξάκκα ηαπηφρξνλα – απφ δένο θαη ζεβαζκφ, θαλέλα γξάκκα 

δελ κπνξνχζε λα ηνλ θνηηάμεη γηα πεξηζζφηεξν απφ κεξηθέο ζηηγκέο θαη έηζη θαλείο 

δελ ήμεξε πνην γξάκκα ήηαλ. Κάπνηνη έιεγαλ πσο ήηαλ έλα θαιιηγξαθηθφ F, ελψ 

θάπνηνη άιινη επέκελαλ πσο ήηαλ έλα ιακπεξφ, θαηαθφθθηλν Β. Σπλήζσο ήηαλ 

θιεηζκέλνο ζην γξαθείν ηνπ, πέξα απφ ηε Μεγάιε Τειεία θαη θνληά ζην δεμί 

πεξηζψξην, θαη έβγαηλε κφλν φηαλ εξρφηαλ ε ψξα γηα κηα ηειεηή Απνθφκκαηνο ή 

Αληηγξαθήο. Ο Γξακκαηάξρεο είρε ην γεληθφ πξφζηαγκα γηα φια ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηε γξακκαηηθή θαη ηε ζχληαμε ηεο Γξακκαηνρψξαο, σζηφζν αξρεγφο ηεο 

ηειεηήο ηνπ Απνθφκκαηνο ήηαλ ν Αξρηζηίθηεο, δεχηεξνο ηε ηάμεη άξρνληαο θαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνρψλ θνληά ζην δεμί πεξηζψξην. 

Ο Αξρηζηίθηεο μεθίλεζε, ιέγνληαο πφζν ζεκαληηθή ήηαλ εθείλε ε ζηηγκή γηα 

ηα λεαξά γξάκκαηα πνπ πεξίκελαλ κε αλππνκνλεζία λα μεθνξησζνχλ ην θφκκα ηνπο. 

«Η δσή ελφο γξάκκαηνο ηεο Γξακκαηνρψξαο ζεκαδεχεηαη απφ δχν κεγάιεο ζηηγκέο. 

Σήκεξα έρεη έξζεη ε ψξα γηα εζάο λα δήζεηε ηελ πξψηε απφ απηέο, ην Απφθνκκα. 

Έρεηε φινη ζπκπιεξψζεη 129 ζειίδεο δσήο θαη είζηε ην κέιινλ ηεο σξαίαο καο 

ρψξαο. Σε κφιηο 60 ζειίδεο αθφκα, πνπ νχηε ζα θαηαιάβεηε πφηε ζα πεξάζνπλ, ζα 

έξζεηε μαλά ζε απηήλ εδψ ηελ αίζνπζα γηα λα αληηγξαθείηε θαη λα βγείηε σο ελήιηθα 

γξάκκαηα πηα ζηελ θνηλσλία ηεο Γξακκαηνρψξαο. Αιιά απηά ζα ηα πνχκε φηαλ έξζεη 

εθείλε ε ψξα· πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην Απφθνκκα, ζα αθνχζεηε ηελ ηζηνξία ηνπ 

δεμηνχ πεξηζσξίνπ απφ ηε δαζθάια θπξία X θαη κεηά ζα είζηε έηνηκνη λα ράζεηε ην 

θφκκα ζαο». 

Η δαζθάια θπξία X έβεμε κεξηθέο θνξέο γηα λα δηνξζψζεη ηε θσλή ηεο θαη 

μεθίλεζε λα κηιάεη γηα ηελ ηζηνξία ηνπ δεμηνχ πεξηζσξίνπ, κε έλαλ ιφγν πνπ 

απήγγεηιιε ζε θάζε ηειεηή Απνθφκκαηνο θαη είρε κάζεη πιένλ απέμσ. Η D πεξίκελε 

κε αλππνκνλεζία ηε δαζθάια θπξία X λα μεθηλήζεη θαη θάζε ηφζν θνηηνχζε πξνο ηε 

κεξηά πνπ θάζνληαλ νη θίινη ηεο, ε O, ν Q θαη ν H. Όια ηα γξάκκαηα ηεο 

Γξακκαηνρψξαο ήμεξαλ πσο, φηαλ πιεζίαδαλ ην δεμί πεξηζψξην, έπξεπε λα αιιάμνπλ 

γξακκή ζηε ζειίδα· κάιηζηα, ηα παηδηά-γξάκκαηα πνπ δελ είραλ ράζεη αθφκα ην 

θφκκα ηνπο έπξεπε λα αιιάδνπλ γξακκή πξηλ πεξάζνπλ ηε Μεγάιε Τειεία. Η 

εθθψλεζε ηνπ ιφγνπ πνπ ζα πξνεγνχληαλ ηεο ηειεηήο ηνπ Απνθφκκαηνο είρε ζηφρν 

λα εμεγήζεη ζηα λεαξά γξάκκαηα ηελ αηηία απηψλ ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ θαη φια ηα 

γξάκκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ηειεηή πεξίκελαλ κε ελδηαθέξνλ λα αθνχζνπλ απηά 

πνπ ζα ηνπο έιεγε ε δαζθάια θπξία X. 

Η δαζθάια θπξία X κίιεζε πνιχ απζηεξά θαη ρσξίο λα πξνζπαζεί λα θάλεη 

πην επράξηζηα απηά πνπ είρε λα πεη. Τα παηδηά-γξάκκαηα άθνπζαλ κε ηξφκν πσο πέξα 

απφ ην δεμί πεξηζψξην δνχζαλ θάπνηα πνιχ επηθίλδπλα γξάκκαηα πνπ ήζειαλ λα 

βιάςνπλ ηα γξάκκαηα ηεο Γξακκαηνρψξαο. Έλα ηέηνην γξάκκα είρε εηζβάιεη πξηλ 

απφ αξθεηά ρξφληα θαη νη καξηπξίεο ηεο επνρήο έιεγαλ πσο ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφ 

απφ ηα γξάκκαηα ηεο ρψξαο, θαη ακέζσο θηλεηνπνηήζεθαλ νη αξρέο γηα λα ην 

αληηκεησπίζνπλ. Δπηπρψο, γηα ην θαιφ ηεο ρψξαο, ην γξάκκα εθείλν εμαθαλίζηεθε 

μαθληθά, φπσο εκθαλίζηεθε, πεξλψληαο κάιινλ πάιη πίζσ, πέξα απφ ην δεμί 

πεξηζψξην. Μεηά απφ ιίγν θαηξφ ν Γξακκαηάξρεο –ζε απηφ ην ζεκείν ε δαζθάια 

θπξία X έθαλε κηα θίλεζε λα γπξίζεη πξνο ην κέξνο ηνπ αλψηαηνπ άξρνληα, αιιά ην 

κεηάλησζε γξήγνξα– απνθάζηζε λα ηνπνζεηήζεη ηε Μεγάιε Τειεία, γηα λα 

εμαζθαιίζεη πσο ηα γξάκκαηα πνπ δελ είραλ πεξάζεη ηελ ηειεηή ηνπ Απνθφκκαηνο 

ζα ήηαλ αθφκα πην αζθαιή παξακέλνληαο καθξηά απφ ην δεμί πεξηζψξην. 

Σπλέρηζε ιέγνληαο πφζν θαηαπιεθηηθή ρψξα ήηαλ ε Γξακκαηνρψξα θαη πφζν 

ηπρεξή ήηαλ πνπ δηνηθνχληαλ απφ έμππλνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο εγέηεο θαη 

ηειείσζε δίλνληαο ρξφλν γηα εξσηήζεηο, πξηλ πεξάζνπλ ζην θπξίσο κέξνο ηεο 

ηειεηήο. Η D, δείρλνληαο απφ ψξα πσο ήζειε λα ξσηήζεη θάηη ηε δαζθάια θπξία X, 

έθαλε ηειηθά ηελ εξψηεζή ηεο: 

«Έρεη πάεη πνηέ θάπνηνο απφ ηε Γξακκαηνρψξα πέξα απφ ην δεμί 

πεξηζψξην;». 

«Όρη, απηφ απαγνξεχεηαη απζηεξά. Άιισζηε, γηαηί λα ζέιεη θάπνηνο λα πάεη, 

φηαλ γλσξίδνπκε πσο νη πεξηνρέο πέξα απφ ην δεμί πεξηζψξην είλαη πνιχ επηθίλδπλεο 

γηα ηα γξάκκαηα ηεο Γξακκαηνρψξαο;» 

«Πψο ην γλσξίδνπκε; Αθφκα θαη αλ απηφ ην γξάκκα πνπ ήξζε απφ εθεί ήηαλ 

πνιχ επηθίλδπλν, απηφ δε ζεκαίλεη πσο φια ηα γξάκκαηα πνπ δνπλ πέξα απφ ην δεμί 

πεξηζψξην είλαη επηθίλδπλα. Καη γηαηί λα δνπλ κφλν γξάκκαηα πέξα απφ ην δεμί 

πεξηζψξην; Μπνξεί λα ππάξρνπλ θαη αξηζκνί ή θαη ζχκβνια». 

Η δαζθάια θπξία X πήγε λα απαληήζεη, αιιά ηε δηέθνςε ν Αξρηζηίθηεο. 

«Έρεηε κάζεη ζην ζρνιείν πσο ηα ιίγα ζχκβνια πνπ ππάξρνπλ ζηε 

Γξακκαηνρψξα είλαη θαηψηεξεο κνξθέο δσήο θαη πσο νη αξηζκνί έρνπλ εμαθαληζηεί 

πξηλ απφ πνιιέο ζειίδεο, φηαλ αθφκα ηα γξάκκαηα ζθαιίδνληαλ ζηελ πέηξα. Πέξα 

απφ ην δεμί πεξηζψξην δνπλ γξάκκαηα πνιχ επηθίλδπλα θαη φια ηα γξάκκαηα ηεο 

Γξακκαηνρψξαο πξέπεη λα αιιάδνπλ γξακκή ζηε ζειίδα, φηαλ ην πιεζηάδνπλ. Απφ 

ζήκεξα σζηφζν ζαο δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πεγαίλεηε θαη πέξα απφ ηε Μεγάιε 
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Τειεία, ζε κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ρψξαο καο, δηαζέζηκν πιένλ γηα εμεξεχλεζε, κε 

απνηέιεζκα λα κπνξέζεηε λα ηθαλνπνηήζεηε ηελ πεξηέξγεηα πνπ είλαη θπζηθφ λα 

έρνπλ ηα γξάκκαηα ζαλ θαη εζάο, πνπ έρεηε δηαλχζεη έλαλ ηέηνην αξηζκφ ζειίδσλ». 

Η D θάηη πήγε λα πεη, αιιά ν Αξρηζηίθηεο έθαλε κηα θίλεζε πνπ ζήκαηλε πσο 

δε ζα δερφηαλ άιιν ζρφιην. Ο Γξακκαηάξρεο ζήθσζε ηε Μεγάιε Σβήζηξα θαη κε 

πξνζνρή έζβεζε ην γξακκέλν κε κνιχβη θφκκα πνπ ζπλφδεπε θαζέλα απφ ηα 

γξάκκαηα πνπ είραλ παξαηαρζεί ζηελ αίζνπζα Γξακκάησλ θαη Σεκείσλ Σηίμεο. Τα 

γξάκκαηα ζηε Γξακκαηνρψξα ήηαλ φια γξακκέλα κε κνιχβη θαη απηφ ηα έθαλε πνιχ 

επάισηα ζηε Μεγάιε Σβήζηξα. Γηα ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ γξακκάησλ ηεο 

Γξακκαηνρψξαο, ε Μεγάιε Σβήζηξα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα ηηο ηειεηέο 

Απνθφκκαηνο, θπιαζζφηαλ κε κεγάιε πξνζνρή ζηελ αίζνπζα ησλ Γξακκάησλ θαη 

Σεκείσλ Σηίμεο θαη κφλν ν Γξακκαηάξρεο θαη ν Αξρηζηίθηεο είραλ ηελ εμνπζία λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Όηαλ ηειείσζε ε ηειεηή, ηα γξάκκαηα ρσξίο θφκκα έθπγαλ γξήγνξα θαη κε 

κεγάιν ελζνπζηαζκφ, αιιάδνληαο ζεηξά ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απφ ηε ραξά ηνπο. Η D 

έκεηλε πίζσ πεξηκέλνληαο ηε δαζθάια θπξία X λα θαηέβεη απφ ηελ εμέδξα θαη λα ηεο 

θάλεη κεξηθέο αθφκα εξσηήζεηο πνπ ήζειε. Ο H, πνπ θαηάιαβε ηη ζπλέβαηλε φηαλ ηελ 

είδε λα κε θεχγεη απφ ηελ αίζνπζα, ηελ πιεζίαζε. 

«Έια, D, πάκε λα θχγνπκε! Πάκε λα δνχκε ηη ππάξρεη πέξα απφ ηε Μεγάιε 

Τειεία!» 

«Πεγαίλεηε θαη ζα ζαο βξσ κεηά. Θέισ λα ξσηήζσ κεξηθά πξάγκαηα ηελ 

θπξία X». 

«Τη ζέιεηο λα κάζεηο; Γελ έρεηο πεξηέξγεηα λα δεηο ηη βξίζθεηαη πέξα απφ ηε 

Μεγάιε Τειεία;» 

«Μνπ έρεη πεη ν αδεξθφο κνπ, πνπ ηνπ έζβεζαλ ην θφκκα πξηλ κεξηθέο 

ζειίδεο. Έρεη έλα πάξθν θαη κηα κεγάιε πηλαθίδα πνπ ιέεη ‘‘Πξνζνρή! Δίζηε πνιχ 

θνληά ζην δεμί πεξηζψξην!’’» 

«Γε λνκίδσ λα έρεη ρξφλν ε θπξία X λα απαληήζεη θαη ζε άιιεο εξσηήζεηο». 

«Θέισ λα ηε ξσηήζσ γηα απηφ ην γξάκκα πνπ είρε έξζεη απφ ην δεμί 

πεξηζψξην. Κάηη ζα κπνξεί λα κνπ πεη πεξηζζφηεξν». 

«Δληάμεη, D, φπσο ζέιεηο! Θα ηα πνχκε αξγφηεξα». 

Η δαζθάια θπξία X θαηέβεθε απφ ηελ εμέδξα θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ 

έμνδν. Η D δελ έραζε επθαηξία θαη ηελ πιεζίαζε. 

«Κπξία X, εζείο είδαηε ην γξάκκα πνπ ήξζε απφ ην δεμί πεξηζψξην;» 
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Τειεία, ζε κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ρψξαο καο, δηαζέζηκν πιένλ γηα εμεξεχλεζε, κε 

απνηέιεζκα λα κπνξέζεηε λα ηθαλνπνηήζεηε ηελ πεξηέξγεηα πνπ είλαη θπζηθφ λα 

έρνπλ ηα γξάκκαηα ζαλ θαη εζάο, πνπ έρεηε δηαλχζεη έλαλ ηέηνην αξηζκφ ζειίδσλ». 

Η D θάηη πήγε λα πεη, αιιά ν Αξρηζηίθηεο έθαλε κηα θίλεζε πνπ ζήκαηλε πσο 

δε ζα δερφηαλ άιιν ζρφιην. Ο Γξακκαηάξρεο ζήθσζε ηε Μεγάιε Σβήζηξα θαη κε 

πξνζνρή έζβεζε ην γξακκέλν κε κνιχβη θφκκα πνπ ζπλφδεπε θαζέλα απφ ηα 

γξάκκαηα πνπ είραλ παξαηαρζεί ζηελ αίζνπζα Γξακκάησλ θαη Σεκείσλ Σηίμεο. Τα 

γξάκκαηα ζηε Γξακκαηνρψξα ήηαλ φια γξακκέλα κε κνιχβη θαη απηφ ηα έθαλε πνιχ 

επάισηα ζηε Μεγάιε Σβήζηξα. Γηα ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ γξακκάησλ ηεο 

Γξακκαηνρψξαο, ε Μεγάιε Σβήζηξα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα ηηο ηειεηέο 

Απνθφκκαηνο, θπιαζζφηαλ κε κεγάιε πξνζνρή ζηελ αίζνπζα ησλ Γξακκάησλ θαη 

Σεκείσλ Σηίμεο θαη κφλν ν Γξακκαηάξρεο θαη ν Αξρηζηίθηεο είραλ ηελ εμνπζία λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Όηαλ ηειείσζε ε ηειεηή, ηα γξάκκαηα ρσξίο θφκκα έθπγαλ γξήγνξα θαη κε 

κεγάιν ελζνπζηαζκφ, αιιάδνληαο ζεηξά ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απφ ηε ραξά ηνπο. Η D 

έκεηλε πίζσ πεξηκέλνληαο ηε δαζθάια θπξία X λα θαηέβεη απφ ηελ εμέδξα θαη λα ηεο 

θάλεη κεξηθέο αθφκα εξσηήζεηο πνπ ήζειε. Ο H, πνπ θαηάιαβε ηη ζπλέβαηλε φηαλ ηελ 

είδε λα κε θεχγεη απφ ηελ αίζνπζα, ηελ πιεζίαζε. 

«Έια, D, πάκε λα θχγνπκε! Πάκε λα δνχκε ηη ππάξρεη πέξα απφ ηε Μεγάιε 

Τειεία!» 

«Πεγαίλεηε θαη ζα ζαο βξσ κεηά. Θέισ λα ξσηήζσ κεξηθά πξάγκαηα ηελ 

θπξία X». 

«Τη ζέιεηο λα κάζεηο; Γελ έρεηο πεξηέξγεηα λα δεηο ηη βξίζθεηαη πέξα απφ ηε 

Μεγάιε Τειεία;» 

«Μνπ έρεη πεη ν αδεξθφο κνπ, πνπ ηνπ έζβεζαλ ην θφκκα πξηλ κεξηθέο 

ζειίδεο. Έρεη έλα πάξθν θαη κηα κεγάιε πηλαθίδα πνπ ιέεη ‘‘Πξνζνρή! Δίζηε πνιχ 

θνληά ζην δεμί πεξηζψξην!’’» 

«Γε λνκίδσ λα έρεη ρξφλν ε θπξία X λα απαληήζεη θαη ζε άιιεο εξσηήζεηο». 

«Θέισ λα ηε ξσηήζσ γηα απηφ ην γξάκκα πνπ είρε έξζεη απφ ην δεμί 

πεξηζψξην. Κάηη ζα κπνξεί λα κνπ πεη πεξηζζφηεξν». 

«Δληάμεη, D, φπσο ζέιεηο! Θα ηα πνχκε αξγφηεξα». 

Η δαζθάια θπξία X θαηέβεθε απφ ηελ εμέδξα θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ 

έμνδν. Η D δελ έραζε επθαηξία θαη ηελ πιεζίαζε. 

«Κπξία X, εζείο είδαηε ην γξάκκα πνπ ήξζε απφ ην δεμί πεξηζψξην;» 

«Γελ είκαη θαη ηφζν πνιιψλ ζειίδσλ. Απηφ έγηλε πνιιέο ζειίδεο πξηλ». 

«Πνηνο ην έρεη δεη; Ξέξεηε θάπνηνλ πνπ δνχζε ηφηε θαη έρεη δεη απηφ ην 

γξάκκα;» 

«Γελ κπνξψ λα απαληήζσ ζε απηφ ην εξψηεκα. Σίγνπξα ν Γξακκαηάξρεο ην 

έρεη ζπλαληήζεη, γηαηί ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πήγε θνληά ζην δεμί πεξηζψξην, 

φηαλ καζεχηεθε ε εηζβνιή». 

«Υπάξρεη θάπνηα πεξηγξαθή ηνπ; Σε θάπνην βηβιίν;» 

«Γηαηί δελ πεγαίλεηο λα θάλεηο κηα βφιηα πέξα απφ ηε Μεγάιε Τειεία, φπσο 

θαη ηα ππφινηπα γξάκκαηα; Η ζπλάληεζε κε ην γξάκκα εηζβνιέα δελ ήηαλ θάηη 

επράξηζην ηφηε θαη επρφκαζηε λα κελ μαλαζπκβεί. Όπσο ζαο είπακε, είλαη επηθίλδπλα 

πέξα απφ ην δεμί πεξηζψξην θαη ν ιφγνο είλαη ηα γξάκκαηα πνπ δνπλ εθεί». 

«Δληάμεη, θπξία X. Θα ηα πνχκε αχξην ζην ζρνιείν» είπε ε D απνγνεηεπκέλε. 

«Αχξην εζείο πνπ ζπκκεηείραηε ζήκεξα ζηελ ηειεηή δε ζα έρεηε ζρνιείν. 

Τψξα κφιηο κνπ ην είπε ν Αξρηζηίθηεο. Πεο ην θαη ζηνπο θίινπο ζνπ λα ην μέξνπλ». 

Η D ραηξέηεζε ηε δαζθάια θπξία X θαη βγήθε απφ ηελ αίζνπζα Γξακκάησλ 

θαη Σεκείσλ Σηίμεο ζηελαρσξεκέλε πνπ δελ είρε κάζεη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα 

εθείλν ην γξάκκα πνπ είρε έξζεη πέξα απφ ην δεμί πεξηζψξην. Ο θίινο ηεο, ν H, ηελ 

πεξίκελε απέμσ θαη, φηαλ ηελ είδε, πήγε πξνο ην κέξνο ηεο. 

«Όια εληάμεη;» 

«Γε κνπ είπε ηίπνηα άιιν. Τε ξψηεζα αλ γλσξίδεη θάπνηνλ πνπ έρεη δεη ην 

γξάκκα πνπ καο έιεγε, θαη κνπ είπε πσο ίζσο ην έρεη δεη ν Γξακκαηάξρεο. Γε λνκίδσ 

πσο κπνξψ λα ηνλ πξνζεγγίζσ». 

«Μελ ην ζθέθηεζαη. Έια καδί κνπ λα πάκε πξνο ηε Μεγάιε Τειεία λα 

βξνχκε ηνπο άιινπο». 

«Γελ έρσ φξεμε. Μάιινλ ζα πάσ πξνο ην ζπίηη». 

«Δληάμεη, φπσο λνκίδεηο. Δγψ πάσ λα βξσ ηνπο άιινπο». 

«Α, αχξην δελ έρνπκε ζρνιείν, κνπ είπε ε θπξία X. Πεο ην θαη ζηνπο άιινπο». 

«Τν θαιχηεξν κνπ ην άθεζεο γηα ην ηέινο! Τα ιέκε, D». 

«Τα ιέκε». 

Ο H ζπλέρηζε πξνο ηα δεμηά θαη ε D άιιαμε γξακκή γηα λα πάεη πίζσ, πξνο ην 

ζπίηη ηεο. Μεηά απφ απφζηαζε αξθεηψλ γξακκάησλ, ν H βξήθε ηελ O θαη ηνλ Q λα 

θνηηνχλ ηελ πηλαθίδα πνπ έγξαθε «Πξνζνρή! Δίζηε πνιχ θνληά ζην δεμί πεξηζψξην!». 
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Κεθάιαην 3: Η ζπλάληεζε 
 

Ο ب άλνημε ηα κάηηα θαη θνίηαμε πίζσ. Δίρε αθήζεη πίζσ ηνπ ηελ πηλαθίδα ζε 

απφζηαζε ηξηψλ γξακκάησλ, θάηη πνπ ζήκαηλε πσο βξηζθφηαλ πέξα απφ ην αξηζηεξφ 

πεξηζψξην. Τν θείκελφ ηεο ηψξα δηαβαδφηαλ: «ήκκαξγ εημάιια ψιαθαξαπ, οαδίιεζ 

ονιέΤ». Πξνρψξεζε θη άιιν πξνο ηα αξηζηεξά, κε κεγάιε πξνζνρή, θαζψο νη θφβνη 

ησλ γξακκάησλ ηεο Αιθαβεηνρψξαο γηα ηνλ άγλσζην ηφπν ηνπ αξηζηεξνχ 

πεξηζσξίνπ δελ ηνλ άθελαλ αλεπεξέαζην. Μεηά απφ απφζηαζε κεξηθψλ γξακκάησλ 

είδε απφ καθξηά κηα πηλαθίδα κε νξληζνζθαιίζκαηα πνπ δελ κπνξνχζε λα 

θαηαλνήζεη, θαη απφ θάησ ηεο λα ζηέθνληαη δχν άγλσζηα ζρήκαηα. Μέλνληαο αθφκα 

ζε απφζηαζε, είδε κεηά απφ ιίγν έλα ηξίην άγλσζην ζρήκα λα πιεζηάδεη ηα άιια 

δχν. Ο ب κάδεςε φζν θνπξάγην ηνχ είρε απνκείλεη, ζηακάηεζε λα ζθέθηεηαη κε 

δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο θαη πιεζίαζε ηελ πηλαθίδα. Γελ έγηλε αληηιεπηφο παξά 

κφλν φηαλ ηνπο απεπζχλζεθε. 

«Γεηα ζαο» είπε ν ب θνηλφηνπα θαη θάπσο δηζηαθηηθά. 

Η παξέα ησλ ηξηψλ γξακκάησλ, πνπ δελ ηνλ είραλ αληηιεθζεί, μαθληάζηεθε. 

Γχξηζαλ πξνο ην κέξνο πνπ άθνπζαλ ηελ νκηιία θαη, φηαλ είδαλ ην πεξίεξγν ζρήκα 

πνπ ηνπο είρε κηιήζεη, παξαιίγν λα αιιάμνπλ γξακκή γηα λα ην απνθχγνπλ. Τειηθά, 

επηθξάηεζε ε ςπρξαηκία θαη ν H ήηαλ εθείλνο πνπ απάληεζε. 

«Γεηα. Τη είζαη εζχ;» ξψηεζε μερλψληαο ηα καζήκαηα επγέλεηαο θαη ηε ρξήζε 

ηεο ππνηαθηηθήο πνπ φια ηα γξάκκαηα ηεο Γξακκαηνρψξαο απηψλ ησλ ζειίδσλ είραλ 

δηδαρζεί. 

«Δγψ είκαη έλα γξάκκα. Δζείο ηη είζηε;» 

«Δκείο είκαζηε γξάκκαηα, αιιά εζχ δε κνηάδεηο θαζφινπ κε γξάκκα» 

απάληεζε ν H θαη θνίηαμε ηνλ ب θαρχπνπηα. 

«Οχηε εζχ κνηάδεηο κε γξάκκα» απάληεζε ν ب. «Δπηπιένλ, φηαλ ζε είδα λα 

έξρεζαη, παξαηήξεζα πσο θηλείζαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ελψ φια ηα 

γξάκκαηα θηλνχληαη απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά». 

«Τη είλαη απηά πνπ ιεο; Όινη μέξνπλ πσο ηα γξάκκαηα θηλνχληαη απφ 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά». 

Ο ب απφξεζε κε ηελ επηκνλή ηνπ ζρήκαηνο πνπ ππνζηήξηδε πσο ήηαλ θαη 

εθείλν γξάκκα, ελψ ε θίλεζή ηνπ ήηαλ αληίζεηε απφ εθείλε πνπ γλψξηδαλ ζηελ 

Αιθαβεηνρψξα. Θπκήζεθε ηα ιφγηα ηνπ γέξηθνπ, πεξηζσξηνπνηεκέλνπ γξάκκαηνο 

πσο ηα γξάκκαηα πνπ δνχζαλ ζηε ρψξα πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην έθαλαλ ηα 
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Κεθάιαην 3: Η ζπλάληεζε 
 

Ο ب άλνημε ηα κάηηα θαη θνίηαμε πίζσ. Δίρε αθήζεη πίζσ ηνπ ηελ πηλαθίδα ζε 

απφζηαζε ηξηψλ γξακκάησλ, θάηη πνπ ζήκαηλε πσο βξηζθφηαλ πέξα απφ ην αξηζηεξφ 

πεξηζψξην. Τν θείκελφ ηεο ηψξα δηαβαδφηαλ: «ήκκαξγ εημάιια ψιαθαξαπ, οαδίιεζ 

ονιέΤ». Πξνρψξεζε θη άιιν πξνο ηα αξηζηεξά, κε κεγάιε πξνζνρή, θαζψο νη θφβνη 

ησλ γξακκάησλ ηεο Αιθαβεηνρψξαο γηα ηνλ άγλσζην ηφπν ηνπ αξηζηεξνχ 

πεξηζσξίνπ δελ ηνλ άθελαλ αλεπεξέαζην. Μεηά απφ απφζηαζε κεξηθψλ γξακκάησλ 

είδε απφ καθξηά κηα πηλαθίδα κε νξληζνζθαιίζκαηα πνπ δελ κπνξνχζε λα 

θαηαλνήζεη, θαη απφ θάησ ηεο λα ζηέθνληαη δχν άγλσζηα ζρήκαηα. Μέλνληαο αθφκα 

ζε απφζηαζε, είδε κεηά απφ ιίγν έλα ηξίην άγλσζην ζρήκα λα πιεζηάδεη ηα άιια 

δχν. Ο ب κάδεςε φζν θνπξάγην ηνχ είρε απνκείλεη, ζηακάηεζε λα ζθέθηεηαη κε 

δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο θαη πιεζίαζε ηελ πηλαθίδα. Γελ έγηλε αληηιεπηφο παξά 

κφλν φηαλ ηνπο απεπζχλζεθε. 

«Γεηα ζαο» είπε ν ب θνηλφηνπα θαη θάπσο δηζηαθηηθά. 

Η παξέα ησλ ηξηψλ γξακκάησλ, πνπ δελ ηνλ είραλ αληηιεθζεί, μαθληάζηεθε. 

Γχξηζαλ πξνο ην κέξνο πνπ άθνπζαλ ηελ νκηιία θαη, φηαλ είδαλ ην πεξίεξγν ζρήκα 

πνπ ηνπο είρε κηιήζεη, παξαιίγν λα αιιάμνπλ γξακκή γηα λα ην απνθχγνπλ. Τειηθά, 

επηθξάηεζε ε ςπρξαηκία θαη ν H ήηαλ εθείλνο πνπ απάληεζε. 

«Γεηα. Τη είζαη εζχ;» ξψηεζε μερλψληαο ηα καζήκαηα επγέλεηαο θαη ηε ρξήζε 

ηεο ππνηαθηηθήο πνπ φια ηα γξάκκαηα ηεο Γξακκαηνρψξαο απηψλ ησλ ζειίδσλ είραλ 

δηδαρζεί. 

«Δγψ είκαη έλα γξάκκα. Δζείο ηη είζηε;» 

«Δκείο είκαζηε γξάκκαηα, αιιά εζχ δε κνηάδεηο θαζφινπ κε γξάκκα» 

απάληεζε ν H θαη θνίηαμε ηνλ ب θαρχπνπηα. 

«Οχηε εζχ κνηάδεηο κε γξάκκα» απάληεζε ν ب. «Δπηπιένλ, φηαλ ζε είδα λα 

έξρεζαη, παξαηήξεζα πσο θηλείζαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ελψ φια ηα 

γξάκκαηα θηλνχληαη απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά». 

«Τη είλαη απηά πνπ ιεο; Όινη μέξνπλ πσο ηα γξάκκαηα θηλνχληαη απφ 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά». 

Ο ب απφξεζε κε ηελ επηκνλή ηνπ ζρήκαηνο πνπ ππνζηήξηδε πσο ήηαλ θαη 

εθείλν γξάκκα, ελψ ε θίλεζή ηνπ ήηαλ αληίζεηε απφ εθείλε πνπ γλψξηδαλ ζηελ 

Αιθαβεηνρψξα. Θπκήζεθε ηα ιφγηα ηνπ γέξηθνπ, πεξηζσξηνπνηεκέλνπ γξάκκαηνο 

πσο ηα γξάκκαηα πνπ δνχζαλ ζηε ρψξα πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην έθαλαλ ηα 

πάληα αληίζεηα. Γελ κπνξνχζε λα ζπκεζεί πψο νλνκαδφηαλ ε ρψξα πνπ, ζχκθσλα κε 

ην ειηθησκέλν γξάκκα, δνχζαλ απηά ηα πεξίεξγα γξάκκαηα. 

«Τη ζεκαίλεη απηφ πνπ γξάθεη ε πηλαθίδα;» ξψηεζε ν ب πξνζπαζψληαο λα 

αιιάμεη θνπβέληα. 

«Η πηλαθίδα γξάθεη: ‘‘Πξνζνρή! Δίζηε πνιχ θνληά ζην δεμί πεξηζψξην!’’» 

απάληεζε ν H.  

Όιν θαη πην πεξίεξγα γίλνληαλ ηα πξάγκαηα γηα ηνλ ب. «Μήπσο ελλνείο ην 

αξηζηεξφ πεξηζψξην;» ξψηεζε κε ακθηζβήηεζε. 

«Όρη, ε πηλαθίδα αλαθέξεηαη ζην δεμί πεξηζψξην. Όινη μέξνπλ πσο δελ 

ππάξρεη αξηζηεξφ πεξηζψξην. Όια ηα γξάκκαηα μεθηλνχλ απφ αξηζηεξά θαη θηλνχληαη 

δεμηά, φπσο ζνπ είπα. Μέρξη ην δεμί πεξηζψξην. Πνηέ δελ πεγαίλνπκε πέξα απφ ην 

δεμί πεξηζψξην, γηαηί μέξνπκε πσο ηφζν δεμηά είλαη πνιχ επηθίλδπλα». 

Απηφ πνπ έιεγε ν H, ζθέθηεθε ν ب, ήηαλ εληειψο αληίζεην απφ απηφ πνπ 

ίζρπε ζηελ Αιθαβεηνρψξα. Σηε ρψξα ηνπ ηα γξάκκαηα μεθηλνχζαλ απφ δεμηά θαη 

θηλνχληαλ αξηζηεξά κέρξη ην αξηζηεξφ πεξηζψξην. Πνηέ δελ πήγαηλαλ πέξα απφ ην 

αξηζηεξφ πεξηζψξην, επεηδή ήμεξαλ πσο ηφζν αξηζηεξά ήηαλ πνιχ επηθίλδπλα. Πνηέ, 

εθηφο απφ εθείλε ηε κέξα. 

Μηα ηδέα ήξζε μαθληθά ζηνλ ب. «Όηαλ ιεο δεμί πεξηζψξην, ελλνείο πξνο ηα 

εθεί;» ξψηεζε ν ب δείρλνληαο ηελ θαηεχζπλζε απφ ηελ νπνία είρε έξζεη, αξρίδνληαο 

λα θαηαιαβαίλεη πεξίπνπ ηη ζπλέβαηλε. 

«Ναη, εθεί ελλνψ. Δζχ απφ πνχ είζαη;» 

«Έξρνκαη απφ ηελ Αιθαβεηνρψξα, ε νπνία είλαη πξηλ ην αξηζηεξφ 

πεξηζψξην» είπε ν ب. Γξήγνξα δηφξζσζε: «Δλλνψ, κεηά ην δεμί πεξηζψξην, φπσο ην 

βιέπεηε εζείο». 

Ο H ηνλ θνίηαμε αξρηθά κε δπζπηζηία θαη ζηε ζπλέρεηα κε έθπιεμε. Μάιινλ 

θάηη ηέηνην εμεγνχζε ηα πάληα, ζθέθηεθε. 

«Γειαδή ζέιεηο λα πεηο πσο δεηο πέξα απφ ην δεμί πεξηζψξην;» είπε θαη 

ρακήισζε ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ. 

Ο ب ρακνγέιαζε. Θπκήζεθε πσο θαη ζηελ Αιθαβεηνρψξα πνιχ ζπρλά ηα 

γξάκκαηα ρακήισλαλ ηε θσλή ηνπο φηαλ κηινχζαλ γηα ην αξηζηεξφ πεξηζψξην. 

Μεξηθά γξάκκαηα ην έθαλαλ ηφζν έληνλα, πνπ ζρεδφλ εμαθάληδαλ ηα θσλήεληα. 

«Ναη, απφ εθεί είκαη» απάληεζε ν ب κε κηα κηθξή πεξεθάληα, θαη γηα ηελ 

θαηαγσγή ηνπ, αιιά θπξίσο γηα ην γεγνλφο πσο πξψηε θνξά, κεηά απφ πνιιέο 
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ζειίδεο, έλα γξάκκα απφ ηελ Αιθαβεηνρψξα ζπλνκηινχζε κε έλα γξάκκα απφ απηή 

ηελ άιιε ρψξα, ηεο νπνίαο ην φλνκα δελ κπνξνχζε λα ζπκεζεί. 

«Γη’ απηφ δε κνηάδεηο κε θαλέλα άιιν γξάκκα πνπ μέξσ» απάληεζε ν H. «Γελ 

είλαη επηθίλδπλα εθεί;» ξψηεζε. 

«Καζφινπ επηθίλδπλα» απάληεζε ν ب ρακνγειψληαο θαη πάιη. «Ξέξεηο, θαη 

εκείο ζηελ Αιθαβεηνρψξα πηζηεχνπκε πσο είλαη πνιχ επηθίλδπλα πέξα απφ ην 

αξηζηεξφ πεξηζψξην». 

«Σηε Γξακκαηνρψξα; Όρη, θαζφινπ! Δίκαζηε ήζπρα θαη εηξεληθά γξάκκαηα. 

Σθέςνπ πσο αθφκα θαη ηα θσλήεληα ηεο Γξακκαηνρψξαο ζρεδφλ δελ έρνπλ θσλή. 

Να ζνπ ζπζηήζσ ηελ O θαη ηνλ Q. Δγψ είκαη ν H». 

«Φάξεθα πνιχ. Δίκαη ν ب» είπε αληαιιάζζνληαο ρεηξαςία κε ηα ηξία 

γξάκκαηα. 

«Θέιεηο λα γλσξίζεηο θαη άιια γξάκκαηα;» ξψηεζε ν H, φηαλ ηειείσζαλ νη 

ζπζηάζεηο. 

«Φπζηθά!» 

«Πξνρψξα γχξσ ζηα 30 γξάκκαηα θαη ζα ζε ζπλαληήζνπκε εθεί καδί θαη κε 

άιινπο θίινπο καο. Πξέπεη, βιέπεηο, λα αιιάμνπκε γξακκή, εκείο δελ κπνξνχκε λα 

θηλεζνχκε πξνο ηα αξηζηεξά». 

«Δληάμεη. Θα ζαο δσ εθεί». 

«Τα ιέκε ζε ιίγν, ب» είπε ν Q θαη ηα ηξία γξάκκαηα άιιαμαλ ακέζσο 

γξακκή. 

Ο ب ζπλέρηζε ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηα αξηζηεξά θαη κεηά απφ ιίγν έθηαζε ζηα 

πξψηα ζπίηηα ηεο Γξακκαηνρψξαο. Σηνλ δξφκν ζπλάληεζε θαη άιια γξάκκαηα ηεο 

Γξακκαηνρψξαο, ηνλ G, ηελ F θαη ηνλ L· θαη ηα ηξία γξάκκαηα φηαλ ηνλ είδαλ 

ζηακάηεζαλ γηα λα ηνλ ξσηήζνπλ κε ελδηαθέξνλ πνηνο ήηαλ θαη απφ πνχ εξρφηαλ. 

Με κεγάιε ραξά ν ب ηνπο εμήγεζε πσο ήηαλ απφ ηελ Αιθαβεηνρψξα θαη ηνπο 

κίιεζε γηα ηηο δηαθνξέο πνπ έρεη ε δηθή ηνπ παηξίδα ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπο. Τνπο 

είπε πσο ηα γξάκκαηα πνπ δνπλ πέξα απφ ην δεμί πεξηζψξην (ηνπο εμήγεζε βέβαηα 

πσο γηα εθείλνπο ήηαλ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην) είλαη πνιχ θηιηθά θαη θαζφινπ κα 

θαζφινπ επηθίλδπλα. Τνπο είπε πσο πήγαηλε λα ζπλαληήζεη ηνλ H, ηελ Ο θαη ηνλ Q ζε 

απφζηαζε κεξηθψλ γξακκάησλ θαη ζπκθψλεζαλ λα αιιάμνπλ θαη εθείλνη γξακκή θαη 

λα ζπλαληεζνχλε φινη καδί. 

Η ζπλάληεζε κε έλα γξάκκα πνπ πήγαηλε απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ήηαλ 

πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηε ζπλάληεζε κε έλα γξάκκα πνπ πήγαηλε απφ δεμηά πξνο ηα 
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ζειίδεο, έλα γξάκκα απφ ηελ Αιθαβεηνρψξα ζπλνκηινχζε κε έλα γξάκκα απφ απηή 

ηελ άιιε ρψξα, ηεο νπνίαο ην φλνκα δελ κπνξνχζε λα ζπκεζεί. 

«Γη’ απηφ δε κνηάδεηο κε θαλέλα άιιν γξάκκα πνπ μέξσ» απάληεζε ν H. «Γελ 

είλαη επηθίλδπλα εθεί;» ξψηεζε. 

«Καζφινπ επηθίλδπλα» απάληεζε ν ب ρακνγειψληαο θαη πάιη. «Ξέξεηο, θαη 

εκείο ζηελ Αιθαβεηνρψξα πηζηεχνπκε πσο είλαη πνιχ επηθίλδπλα πέξα απφ ην 

αξηζηεξφ πεξηζψξην». 

«Σηε Γξακκαηνρψξα; Όρη, θαζφινπ! Δίκαζηε ήζπρα θαη εηξεληθά γξάκκαηα. 

Σθέςνπ πσο αθφκα θαη ηα θσλήεληα ηεο Γξακκαηνρψξαο ζρεδφλ δελ έρνπλ θσλή. 

Να ζνπ ζπζηήζσ ηελ O θαη ηνλ Q. Δγψ είκαη ν H». 

«Φάξεθα πνιχ. Δίκαη ν ب» είπε αληαιιάζζνληαο ρεηξαςία κε ηα ηξία 

γξάκκαηα. 

«Θέιεηο λα γλσξίζεηο θαη άιια γξάκκαηα;» ξψηεζε ν H, φηαλ ηειείσζαλ νη 

ζπζηάζεηο. 

«Φπζηθά!» 

«Πξνρψξα γχξσ ζηα 30 γξάκκαηα θαη ζα ζε ζπλαληήζνπκε εθεί καδί θαη κε 

άιινπο θίινπο καο. Πξέπεη, βιέπεηο, λα αιιάμνπκε γξακκή, εκείο δελ κπνξνχκε λα 

θηλεζνχκε πξνο ηα αξηζηεξά». 

«Δληάμεη. Θα ζαο δσ εθεί». 

«Τα ιέκε ζε ιίγν, ب» είπε ν Q θαη ηα ηξία γξάκκαηα άιιαμαλ ακέζσο 

γξακκή. 

Ο ب ζπλέρηζε ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηα αξηζηεξά θαη κεηά απφ ιίγν έθηαζε ζηα 

πξψηα ζπίηηα ηεο Γξακκαηνρψξαο. Σηνλ δξφκν ζπλάληεζε θαη άιια γξάκκαηα ηεο 

Γξακκαηνρψξαο, ηνλ G, ηελ F θαη ηνλ L· θαη ηα ηξία γξάκκαηα φηαλ ηνλ είδαλ 

ζηακάηεζαλ γηα λα ηνλ ξσηήζνπλ κε ελδηαθέξνλ πνηνο ήηαλ θαη απφ πνχ εξρφηαλ. 

Με κεγάιε ραξά ν ب ηνπο εμήγεζε πσο ήηαλ απφ ηελ Αιθαβεηνρψξα θαη ηνπο 

κίιεζε γηα ηηο δηαθνξέο πνπ έρεη ε δηθή ηνπ παηξίδα ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπο. Τνπο 

είπε πσο ηα γξάκκαηα πνπ δνπλ πέξα απφ ην δεμί πεξηζψξην (ηνπο εμήγεζε βέβαηα 

πσο γηα εθείλνπο ήηαλ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην) είλαη πνιχ θηιηθά θαη θαζφινπ κα 

θαζφινπ επηθίλδπλα. Τνπο είπε πσο πήγαηλε λα ζπλαληήζεη ηνλ H, ηελ Ο θαη ηνλ Q ζε 

απφζηαζε κεξηθψλ γξακκάησλ θαη ζπκθψλεζαλ λα αιιάμνπλ θαη εθείλνη γξακκή θαη 

λα ζπλαληεζνχλε φινη καδί. 

Η ζπλάληεζε κε έλα γξάκκα πνπ πήγαηλε απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ήηαλ 

πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηε ζπλάληεζε κε έλα γξάκκα πνπ πήγαηλε απφ δεμηά πξνο ηα 

αξηζηεξά. Ο ب ζθέθηεθε πσο, φηαλ ζπλαληνχζε θάπνηνλ ζηελ Αιθαβεηνρψξα, 

έπξεπε λα ηνπ θσλάμεη γηα λα ηνλ πεξηκέλεη ή εθείλνο λα ηξέμεη πην γξήγνξα γηα λα 

ηνλ πξνιάβεη. Σηε Γξακκαηνρψξα ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ζπλαληνχζε άιια 

γξάκκαηα κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε θαη νη δχν λα κπνξνχλ λα δνπλ ηαπηφρξνλα ν έλαο 

ηνλ άιιν θαη λα θηλεζνχλ πξνο ην κέξνο ηνπ άιινπ ρσξίο λα ην πξνζπαζήζνπλ. Η 

ζπλάληεζε δχν γξακκάησλ ζηε Γξακκαηνρψξα ήηαλ απιψο ην απνηέιεζκα ηεο 

θίλεζήο ηνπο θαη γηλφηαλ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αιιάμνπλ ξπζκφ. Ο ب πήγαηλε απφ 

δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, ην άιιν γξάκκα πήγαηλε απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη ε 

ζπλάληεζή ηνπο ήηαλ θάηη πνπ ζα ζπλέβαηλε έηζη θη αιιηψο. Έηζη ζπλάληεζε ηνλ G, 

ηελ F θαη ηνλ L, έηζη ζα ζπλαληνχζε ηνλ H θαη ηνπο θίινπο ηνπ θαη έβξηζθε απηφλ 

ηνλ λέν ηξφπν ζπλαληήζεσλ πνιχ πην σξαίν απφ εθείλνλ πνπ ήμεξε. 

Όζν ν ب πήγαηλε πξνο ην ζεκείν πνπ ζα ζπλαληηφληνπζαλ, ν H είρε αθήζεη 

ηελ O θαη ηνλ Q θαη πήγαηλε ηξέρνληαο πξνο ην ζπίηη ηεο D. Φσξίο θαιά θαιά λα 

ρηππήζεη, άλνημε κε δχλακε ηελ πφξηα θαη ηε βξήθε ζε έλα δσκάηην λα ραδεχεη ηελ 

Ιζηνξία ηεο Γξαθήο. 

«Γε ζα πηζηέςεηο ηη έγηλε!» είπε ν H ράλνληαο θάπνηα θσλήεληα απφ ηελ 

ηαξαρή ηνπ. 

«Τη έγηλε; Όια θαιά;» απάληεζε ε D ηξνκαγκέλε. 

«Ναη, πνιχ θαιά. Έια καδί κνπ λα ζπλαληήζνπκε έλα γξάκκα πνπ έρεη έξζεη 

πέξα απφ ην δεμί πεξηζψξην». 

«Τη πξάγκα;» Η D δελ κπνξνχζε λα πηζηέςεη απηφ πνπ άθνπγε. 

Ο H ηεο κίιεζε γηα ηε ζπλάληεζε πνπ είραλ πξηλ ιίγε ψξα κε ηνλ ب θαη φζν 

ηνλ άθνπγε ε D εηνηκαδφηαλ λα πάεη καδί ηνπ. Τα δχν γξάκκαηα βγήθαλ ζρεδφλ 

ηξέρνληαο απφ ην ζπίηη θαη θηάλνληαο ζην ζεκείν ζπλάληεζεο ήηαλ ήδε εθεί ε O θαη 

ν Q, κεηά απφ ιίγν ήξζαλ ν G, ε F θαη ν L, θαη ηειεπηαίνη ν C κε ηνλ R. 

Ο ب έθηαζε ζην ζεκείν πνπ είραλ ζπκθσλήζεη κε ηνλ H, ηελ O θαη ηνλ Q θαη 

ηνπο βξήθε λα είλαη εθεί κε πνιιά άιια γξάκκαηα. Ήηαλ ν G, ε F θαη ν L, πνπ ήμεξε 

ήδε, αιιά θαη ν C, ν R θαη ε D. Ο ب άξρηζε λα ηνπο ιέεη γηα ηελ Αιθαβεηνρψξα θαη 

ηα γξάκκαηα πνπ πήγαηλαλ απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά θαη φινη ηνλ θνηηνχζαλ κε 

έθπιεμε θαη ζαπκαζκφ. Παξαηήξεζε πσο ε D ηνλ θνηηνχζε ιίγν αλππφκνλε θαη 

έκνηαδε λα ζέιεη θάηη λα ηνπ πεη. Ο ب δηέθνςε ηε δηήγεζή ηνπ θαη ηε ξψηεζε 

επγεληθά: «Τη ζθέθηεζαη;». 

«Να, βαζηθά… Όηαλ κνπ είπαλ πσο έλα γξάκκα πνπ έξρεηαη πέξα απφ ην δεμί 

πεξηζψξην είρε έξζεη ζηε Γξακκαηνρψξα, ήζεια νπσζδήπνηε λα ζε γλσξίζσ. Δίρα 
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εηνηκάζεη ηφζεο εξσηήζεηο λα ζνπ θάλσ. Αιιά φζν ζε βιέπσ λα πεξηγξάθεηο ηελ 

Αιθαβεηνρψξα θαη λα καο ιεο ηφζα ελδηαθέξνληα πξάγκαηα γηα ηε ρψξα ζνπ, 

μέραζα φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη ην κφλν πνπ ζθέθηνκαη είλαη πσο καδί ζα κπνξνχζακε 

λα θάλνπκε κηα βάξθα κε παλί θαη λα ηαμηδέςνπκε» είπε θαη ηνλ θνίηαμε κε 

αλππνκνλεζία. 

«Τη ελλνείο;» 

«Να, εζχ είζαη ν ب, εγψ είκαη ε D, αλ βάιεηο ηα γξάκκαηά καο καδί 

ζρεκαηίδεηαη κηα βάξθα κε παλί». 

Ο ب πξνζπάζεζε λα θέξεη ηελ εηθφλα ζην κπαιφ ηνπ θαη είδε πσο είρε δίθην ε 

D. Μαδί ζρεκάηηδαλ κηα βάξθα κε παλί.  

«Θέιεηο;» ξψηεζε ε D θαη ηα κάηηα ηεο έιακπαλ. 

«Τη λα ζέισ;» 

«Να ηαμηδέςνπκε ζε φινλ ηνλ θφζκν! Αλ γίλνπκε βάξθα, δε ζα έρνπκε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπκε σο γξάκκαηα. Θα κπνξνχκε λα πεγαίλνπκε κπξνζηά, πίζσ, 

αξηζηεξά θαη δεμηά θαη δε ζα ρξεηάδεηαη λα αιιάδνπκε γξακκέο. Θέισ πνιχ λα δσ 

ηελ Αιθαβεηνρψξα θαη άιιεο ρψξεο αθφκα πην καθξηά». 

Ο ب ην ζθέθηεθε ιίγν, αιιά ηειηθά δε ρξεηάζηεθε λα επηκείλεη πεξηζζφηεξν ε 

D. Ο ελζνπζηαζκφο ηεο D ήηαλ ηφζν κεγάινο, πνπ κφιηο ν ب ζπκθψλεζε, μεθίλεζαλ 

ακέζσο γηα ην πξψην ηνπο ηαμίδη, ην νπνίν ζπκθψλεζαλ λα είλαη ζηελ 

Αιθαβεηνρψξα. Όζν πήγαηλαλ πξνο ηελ παηξίδα ηνπ, ν ب ζθέθηεθε πσο ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαη άιινη σξαίνη ζπλδπαζκνί κε γξάκκαηα ηεο 

Αιθαβεηνρψξαο θαη ηεο Γξακκαηνρψξαο, φπσο ε Ο θαη ν ط λα θηηάμνπλ έλα 

κπαιφλη. Έλαο θαηλνχξηνο θφζκνο αλνηγφηαλ γηα ηα γξάκκαηα ηεο Αιθαβεηνρψξαο 

θαη ηεο Γξακκαηνρψξαο, ρσξίο πεξηζψξηα θαη πεξηνξηζκνχο. 

 

Σπδήηεζε 
 

Τν ΑΩ είλαη έλα δηήγεκα γηα έλαλ δηζδηάζηαην θφζκν γξακκάησλ ζε δχν 

ρψξεο: ηελ Αιθαβεηνρψξα, φπνπ δνπλ αξαβηθά γξάκκαηα πνπ θηλνχληαη απφ δεμηά 

πξνο ηα αξηζηεξά ζε γξακκέο θαη ζειίδεο, θαη ηε Γξακκαηνρψξα, φπνπ δνπλ ιαηηληθά 

γξάκκαηα πνπ θηλνχληαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Τα γξάκκαηα ησλ δχν ρσξψλ 

δνπλ κε ηνλ θφβν ηνπ πεξηζσξίνπ: ην αξηζηεξφ γηα ηα γξάκκαηα ηεο Αιθαβεηνρψξαο 

θαη ην δεμί γηα ηα γξάκκαηα ηεο Γξακκαηνρψξαο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην 

πεξηζψξην αληηπξνζσπεχεη ηνπο πνιηηηζκηθνχο πεξηνξηζκνχο. Αλ θαη δελ είλαη γεληθά 
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εηνηκάζεη ηφζεο εξσηήζεηο λα ζνπ θάλσ. Αιιά φζν ζε βιέπσ λα πεξηγξάθεηο ηελ 

Αιθαβεηνρψξα θαη λα καο ιεο ηφζα ελδηαθέξνληα πξάγκαηα γηα ηε ρψξα ζνπ, 

μέραζα φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη ην κφλν πνπ ζθέθηνκαη είλαη πσο καδί ζα κπνξνχζακε 

λα θάλνπκε κηα βάξθα κε παλί θαη λα ηαμηδέςνπκε» είπε θαη ηνλ θνίηαμε κε 

αλππνκνλεζία. 

«Τη ελλνείο;» 

«Να, εζχ είζαη ν ب, εγψ είκαη ε D, αλ βάιεηο ηα γξάκκαηά καο καδί 

ζρεκαηίδεηαη κηα βάξθα κε παλί». 

Ο ب πξνζπάζεζε λα θέξεη ηελ εηθφλα ζην κπαιφ ηνπ θαη είδε πσο είρε δίθην ε 

D. Μαδί ζρεκάηηδαλ κηα βάξθα κε παλί.  

«Θέιεηο;» ξψηεζε ε D θαη ηα κάηηα ηεο έιακπαλ. 

«Τη λα ζέισ;» 

«Να ηαμηδέςνπκε ζε φινλ ηνλ θφζκν! Αλ γίλνπκε βάξθα, δε ζα έρνπκε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπκε σο γξάκκαηα. Θα κπνξνχκε λα πεγαίλνπκε κπξνζηά, πίζσ, 

αξηζηεξά θαη δεμηά θαη δε ζα ρξεηάδεηαη λα αιιάδνπκε γξακκέο. Θέισ πνιχ λα δσ 

ηελ Αιθαβεηνρψξα θαη άιιεο ρψξεο αθφκα πην καθξηά». 

Ο ب ην ζθέθηεθε ιίγν, αιιά ηειηθά δε ρξεηάζηεθε λα επηκείλεη πεξηζζφηεξν ε 

D. Ο ελζνπζηαζκφο ηεο D ήηαλ ηφζν κεγάινο, πνπ κφιηο ν ب ζπκθψλεζε, μεθίλεζαλ 

ακέζσο γηα ην πξψην ηνπο ηαμίδη, ην νπνίν ζπκθψλεζαλ λα είλαη ζηελ 

Αιθαβεηνρψξα. Όζν πήγαηλαλ πξνο ηελ παηξίδα ηνπ, ν ب ζθέθηεθε πσο ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαη άιινη σξαίνη ζπλδπαζκνί κε γξάκκαηα ηεο 

Αιθαβεηνρψξαο θαη ηεο Γξακκαηνρψξαο, φπσο ε Ο θαη ν ط λα θηηάμνπλ έλα 

κπαιφλη. Έλαο θαηλνχξηνο θφζκνο αλνηγφηαλ γηα ηα γξάκκαηα ηεο Αιθαβεηνρψξαο 

θαη ηεο Γξακκαηνρψξαο, ρσξίο πεξηζψξηα θαη πεξηνξηζκνχο. 

 

Σπδήηεζε 
 

Τν ΑΩ είλαη έλα δηήγεκα γηα έλαλ δηζδηάζηαην θφζκν γξακκάησλ ζε δχν 

ρψξεο: ηελ Αιθαβεηνρψξα, φπνπ δνπλ αξαβηθά γξάκκαηα πνπ θηλνχληαη απφ δεμηά 

πξνο ηα αξηζηεξά ζε γξακκέο θαη ζειίδεο, θαη ηε Γξακκαηνρψξα, φπνπ δνπλ ιαηηληθά 

γξάκκαηα πνπ θηλνχληαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Τα γξάκκαηα ησλ δχν ρσξψλ 

δνπλ κε ηνλ θφβν ηνπ πεξηζσξίνπ: ην αξηζηεξφ γηα ηα γξάκκαηα ηεο Αιθαβεηνρψξαο 

θαη ην δεμί γηα ηα γξάκκαηα ηεο Γξακκαηνρψξαο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην 

πεξηζψξην αληηπξνζσπεχεη ηνπο πνιηηηζκηθνχο πεξηνξηζκνχο. Αλ θαη δελ είλαη γεληθά 

γλσζηφ ηη ππάξρεη –αλ ππάξρεη θάηη– ζηελ άιιε πιεπξά, ηα γξάκκαηα θνβνχληαη λα 

πεξάζνπλ πέξα απφ ην πεξηζψξην, ηξνκνθξαηεκέλα απφ έλαλ ζπιινγηθφ θφβν πνπ 

έρεη γίλεη κέξνο ηεο παξάδνζήο ηνπο. Οη δχν πξσηαγσληζηέο ηνπ δηεγήκαηνο, ν ب θαη 

ε D, μεπεξλνχλ ηνλ θφβν ηνπ «μέλνπ» θαη ζπλζέηνπλ καδί κηα λέα ηαπηφηεηα, ε νπνία 

είλαη απαιιαγκέλε απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παιηψλ ηαπηνηήησλ ηνπο. 

Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ ηεο Blioumi (2015), εζηηάδνληαο ζηα ζεκεία 

πνπ θαίλεηαη λα ελζσκαηψλνληαη θαιά, θαζψο θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

εκθαλίδνληαη. Η ζπδήηεζε νξγαλψλεηαη αλά δηαπνιηηηζκηθφ ζηνηρείν. 

 

Δσναμικός ταρακηήρας ηοσ πολιηιζμού 
 

O ب θαη ε D ακθηζβεηνχλ απηφ πνπ καζαίλνπλ ζην ζρνιείν γηα ηηο πεξηνρέο 

πέξα απφ ηα πεξηζψξηα πνπ νξίδνπλ ηηο ρψξεο ηνπο. Γηα ηε Γξακκαηνρψξα 

καζαίλνπκε πσο ν ζπιινγηθφο θφβνο ζρεηηθά κε απηφ πνπ ππάξρεη πέξα απφ ην δεμί 

πεξηζψξην πξνέξρεηαη απφ ζνιέο δηεγήζεηο ηεο επίζθεςεο ελφο γξάκκαηνο-εηζβνιέα 

πξηλ πνιιέο ζειίδεο (κνλάδα ηνπ ρξφλνπ ζηνλ θφζκν ηνπ ΑΩ), ελψ γηα ηελ 

Αιθαβεηνρψξα δελ πξνζθέξεηαη θακία εμήγεζε. Ο ب μεπεξλάεη ηνλ θφβν ηνπ 

αξηζηεξνχ πεξηζσξίνπ, πνπ ζπκβνιίδεη ηνπο πνιηηηζκηθνχο πεξηνξηζκνχο, θαη 

αλαθαιχπηεη πσο ηα γξάκκαηα πνπ δνπλ ζηε Γξακκαηνρψξα δε κνηάδνπλ θαζφινπ κε 

ηε ζπιινγηθή εηθφλα πνπ επηθξαηεί ζηελ Αιθαβεηνρψξα. Τελ ίδηα αλαθάιπςε θάλεη 

θαη ε D, αιιά θαη ηα ππφινηπα γξάκκαηα ηεο Γξακκαηνρψξαο πνπ ζπλαληνχλ ηνλ ب: 

Τν γξάκκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Αιθαβεηνρψξα δε θαίλεηαη θαζφινπ επηθίλδπλν 

γηα εθείλνπο. 

Ο δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πνιηηηζκνχ θαίλεηαη θαη απφ ηελ απεηθφληζε 

ησλ ειηθησκέλσλ γξακκάησλ. Απφ ηε κηα, ην ειηθησκέλν, πεξηζσξηαθφ γξάκκα ηεο 

Αιθαβεηνρψξαο, ην νπνίν έρεη ηφζν μεζσξηάζεη, πνπ δελ είλαη πηα ζαθέο πνην 

γξάκκα είλαη, απφ ηελ άιιε ν Γξακκαηάξρεο, ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα δελ είλαη 

γλσζηή, είλαη δχν γξάκκαηα ησλ νπνίσλ ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα δηαθέξεη ηφζν απφ 

εθείλε ησλ λέσλ, ψζηε λα έρεη ραζεί εληειψο ε αλαγλψξηζή ηνπο ζην πιαίζην ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ θψδηθα. 

Τέινο, ππφ πξνυπνζέζεηο, ε ζέζε ηεο ζβήζηξαο ζηηο δχν ρψξεο ζα κπνξνχζε 

λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάδεημε ηνπ δπλακηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζκνχ. Αλ γίλεη ε 

παξαδνρή πσο ε ζέζε ηεο σο θνβήηξνπ ησλ παηδηψλ-γξακκάησλ ζηελ 
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Αιθαβεηνρψξα ζπλδέεηαη κε ηελ ηειεηνπξγηθή ρξήζε ηεο ζηε Γξακκαηνρψξα, ράξε 

ζε κηα παιηά πνιηηηζκηθή αληαιιαγή αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο, παξαηεξνχκε πσο έλα 

εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ έλαλ πνιηηηζκφ ζε κηα ηειεηή κχεζεο ησλ 

λεαξψλ γξακκάησλ ζηνλ θφζκν πέξα απφ ηε Μεγάιε Τειεία έρεη κεηαηξαπεί ζε 

«κπακπνχια» γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ λεαξψλ γξακκάησλ ηεο Αιθαβεηνρψξαο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δε ζπκπεξηθέξνληαη κε «ζχληαμε θαη γξακκαηηθή». 

 

Ασηοκριηική 
 

Καζψο ην ΑΩ δελ έρεη γξαθηεί ζε πξσηνπξφζσπε αθήγεζε, ν εληνπηζκφο 

απηνθξηηηθήο ζην θείκελν ελέρεη ξίζθν. Έλαο ηξηηνπξφζσπνο αθεγεηήο, αλ θαη 

εμππεξεηεί θαιχηεξα ηελ αλάδεημε ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, δε ζπλδέεηαη 

εχθνια κε κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή θαη είλαη δχζθνιν λα ηνπ απνδνζεί κηα 

κνλαδηθή, νηθεία εηθφλα ζχκθσλα κε ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν. Ωζηφζν, ζην ΑΩ 

ππάξρνπλ ζεκεία θξηηηθήο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θψδηθα θαη ησλ δχν ρσξψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν ραξαθηεξηζκφο «αζηείν» γηα ην θαπέιν πνπ θνξνχλ ηα λήπηα-

γξάκκαηα ζηελ Αιθαβεηνρψξα. Δπίζεο, ε πεξηγξαθή ηνπ Γξακκαηάξρε απνθαιχπηεη 

κηα ζαξθαζηηθή δηάζεζε («Ο Γξακκαηάξρεο ήηαλ ν αλψηαηνο άξρνληαο, εκπλεπζηήο 

θαη εγγπεηήο ηεο ζχληαμεο θαη γξακκαηηθήο ηεο ΑΩ. Ο Γξακκαηάξρεο ήηαλ φια ηα 

γξάκκαηα θαη θαλέλα γξάκκα ηαπηφρξνλα») γηα ηνλ ξφιν θαη ηελ παξνπζία ηνπ 

αλψηαηνπ άξρνληα ηεο Γξακκαηνρψξαο. 

Αθφκα, ε ακθηζβήηεζε ηεο D θαη ηνπ ب γηα ην ηη ππάξρεη πέξα απφ ην δεμί 

θαη αξηζηεξφ πεξηζψξην αληίζηνηρα, πέξα απφ ηελ απνηχπσζε ηνπ δπλακηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζκνχ κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη σο κηα θξηηηθή πξνο ηνπο 

πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο ηεο Αιθαβεηνρψξαο θαη ηεο Γξακκαηνρψξαο, αλ ηδσζεί έμσ 

απφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο αιιαγήο ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ην 

πέξαζκα ησλ ζειίδσλ (ηνπ ρξφλνπ ζην ΑΩ). Ο ب , απφ ηφηε πνπ είλαη λήπην-γξάκκα, 

εληππσζηάδεηαη απφ ηε ζπλήζεηα ησλ γξακκάησλ λα αιιάδνπλ γξακκή φηαλ 

πιεζηάδνπλ ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην, θαη ε D αλαθξίλεη ηε δαζθάια θπξία X ζρεηηθά 

κε ην γξάκκα-εηζβνιέα, αζθψληαο θξηηηθή θαη νη δχν ζηε ζπιινγηθή ζηάζε ησλ 

γξακκάησλ ηεο Αιθαβεηνρψξαο θαη ηεο Γξακκαηνρψξαο απέλαληη ζηνλ ρψξν εθηφο 

πεξηζσξίνπ. Ο ب ακθηζβεηεί αθφκα θαη ηελ χπαξμε ηεο ζβήζηξαο θαη αλαξσηηέηαη αλ 

έρεη φλησο εκθαληζηεί πνηέ ζηελ Αιθαβεηνρψξα ή αλ είλαη απιψο κηα επηλφεζε ησλ 
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Αιθαβεηνρψξα ζπλδέεηαη κε ηελ ηειεηνπξγηθή ρξήζε ηεο ζηε Γξακκαηνρψξα, ράξε 

ζε κηα παιηά πνιηηηζκηθή αληαιιαγή αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο, παξαηεξνχκε πσο έλα 

εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ έλαλ πνιηηηζκφ ζε κηα ηειεηή κχεζεο ησλ 

λεαξψλ γξακκάησλ ζηνλ θφζκν πέξα απφ ηε Μεγάιε Τειεία έρεη κεηαηξαπεί ζε 

«κπακπνχια» γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ λεαξψλ γξακκάησλ ηεο Αιθαβεηνρψξαο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δε ζπκπεξηθέξνληαη κε «ζχληαμε θαη γξακκαηηθή». 

 

Ασηοκριηική 
 

Καζψο ην ΑΩ δελ έρεη γξαθηεί ζε πξσηνπξφζσπε αθήγεζε, ν εληνπηζκφο 

απηνθξηηηθήο ζην θείκελν ελέρεη ξίζθν. Έλαο ηξηηνπξφζσπνο αθεγεηήο, αλ θαη 

εμππεξεηεί θαιχηεξα ηελ αλάδεημε ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, δε ζπλδέεηαη 

εχθνια κε κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή θαη είλαη δχζθνιν λα ηνπ απνδνζεί κηα 

κνλαδηθή, νηθεία εηθφλα ζχκθσλα κε ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν. Ωζηφζν, ζην ΑΩ 

ππάξρνπλ ζεκεία θξηηηθήο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θψδηθα θαη ησλ δχν ρσξψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν ραξαθηεξηζκφο «αζηείν» γηα ην θαπέιν πνπ θνξνχλ ηα λήπηα-

γξάκκαηα ζηελ Αιθαβεηνρψξα. Δπίζεο, ε πεξηγξαθή ηνπ Γξακκαηάξρε απνθαιχπηεη 

κηα ζαξθαζηηθή δηάζεζε («Ο Γξακκαηάξρεο ήηαλ ν αλψηαηνο άξρνληαο, εκπλεπζηήο 

θαη εγγπεηήο ηεο ζχληαμεο θαη γξακκαηηθήο ηεο ΑΩ. Ο Γξακκαηάξρεο ήηαλ φια ηα 

γξάκκαηα θαη θαλέλα γξάκκα ηαπηφρξνλα») γηα ηνλ ξφιν θαη ηελ παξνπζία ηνπ 

αλψηαηνπ άξρνληα ηεο Γξακκαηνρψξαο. 

Αθφκα, ε ακθηζβήηεζε ηεο D θαη ηνπ ب γηα ην ηη ππάξρεη πέξα απφ ην δεμί 

θαη αξηζηεξφ πεξηζψξην αληίζηνηρα, πέξα απφ ηελ απνηχπσζε ηνπ δπλακηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζκνχ κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη σο κηα θξηηηθή πξνο ηνπο 

πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο ηεο Αιθαβεηνρψξαο θαη ηεο Γξακκαηνρψξαο, αλ ηδσζεί έμσ 

απφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο αιιαγήο ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ην 

πέξαζκα ησλ ζειίδσλ (ηνπ ρξφλνπ ζην ΑΩ). Ο ب , απφ ηφηε πνπ είλαη λήπην-γξάκκα, 

εληππσζηάδεηαη απφ ηε ζπλήζεηα ησλ γξακκάησλ λα αιιάδνπλ γξακκή φηαλ 

πιεζηάδνπλ ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην, θαη ε D αλαθξίλεη ηε δαζθάια θπξία X ζρεηηθά 

κε ην γξάκκα-εηζβνιέα, αζθψληαο θξηηηθή θαη νη δχν ζηε ζπιινγηθή ζηάζε ησλ 

γξακκάησλ ηεο Αιθαβεηνρψξαο θαη ηεο Γξακκαηνρψξαο απέλαληη ζηνλ ρψξν εθηφο 

πεξηζσξίνπ. Ο ب ακθηζβεηεί αθφκα θαη ηελ χπαξμε ηεο ζβήζηξαο θαη αλαξσηηέηαη αλ 

έρεη φλησο εκθαληζηεί πνηέ ζηελ Αιθαβεηνρψξα ή αλ είλαη απιψο κηα επηλφεζε ησλ 

ελήιηθσλ γξακκάησλ γηα λα δηαηεξείηαη ε ηάμε («ζχληαμε θαη γξακκαηηθή») 

αλάκεζα ζηα παηδηά-γξάκκαηα. 

Τέινο, ε πεξηγξαθή ηνπ γέξηθνπ, πεξηζσξηνπνηεκέλνπ γξάκκαηνο πεξηέρεη 

ζεκάδηα ζαξθαζκνχ. Τν κνλαδηθφ γξάκκα πνπ έρεη πνηέ πεξάζεη πέξα απφ ην 

αξηζηεξφ πεξηζψξην δεη απνζηαζηνπνηεκέλν θαη απνκαθξπζκέλν απφ ηα ππφινηπα 

γξάκκαηα ηεο Αιθαβεηνρψξαο θαη, παξφιν πνπ απηή ε θαηάζηαζε ππνδειψλεη ηε 

ζπιινγηθή άξλεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Αιθαβεηνρψξαο λα αιιάμεη ζηάζε απέλαληη 

ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην (ζηαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πνιηηηζκνχ), απνθαιχπηεη θαη κηα 

ζαξθαζηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηε ζνθία ησλ γέξηθσλ γξακκάησλ: Ο κνλαδηθφο 

απηφπηεο κάξηπξαο ηεο πεξηνρήο πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην, αληί λα ιεηηνπξγεί 

σο αγγειηνθφξνο ηεο γλψζεο ηνπ «μέλνπ», δε ζπκάηαη πηα θαιά πψο είλαη νη ζρεδφλ 

απάηεηεο απφ ηνπο ζπληνπίηεο ηνπ πεξηνρέο. 

 

Υβριδικόηηηα 
 

Τν ΑΩ κηιάεη γηα δχν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο, νη νπνίνη κέρξη θάπνην ζεκείν 

δελ έρνπλ ζρεδφλ θακία επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Τν κνλαδηθφ ζηνηρείν ην νπνίν 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ πβξηδηθφηεηα είλαη ε ηδέα πσο ν ب θαη ε D ζρεκαηίδνπλ 

καδί κηα βάξθα κε παλί, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ζρεκαηηζκφο κηαο 

λέαο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Μάιηζηα, ε λέα απηή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαίλεηαη 

λα έρεη θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηηο δχν παιηέο: Η κεηαηξνπή ζε βάξθα κε παλί 

απνδεζκεχεη ηελ D θαη ηνλ ب απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θίλεζεο πνπ είραλ πξηλ 

ζπλδπαζηνχλ. Θα πξέπεη σζηφζν λα αλαγλσξηζηεί ν πεξηνξηζκφο πσο ε λέα 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα πξνθχπηεη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ ηνπ ب θαη ηεο D, ζηνλ νπνίν 

ηα δχν γξάκκαηα θαίλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο λα έρνπλ αιιάμεη· κε άιια ιφγηα, 

ζην λέν ζρήκα είλαη επδηάθξηηνο ν ηξφπνο πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα δχν ζρήκαηα θαη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπο είλαη δηαθξηηή. Σην ΑΩ εκθαλίδεηαη ε ηδέα πσο απηνχ ηνπ ηχπνπ ε 

δεκηνπξγία λέσλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ είλαη ζρεηηθά εχθνιε θαη κπνξεί λα 

αθνξά φια ηα γξάκκαηα ηεο Αιθαβεηνρψξαο θαη ηεο Γξακκαηνρψξαο – πξνηείλεηαη 

έλαο αθφκα ζπλδπαζκφο, απηφο ηεο Ο θαη ηνπ ط πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζρεκαηίζνπλ 

έλα κπαιφλη, ην νπνίν θαη πάιη ζα ήηαλ απαιιαγκέλν απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

θίλεζεο ζε γξακκέο θαη ζειίδεο. 
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Αμθίπλεσρη άπουη 
 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ επηβάιιεη ε ηξηηνπξφζσπε 

αθήγεζε, ζην δηήγεκα ΑΩ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηεί ε ακθίπιεπξε άπνςε, 

κε ηελ παξνπζία νπζηαζηηθά δχν πξσηαγσληζηψλ, ηνπ ب θαη ηεο D. Τν ΑΩ 

απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα, κε ηα δχν πξψηα λα αθνξνχλ μερσξηζηά ηελ 

Αιθαβεηνρψξα θαη ηε Γξακκαηνρψξα θαη ην ηξίην λα αθνξά ηε ζπλάληεζε ελφο 

γξάκκαηνο ηεο Αιθαβεηνρψξαο κε θάπνηα γξάκκαηα ηεο Γξακκαηνρψξαο. 

Δπηρεηξείηαη λα έξζεη ζε επαθή ν αλαγλψζηεο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη γηα ηελ 

πεξηνρή πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην ηα γξάκκαηα ηεο Αιθαβεηνρψξαο θαη, 

αληίζηνηρα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη γηα ηελ πεξηνρή πέξα απφ ην δεμί πεξηζψξην 

ηα γξάκκαηα ηεο Γξακκαηνρψξαο. Σην ηξίην θεθάιαην, θαηά ηε ζπλάληεζε ησλ δχν 

θφζκσλ, νη δχν δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε θαη γίλεηαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία έζθαιαλ, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο λέαο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ 

γξακκάησλ ηεο Αιθαβεηνρψξαο θαη ηεο Γξακκαηνρψξαο. 

Όπσο αλαθέξεη ε Blioumi (2015), ηα θείκελα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ 

ακθίπιεπξε άπνςε είλαη ζπάληα. Σην ΑΩ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα ελζσκαησζεί 

απηφ ην πνιηηηζκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ αθήγεζε, κέζα απφ ηελ εζηίαζε ζε έλα 

γξάκκα απφ θάζε ρψξα θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο Αιθαβεηνρψξαο θαη ηεο 

Γξακκαηνρψξαο ζε μερσξηζηά θεθάιαηα. Ωζηφζν, ην γεγνλφο πσο ν ηξηηνπξφζσπνο 

αθεγεηήο δε ζπλδέεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή απνδπλακψλεη ηελ 

απζεληηθφηεηα θαη ησλ δχν απφςεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξσηνπξφζσπε 

αθήγεζε ζα έπεηζε πην εχθνια γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηεο κίαο άπνςεο, αιιά ζα 

ελζσκάησλε έλα επδηάθξηην θίιηξν –απηφ ηνπ πξσηνπξφζσπνπ αθεγεηή– ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο δεχηεξεο φςεο. 

 

Συμπέρασμα 
 

Τν ΑΩ θαίλεηαη λα ελζσκαηψλεη θαιά ην ζηνηρείν ηνπ δπλακηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ην ζηνηρείν ηεο πβξηδηθφηεηαο, κε ηνλ πεξηνξηζκφ πσο ε 

δεκηνπξγία ηεο «λέαο» πβξηδηθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

δηαθξηηή ζπλεηζθνξά ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ. Αλαθνξηθά 

κε ην ζηνηρείν ηεο απηνθξηηηθήο, ζην ΑΩ ππάξρνπλ ζηνηρεία θξηηηθήο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ θψδηθα θαη ησλ δχν ρσξψλ, αλ θαη νθείινπκε λα ιάβνπκε ππφςε καο 
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Αμθίπλεσρη άπουη 
 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ επηβάιιεη ε ηξηηνπξφζσπε 

αθήγεζε, ζην δηήγεκα ΑΩ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηεί ε ακθίπιεπξε άπνςε, 

κε ηελ παξνπζία νπζηαζηηθά δχν πξσηαγσληζηψλ, ηνπ ب θαη ηεο D. Τν ΑΩ 

απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα, κε ηα δχν πξψηα λα αθνξνχλ μερσξηζηά ηελ 

Αιθαβεηνρψξα θαη ηε Γξακκαηνρψξα θαη ην ηξίην λα αθνξά ηε ζπλάληεζε ελφο 

γξάκκαηνο ηεο Αιθαβεηνρψξαο κε θάπνηα γξάκκαηα ηεο Γξακκαηνρψξαο. 

Δπηρεηξείηαη λα έξζεη ζε επαθή ν αλαγλψζηεο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη γηα ηελ 

πεξηνρή πέξα απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην ηα γξάκκαηα ηεο Αιθαβεηνρψξαο θαη, 

αληίζηνηρα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη γηα ηελ πεξηνρή πέξα απφ ην δεμί πεξηζψξην 

ηα γξάκκαηα ηεο Γξακκαηνρψξαο. Σην ηξίην θεθάιαην, θαηά ηε ζπλάληεζε ησλ δχν 

θφζκσλ, νη δχν δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε θαη γίλεηαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία έζθαιαλ, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο λέαο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ 

γξακκάησλ ηεο Αιθαβεηνρψξαο θαη ηεο Γξακκαηνρψξαο. 

Όπσο αλαθέξεη ε Blioumi (2015), ηα θείκελα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ 

ακθίπιεπξε άπνςε είλαη ζπάληα. Σην ΑΩ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα ελζσκαησζεί 

απηφ ην πνιηηηζκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ αθήγεζε, κέζα απφ ηελ εζηίαζε ζε έλα 

γξάκκα απφ θάζε ρψξα θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο Αιθαβεηνρψξαο θαη ηεο 

Γξακκαηνρψξαο ζε μερσξηζηά θεθάιαηα. Ωζηφζν, ην γεγνλφο πσο ν ηξηηνπξφζσπνο 

αθεγεηήο δε ζπλδέεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή απνδπλακψλεη ηελ 

απζεληηθφηεηα θαη ησλ δχν απφςεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξσηνπξφζσπε 

αθήγεζε ζα έπεηζε πην εχθνια γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηεο κίαο άπνςεο, αιιά ζα 

ελζσκάησλε έλα επδηάθξηην θίιηξν –απηφ ηνπ πξσηνπξφζσπνπ αθεγεηή– ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο δεχηεξεο φςεο. 

 

Συμπέρασμα 
 

Τν ΑΩ θαίλεηαη λα ελζσκαηψλεη θαιά ην ζηνηρείν ηνπ δπλακηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ην ζηνηρείν ηεο πβξηδηθφηεηαο, κε ηνλ πεξηνξηζκφ πσο ε 

δεκηνπξγία ηεο «λέαο» πβξηδηθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

δηαθξηηή ζπλεηζθνξά ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ. Αλαθνξηθά 

κε ην ζηνηρείν ηεο απηνθξηηηθήο, ζην ΑΩ ππάξρνπλ ζηνηρεία θξηηηθήο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ θψδηθα θαη ησλ δχν ρσξψλ, αλ θαη νθείινπκε λα ιάβνπκε ππφςε καο 

φηη ην γεγνλφο πσο ε αθήγεζε αλαπηχζζεηαη ζε ηξίην πξφζσπν απνδπλακψλεη ηελ 

έλλνηα ηεο απηνθξηηηθήο. Αληίζηνηρα, ζην ΑΩ ε παξνπζία δχν πξσηαγσληζηψλ 

πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ακθίπιεπξεο άπνςεο, ε νπνία σζηφζν κπνξεί λα πζηεξεί ζε 

απζεληηθφηεηα, θαζψο ε ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε δε ζπλδέεηαη κε κία κνλαδηθή, 

νηθεία εηθφλα. 

Σπλνιηθά, ε ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ κε δηαπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαίλεηαη εθηθηή, αλ θαη παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη δπζθνιίεο. Τν 

ΑΩ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιια θείκελα δηαπνιηηηζκηθήο 

γξαθήο ζηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ, ζε κηα νξγαλσκέλε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε κε βάζε ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν (Blioumi, 2015). Έηζη, έρνληαο έξζεη 

αξρηθά ζε επαθή κε έλλνηεο φπσο «ζηεξεφηππα», «ελζσκάησζε», «δπλακηθφο 

πνιηηηζκφο», ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο/-ήηξηεο ή νη θνηηεηέο/-ήηξηεο ζα πξνζπαζήζνπλ 

λα εληνπίζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ δηαπνιηηηζκηθά ζηνηρεία, κε ζηφρν λα ππεξβνχλ 

γλσζηά ζηεξεφηππα θαη λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε νηθείνπο θαη 

μέλνπο πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο. 
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Πεπίληψη 
 
ην άξζξν απηό παξνπζηάδνληαη κηα πξόηαζε γηα ηε δηεξεύλεζε ζηεξεώλ ζρεκάησλ εθ 

πεξηζηξνθήο, πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο/-ήηξηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη θάπνηα 

ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πξόηαζεο ζε καζεηέο/-ήηξηεο 

Γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο/-ήηξηεο εξγάζηεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ην MaLT2 («Υεισλόζθαηξα»), 

έλα πεξηβάιινλ γεσκεηξίαο ηεο ρειώλαο, πνπ ζπλδπάδεη ηνλ δπλακηθό ρεηξηζκό καζεκαηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηε ζπκβνιηθή έθθξαζε κέζα από ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Logo. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαηέδεημε όηη, όηαλ πξνζθέξνληαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο 

θαηάιιεια εξγαιεία θαη θαηάιιεια ςεθηαθά πεξηβάιινληα, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

εκπιαθνύλ βαζύηεξα ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα αλαπηύμνπλ 

ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εμεηθόληζε.  

 
Λέξειρ-κλειδιά: ρεισλόζθαηξα, ζηεξενκεηξία, θύιηλδξνο, ζθαίξα, εμεηθόληζε  

 
 
Abstract  
 
This article presents a proposal for the investigation of solid rotational shapes for Secondary 

School students and, indicatively, some results from the application of this proposal to High 

School students. Students worked using the ‘‘MaLT2’’, a digital 3D visualization 

environment, a turtle geometry environment that combines dynamic manipulation of 

mathematical objects and symbolic expression through the Logo programming language. This 

application demonstrated that, when students have the right tools and the right digital 

environments at their disposal, they are given the opportunity to engage more deeply in 

mathematical activities, collaborate and develop visualization-related skills and abilities.  

 

Keywords: MaLT2, stereometry, cylinder, sphere, visualization  

 
 
Ειζαγωγή 
 

Σν Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα [Νέν 

ζρνιείν (ρνιείν 21νπ αηώλα) – Νέν Πξόγξακκα ζπνπδώλ, 2014], ζε κηα από ηηο 
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Ειζαγωγή 
 

Σν Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα [Νέν 

ζρνιείν (ρνιείν 21νπ αηώλα) – Νέν Πξόγξακκα ζπνπδώλ, 2014], ζε κηα από ηηο 

βαζηθέο επηινγέο ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ εηζάγεη ηε 

«ζπλζεηηθή εξγαζία» σο έλα κέζν νξηδόληηαο δηαζύλδεζεο ησλ καζεκαηηθώλ κε άιια 

καζεζηαθά δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη ηελ «νπηηθνπνίεζε» σο έλα βαζηθό 

καζεκαηηθό πεξηερόκελν ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο «Υώξνο θαη Γεσκεηξία – 

Μέηξεζε» (Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, 2014). ύκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν 

Πξόγξακκα πνπδώλ, νη καζεηέο/-ήηξηεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ κηα ζεηξά από 

δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ζρεηηθά κε ηελ νπηηθνπνίεζε ή νπηηθνπνηεκέλε ζθέςε, κηα 

ζθέςε δειαδή κέζσ νπηηθώλ εηθόλσλ (Gutierez, 1996), όπσο λα αληηιακβάλνληαη 

παξαζηάζεηο αληηθεηκέλσλ από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, λα δεκηνπξγνύλ λνεξέο 

εηθόλεο γηα αληηθείκελα ή θαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη έμσ από ην νπηηθό ηνπο πεδίν 

θαη λα ηηο επεμεξγάδνληαη λνεξά (π.ρ. λα πεξηζηξέθνπλ λνεξά έλα αληηθείκελν). Έλαο 

από ηνπο ζεκαληηθνύο ζηόρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ είλαη ν 

ζρεδηαζκόο θαη νη θαηαζθεπέο γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ, γηα ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηείηαη κηα πνηθηιία κεζόδσλ θαη κέζσλ, όπσο ν θαλόλαο, ν δηαβήηεο θαη ηα 

ςεθηαθά εξγαιεία, ηα νπνία βνεζνύλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ζηελ αλαγλώξηζε 

ζρέζεσλ θαη ηδηνηήησλ. Απηέο νη γλώζεηο απνηεινύλ ζεκαληηθό κέξνο ηεο γλώζεο 

πνπ επηδηώθεηαη λα αλαπηύμνπλ νη καζεηέο/-ήηξηεο ζην Γπκλάζην. Παξάιιεια, 

επηδηώθεηαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο γηα νπηηθνπνηεκέλε ζθέςε κέζσ ηεο 

ρξήζεο πξαγκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ ή γεσκεηξηθώλ κνληέισλ. 

Ζ λνεηηθή πεξηζηξνθή ραξαθηεξίδεηαη σο ε ηθαλόηεηα ελόο/κηαο καζεηή/-

ήηξηαο λα πεξηζηξέθεη λνεξά ζρήκαηα, δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα, θαη κέζσ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνύ κηαο λνεηηθήο εηθόλαο λα κπνξεί λα πξνβιέςεη πώο ζα εκθαληζηεί 

ην ζρήκα κεηά ηελ πεξηζηξνθή (Moore & Johnson, 2011). Ζ ηθαλόηεηα λνεηηθήο 

πεξηζηξνθήο ζπλδέεηαη κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ ζηε ζηεξενκεηξία 

(Δπζηαζίνπ & Παλανύξα, 2018) θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε ζηα 

Μαζεκαηηθά (Delgado & Prieto, 2004). Οη ρσξηθέο ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ 

βειηηώλνληαη κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο (Δπζηαζίνπ & Παλανύξα, 2018), ελώ κε θαηάιιειε δηδαζθαιία θαη 

κε ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο νη ηθαλόηεηεο απηέο κπνξνύλ λα 

κεγηζηνπνηεζνύλ (Newcombe, 2010). Ζ πεξηζηξνθή ελόο αληηθεηκέλνπ, όπσο ην 

νξζνγώλην ή ν θύθινο, ζηνλ ρώξν πεξηέρεη θίλεζε, είλαη δειαδή κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία. Σέηνηνπ είδνπο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ 

θαιύηεξα κέζα από έλα πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα αλαδείμεη ηα νπζηαζηηθά ζηνηρεία 
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ηνπο, δειαδή κέζα από έλα δπλακηθό πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ 

ηερλνινγηώλ (Εαραξηάδεο θ.ά., 2007). 

Με βάζε ην παξαπάλσ πιαίζην, αλαπηύρζεθαλ, όπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

παξνύζα εξγαζία, ην ζελάξην θαη νη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηα ζηεξεά εθ πεξηζηξνθήο, 

κε ζηόρν λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νπηηθνπνηεκέλεο ζθέςεο ησλ καζεηώλ/-

ηξηώλ ζε έλα ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ ζπκβνιηθήο έθθξαζεο κέζσ ηεο γιώζζαο 

Logo. 

ηηο παξαθάησ ελόηεηεο πεξηγξάθνληαη νη έλλνηεο ηεο εμεηθόληζεο 

(visualization) θαη ηνπ «ζελαξίνπ», γηα λα γίλεη θαηαλνεηόο ν ηξόπνο εθαξκνγήο ηεο 

πξόηαζήο καο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ 

ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην ηέινο παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά κεξηθά απνηειέζκαηα από ηνπο πεηξακαηηζκνύο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ. 

 

Εξεικόνιζη (visualization) 
 

Ο όξνο «εμεηθόληζε» έρεη ζπγθεληξώζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ην ελδηαθέξνλ 

πνιιώλ εξεπλεηώλ ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

δείρλεη κηα κεγάιε πνηθηιία όξσλ θαη ζεσξηώλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο εμεηθόληζεο 

θαη κάιηζηα, ζην πιαίζην ησλ καζεκαηηθώλ, ε ζεκαζία ηεο είλαη δηαθνξεηηθή από 

απηήλ πνπ έρεη ηόζν ζηελ θαζεκεξηλή δσή όζν θαη ζηελ ςπρνινγία.  

Αλ θαη ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή καζεκαηηθή ηθαλόηεηα, ν ξόινο ηεο δελ έρεη 

ηνληζηεί ζηηο καζεκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ (Presmeg, 2006· Healy & 

Hoyles, 1996). Ζ άθημε όκσο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο έρεη θαηαζηήζεη ηελ 

εμεηθόληζε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο γηα πνιινύο εξεπλεηέο ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, αθνύ δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα έλα κεγάιν πιήζνο νπηηθώλ εηθόλσλ 

(Nemirovsky & Noble, 1997) θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο ηξηζδηάζηαηεο 

γεσκεηξίαο, όπνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνύληαη δηζδηάζηαηα ζρήκαηα γηα ηε 

κειέηε ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ.  

ηνλ ρώξν ηεο ςπρνινγίαο, ν όξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε έξεπλεο όπνπ ε 

εμεηθόληζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ λα ζρεκαηίζνπλ θαη λα 

ρεηξηζηνύλ λνεηηθέο εηθόλεο. Από καζεκαηηθή άπνςε, απηό πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη 

ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ λα ζρεκαηίζνπλ θαηάιιεια δηαγξάκκαηα γηα λα 

αλαπαξαζηήζνπλ έλα καζεκαηηθό πξόβιεκα ή κηα έλλνηα, κε ζηόρν ην δηάγξακκα 

πνπ ζα ζρεκαηίζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα επηηεπρζεί θαηαλόεζε αιιά θαη σο 
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ηνπο, δειαδή κέζα από έλα δπλακηθό πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ 

ηερλνινγηώλ (Εαραξηάδεο θ.ά., 2007). 

Με βάζε ην παξαπάλσ πιαίζην, αλαπηύρζεθαλ, όπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

παξνύζα εξγαζία, ην ζελάξην θαη νη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηα ζηεξεά εθ πεξηζηξνθήο, 

κε ζηόρν λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νπηηθνπνηεκέλεο ζθέςεο ησλ καζεηώλ/-

ηξηώλ ζε έλα ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ ζπκβνιηθήο έθθξαζεο κέζσ ηεο γιώζζαο 

Logo. 

ηηο παξαθάησ ελόηεηεο πεξηγξάθνληαη νη έλλνηεο ηεο εμεηθόληζεο 

(visualization) θαη ηνπ «ζελαξίνπ», γηα λα γίλεη θαηαλνεηόο ν ηξόπνο εθαξκνγήο ηεο 

πξόηαζήο καο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ 

ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην ηέινο παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά κεξηθά απνηειέζκαηα από ηνπο πεηξακαηηζκνύο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ. 

 

Εξεικόνιζη (visualization) 
 

Ο όξνο «εμεηθόληζε» έρεη ζπγθεληξώζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ην ελδηαθέξνλ 

πνιιώλ εξεπλεηώλ ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

δείρλεη κηα κεγάιε πνηθηιία όξσλ θαη ζεσξηώλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο εμεηθόληζεο 

θαη κάιηζηα, ζην πιαίζην ησλ καζεκαηηθώλ, ε ζεκαζία ηεο είλαη δηαθνξεηηθή από 

απηήλ πνπ έρεη ηόζν ζηελ θαζεκεξηλή δσή όζν θαη ζηελ ςπρνινγία.  

Αλ θαη ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή καζεκαηηθή ηθαλόηεηα, ν ξόινο ηεο δελ έρεη 

ηνληζηεί ζηηο καζεκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ (Presmeg, 2006· Healy & 

Hoyles, 1996). Ζ άθημε όκσο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο έρεη θαηαζηήζεη ηελ 

εμεηθόληζε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο γηα πνιινύο εξεπλεηέο ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, αθνύ δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα έλα κεγάιν πιήζνο νπηηθώλ εηθόλσλ 

(Nemirovsky & Noble, 1997) θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο ηξηζδηάζηαηεο 

γεσκεηξίαο, όπνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνύληαη δηζδηάζηαηα ζρήκαηα γηα ηε 

κειέηε ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ.  

ηνλ ρώξν ηεο ςπρνινγίαο, ν όξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε έξεπλεο όπνπ ε 

εμεηθόληζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ λα ζρεκαηίζνπλ θαη λα 

ρεηξηζηνύλ λνεηηθέο εηθόλεο. Από καζεκαηηθή άπνςε, απηό πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη 

ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ λα ζρεκαηίζνπλ θαηάιιεια δηαγξάκκαηα γηα λα 

αλαπαξαζηήζνπλ έλα καζεκαηηθό πξόβιεκα ή κηα έλλνηα, κε ζηόρν ην δηάγξακκα 

πνπ ζα ζρεκαηίζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα επηηεπρζεί θαηαλόεζε αιιά θαη σο 

έλα βνεζεηηθό εξγαιείν ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Δπνκέλσο, «καζεκαηηθή 

εμεηθόληζε είλαη ε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνύ εηθόλσλ (λνεηηθά ή κε ραξηί θαη κνιύβη ή 

κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο) θαη ε απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε απηώλ ησλ 

εηθόλσλ γηα καζεκαηηθή δηεξεύλεζε θαη θαηαλόεζε» (Zimmerman & Cunningham, 

1991, ζ. 3). Οπηηθνπνίεζε δηαγξάκκαηνο ζεκαίλεη απιά λα ζρεκαηίζεηο κηα λνεηηθή 

εηθόλα ηνπ δηαγξάκκαηνο, ελώ νπηηθνπνίεζε πξνβιήκαηνο ζεκαίλεη λα θαηαλνήζεηο 

ην πξόβιεκα κε βάζε ην δηάγξακκα ή ηελ νπηηθή εηθόλα.  

Ζ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ εμεηθόληζεο είλαη δύζθνιε ππόζεζε, εηδηθά ζηα 

παξαδνζηαθά πεξηβάιινληα. Ο ιόγνο είλαη όηη ε αλαπαξάζηαζε ηξηζδηάζηαησλ 

αληηθεηκέλσλ (3d) κε έλα δηζδηάζηαην ζρέδην (2d) απνβαίλεη θαη πεξίπινθε αιιά θαη 

ρξνλνβόξα (Christou θ.ά., 2005). ύκθσλα κε ηνλ Arcavi (2003), εμεηθόληζε είλαη ε 

ηθαλόηεηα, ε δηαδηθαζία θαη ην πξντόλ ηεο δεκηνπξγίαο, εξκελείαο εηθόλσλ, 

δηαγξακκάησλ, ζην κπαιό καο, ζην ραξηί ή κε ηερλνινγηθά εξγαιεία κε ζθνπό ηελ 

απεηθόληζε, ηελ επηθνηλσλία πιεξνθνξηώλ, ζθεπηόκελνη θαη αλαπηύζζνληαο 

πξνεγνύκελεο άγλσζηεο ηδέεο θαη ηελ θαηαλόεζε, θαζώο νη εξεπλεηέο ησλ 

καζεκαηηθώλ ζεσξνύλ όηη λνεηηθέο εηθόλεο θαη εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο πξέπεη 

λα αιιειεπηδξνύλ γηα λα επηηεπρζεί θαηαλόεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

(Gutierrez, 1996).  

Ζ έλλνηα ηεο εμεηθόληζεο όκσο ζπλδέεηαη θαη κε ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

ηεο ηξηζδηάζηαηεο γεσκεηξίαο. Καηά ηνλ Gutierez (1996), ππάξρεη γεληθή νκνθσλία 

όηη ε εμεηθόληζε ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε κάζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ηξηζδηάζηαηεο γεσκεηξίαο, ελώ νη ηθαλόηεηεο εμεηθόληζεο ζεσξείηαη όηη ζπλδένληαη 

κε ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Presmeg, 2008· 

Clements & Battista, 1992). Υξεζηκνπνηώληαο 2d (δηζδηάζηαηα) ζρήκαηα γηα ηε 

κειέηε 3d ζρεκάησλ, απαηηνύληαη δεμηόηεηεο εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ, όπσο 

ηθαλόηεηεο ζρεδίαζεο, ηθαλόηεηεο λα ζπλδένπλ ηδηόηεηεο ηνπ 2d ζρεδίνπ θαη 3d 

ζρήκαηνο, θαζώο πξέπεη λα αλαιύνπλ ην δηζδηάζηαην ζρέδην θαη λα κπνξνύλ λα 

θαληαζηνύλ ην ζρήκα ησλ αληηθεηκέλσλ. Υξεηάδεηαη αξθεηόο ρξόλνο θαη πνιινί/-έο 

καζεηέο/-ήηξηεο θηάλνπλ ζην ζεκείν λα ηνπο/ηηο απαζρνιεί κόλν ε ζρεδίαζε θαη όρη 

ε θαηαλόεζε θαη ε επίιπζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ (Kynigos & Latsi, 2007). 

Ζ έιεπζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ ςεθηαθώλ πεξηβαιιόλησλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα, 

πξνζπαζεί λα επηιύζεη πνιιά από ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα θαη λα θσηίζεη ηηο 

δπζθνιίεο κάζεζεο ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη όρη κόλν κε ηελ ηξηζδηάζηαηε 

γεσκεηξία αιιά θαη κε ζέκαηα όπσο ν δηαθνξηθόο θαη νινθιεξσηηθόο ινγηζκόο. ηα 
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3d πεξηβάιινληα, όπσο ηα Cabri 3D, MaLT2 (Υεισλόζθαηξα) θηι., ππάξρνπλ 

δπλαηόηεηεο γηα πεηξακαηηζκνύο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα δεη 

ηα αληηθείκελα από πνιιέο ζέζεηο θαη λα βγάιεη πην εύθνια θαη πεξηζζόηεξν αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα 3d ζρήκαηα.  

 

Το πεπιβάλλον ηηρ Χελωνόζθαιπαρ 
 

Ζ Υεισλόζθαηξα ή MaLT2 (http://etl.ppp.uoa.gr/malt2/) απνηειεί έλα 

εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ νπηηθνπνίεζεο ηξηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ, ην νπνίν 

ζπλδπάδεη ηε ζπκβνιηθή έθθξαζε κέζα από κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (Logo) 

θαη ηνλ δπλακηθό ρεηξηζκό καζεκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία, 

ηελ εμεξεύλεζε θαη ηνλ δπλακηθό ρεηξηζκό ηξηζδηάζηαησλ γεσκεηξηθώλ κνληέισλ 

(Kynigos & Grizioti, 2018). Δίλαη επέθηαζε ηεο Γεσκεηξίαο ηεο Υειώλαο, ηνπ 

Υεισλόθνζκνπ, ζηνλ ηξηζδηάζηαην γεσκεηξηθό ρώξν, πνπ απνηειεί έλα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνύκελν παξάγσγν ηνπ Αβαθίνπ (Kynigos θ.ά., 1997) θαη κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο πιαηθόξκα γηα ηε δεκηνπξγία εζηηαζκέλσλ κηθξόθνζκσλ, όπσο 

επηρεηξήζακε θαη ζηελ παξνύζα εξγαζία, ζηεξηδόκελνη όκσο ζην πεξηβάιινλ ηεο 

Υεισλόζθαηξαο. Έλα από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Υεισλόζθαηξαο είλαη όηη πξόθεηηαη 

γηα έλα δηαδηθηπαθό (web-based) εξγαιείν, αλαπηπγκέλν κε ηερλνινγίεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη από όιεο ηηο ζύγρξνλεο ςεθηαθέο ζπζθεπέο. Έηζη, είλαη άκεζα 

πξνζβάζηκν από νπνηνλδήπνηε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ή ειεθηξνληθή ζπζθεπή 

(θηλεηό ηειέθσλν, ηάκπιεη θ.ιπ.) κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

νπνηαδήπνηε ιήςε ή εγθαηάζηαζε αξρείνπ από ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε. Παξάιιεια, 

ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύεη ηηο «θαηαζθεπέο» ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, 

ώζηε λα κπνξεί λα ηηο κνηξαζηεί κε άιινπο ή λα ηηο δεη από άιιεο ζπζθεπέο 

(Γξηδηώηε θ.ά., 2015). 

Σν MaLT2 εθαξκόδεη ηελ θιαζηθή γεσκεηξία ηεο ρειώλαο (Abelson & 

DiSessa, 1986), επεθηείλνληάο ηε κε ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαθάησ δπλαηνηήησλ 

(Kynigos & Grizioti, 2018):  

Οη θηλήζεηο ηεο νληόηεηαο (ρειώλαο) θαζνξίδνληαη από ηηο εμήο εληνιέο: 

κπξνζηά :n θαη πίζσ :n, πνπ δίλνπλ εληνιή ζηε ρειώλα λα θηλεζεί n βήκαηα κπξνζηά 

ή πίζσ, αξηζηεξά :n θαη δεμηά :n, πνπ θηλνύλ ηε ρειώλα n κνίξεο αξηζηεξά ή δεμηά ζην 

επίπεδό ηεο, θάησ :n θαη πάλσ :n, πνπ ζηξέθνπλ ηε ρειώλα πξνο ηα θάησ ή πξνο ηα 

πάλσ, θαη πεξηζηξνθήδεμηά :n, θαη πεξηζηξνθήαξηζηεξά :n, πνπ πεξηζηξέθνπλ ηε 
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3d πεξηβάιινληα, όπσο ηα Cabri 3D, MaLT2 (Υεισλόζθαηξα) θηι., ππάξρνπλ 

δπλαηόηεηεο γηα πεηξακαηηζκνύο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα δεη 

ηα αληηθείκελα από πνιιέο ζέζεηο θαη λα βγάιεη πην εύθνια θαη πεξηζζόηεξν αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα 3d ζρήκαηα.  

 

Το πεπιβάλλον ηηρ Χελωνόζθαιπαρ 
 

Ζ Υεισλόζθαηξα ή MaLT2 (http://etl.ppp.uoa.gr/malt2/) απνηειεί έλα 

εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ νπηηθνπνίεζεο ηξηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ, ην νπνίν 

ζπλδπάδεη ηε ζπκβνιηθή έθθξαζε κέζα από κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (Logo) 

θαη ηνλ δπλακηθό ρεηξηζκό καζεκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία, 

ηελ εμεξεύλεζε θαη ηνλ δπλακηθό ρεηξηζκό ηξηζδηάζηαησλ γεσκεηξηθώλ κνληέισλ 

(Kynigos & Grizioti, 2018). Δίλαη επέθηαζε ηεο Γεσκεηξίαο ηεο Υειώλαο, ηνπ 

Υεισλόθνζκνπ, ζηνλ ηξηζδηάζηαην γεσκεηξηθό ρώξν, πνπ απνηειεί έλα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνύκελν παξάγσγν ηνπ Αβαθίνπ (Kynigos θ.ά., 1997) θαη κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο πιαηθόξκα γηα ηε δεκηνπξγία εζηηαζκέλσλ κηθξόθνζκσλ, όπσο 

επηρεηξήζακε θαη ζηελ παξνύζα εξγαζία, ζηεξηδόκελνη όκσο ζην πεξηβάιινλ ηεο 

Υεισλόζθαηξαο. Έλα από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Υεισλόζθαηξαο είλαη όηη πξόθεηηαη 

γηα έλα δηαδηθηπαθό (web-based) εξγαιείν, αλαπηπγκέλν κε ηερλνινγίεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη από όιεο ηηο ζύγρξνλεο ςεθηαθέο ζπζθεπέο. Έηζη, είλαη άκεζα 

πξνζβάζηκν από νπνηνλδήπνηε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ή ειεθηξνληθή ζπζθεπή 

(θηλεηό ηειέθσλν, ηάκπιεη θ.ιπ.) κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

νπνηαδήπνηε ιήςε ή εγθαηάζηαζε αξρείνπ από ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε. Παξάιιεια, 

ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύεη ηηο «θαηαζθεπέο» ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, 

ώζηε λα κπνξεί λα ηηο κνηξαζηεί κε άιινπο ή λα ηηο δεη από άιιεο ζπζθεπέο 

(Γξηδηώηε θ.ά., 2015). 

Σν MaLT2 εθαξκόδεη ηελ θιαζηθή γεσκεηξία ηεο ρειώλαο (Abelson & 

DiSessa, 1986), επεθηείλνληάο ηε κε ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαθάησ δπλαηνηήησλ 

(Kynigos & Grizioti, 2018):  

Οη θηλήζεηο ηεο νληόηεηαο (ρειώλαο) θαζνξίδνληαη από ηηο εμήο εληνιέο: 

κπξνζηά :n θαη πίζσ :n, πνπ δίλνπλ εληνιή ζηε ρειώλα λα θηλεζεί n βήκαηα κπξνζηά 

ή πίζσ, αξηζηεξά :n θαη δεμηά :n, πνπ θηλνύλ ηε ρειώλα n κνίξεο αξηζηεξά ή δεμηά ζην 

επίπεδό ηεο, θάησ :n θαη πάλσ :n, πνπ ζηξέθνπλ ηε ρειώλα πξνο ηα θάησ ή πξνο ηα 

πάλσ, θαη πεξηζηξνθήδεμηά :n, θαη πεξηζηξνθήαξηζηεξά :n, πνπ πεξηζηξέθνπλ ηε 

ρειώλα γύξσ από ηελ επζεία ηεο θίλεζήο ηεο. Σα βαζηθά εξγαιεία ηεο 

Υεισλόζθαηξαο είλαη (εηθόλα 1): ν απιόο κεηαβνιέαο (sliders), πνπ παξέρεη ζηνλ 

ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα δπλακηθνύ ρεηξηζκνύ ησλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ ζε έλα 

αλαπαξηζηώκελν ζρήκα, ν δηζδηάζηαηνο κεηαβνιέαο, πνπ είλαη έλα δηζδηάζηαην 

νξζνθαλνληθό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξηζηεί ε 

ζπκκεηαβνιή δύν κεηαβιεηώλ, θαη ε δπλακηθή θάκεξα, πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

ζηνλ ρξήζηε λα ρεηξίδεηαη δπλακηθά ηελ θάκεξα κέζσ ηνπ ελεξγνύ δηαλύζκαηνο θαη 

λα παξαηεξεί ην αληηθείκελν ζηε ζθελή από όπνηα πιεπξά θαη θαηεύζπλζε επηζπκεί. 

 

 
 

Εικόνα 1: Σν πεξηβάιινλ ηεο Υεισλόζθαηξαο 
 

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο εξγαζίαο ζε πεξηβάιινληα όπσο ε 

Υεισλόζθαηξα είλαη ε εξγαζία κε ην δόκεκα ησλ κηζνςεκέλσλ κηθξόθνζκσλ 

(Kynigos, 2007). Σέηνηα πεξηβάιινληα είλαη ινγηζκηθά ζρεδηαζκέλα έηζη, ώζηε λα 

πξνθαινύλ καζεηέο/-ήηξηεο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνύο λα θαηαζθεπάζνπλ θάηη κε ηνπο 

κηθξόθνζκνπο, λα ηνπο αιιάμνπλ ή αθόκα θαη λα ηνπο απνδνκήζνπλ. Γελ απνηεινύλ 

έηνηκα πεξηβάιινληα, ηα νπνία πξέπεη πξώηα λα θαηαλνήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

κεηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο/-ήηξηεο. Δλζσκαηώλνπλ δηάθνξεο έλλνηεο θαη 

πξνζθέξνπλ ζηνλ/ζηε καζεηή/-ήηξηα ηα εξγαιεία γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ 

κηθξόθνζκν. ηόρνο ηνπο είλαη λα ιεηηνπξγνύλ σο ζεκεία εθθίλεζεο θαη ν ρξήζηεο 

λα νηθεηνπνηεζεί ηηο ηδέεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ από ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, κε ηα δηαθνξεηηθά αλαπαξαζηαζηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

δηαζέηεη, ζπκβνιηθά κέζσ ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Logo θαη κε ηε ρξήζε ησλ 
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δπλακηθώλ εξγαιείσλ κεηαβνιήο, δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο όρη 

κόλν λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην 

ίδην καζεκαηηθό αληηθείκελν, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

γηα λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζην αλαπαξηζηώκελν ζρήκα ζηε ζθελή. εκαληηθό είλαη 

θαη ην γεγνλόο όηη κε ηνλ αιιειεμαξηώκελν ηξόπν πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο 

δηεπθνιύλνπλ ηε κεηαηξνπή ηεο αλαπαξάζηαζεο κηαο έλλνηαο ζε κηα άιιε (Duval, 

2006) θαη θαηά ζπλέπεηα ηε γελίθεπζε θαη αθαίξεζε καζεκαηηθώλ ηδηνηήησλ. 

 

Αλάπηπμε ζελαξίνπ  
 

Ωο ζελάξην ελλννύκε έλα ζύλζεην εξγαιείν πεξηγξαθήο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ 

αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ελόο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, κε ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Ζ πινπνίεζε ελόο ζελαξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

εθαξκνγή κηαο ζεηξάο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε, πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο κπνξεί λα εμεηδηθεύνληαη ζε θύιια εξγαζίαο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο. Γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζήζακε ηε δνκή πνπ πξνηείλεηαη ζηελ 

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε 

Γηδαθηηθή Πξάμε (ΔΑΗΣΤ, 2010), ε νπνία εκπεξηέρεη ηνπο παξαθάησ άμνλεο:  

α) Σαπηόηεηα (ηίηινο, γλσζηηθή πεξηνρή, ζέκα)  

β) θεπηηθό (βαζηθή ηδέα, πξνζηηζέκελε αμία)  

γ) Πιαίζην εθαξκνγήο (ζε πνηνπο απεπζύλεηαη, ρξόλνο, ρώξνο, 

 πξναπαηηνύκελα, πιηθά, θνηλσληθή ελνξρήζηξσζε)  

δ) ηόρνη (σο πξνο ην γλσζηηθό κέξνο θαη ηηο γεληθόηεξεο  

 ηθαλόηεηεο/δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ)  

ε) Αλάιπζε (ξνή δξαζηεξηνηήησλ)  

ζη) Δπέθηαζε ηνπ ζελαξίνπ  

δ) Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηνπ ζελαξίνπ, κεηά ηελ εθαξκνγή 

 

Ταπηόηεηα Σελαξίνπ  
 

Σίηινο ζελαξίνπ: Ο θύιηλδξνο σο ζηεξεό εθ πεξηζηξνθήο 

Σάμε εθαξκνγήο: Β΄ Γπκλαζίνπ  

Γλσζηηθό αληηθείκελν θαη εκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο: 

Γεσκεηξία: Οξζνγώλην παξαιιειόγξακκν θαη θύιηλδξνο  
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κόλν λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην 

ίδην καζεκαηηθό αληηθείκελν, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

γηα λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζην αλαπαξηζηώκελν ζρήκα ζηε ζθελή. εκαληηθό είλαη 

θαη ην γεγνλόο όηη κε ηνλ αιιειεμαξηώκελν ηξόπν πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο 

δηεπθνιύλνπλ ηε κεηαηξνπή ηεο αλαπαξάζηαζεο κηαο έλλνηαο ζε κηα άιιε (Duval, 

2006) θαη θαηά ζπλέπεηα ηε γελίθεπζε θαη αθαίξεζε καζεκαηηθώλ ηδηνηήησλ. 

 

Αλάπηπμε ζελαξίνπ  
 

Ωο ζελάξην ελλννύκε έλα ζύλζεην εξγαιείν πεξηγξαθήο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ 

αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ελόο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, κε ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Ζ πινπνίεζε ελόο ζελαξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

εθαξκνγή κηαο ζεηξάο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε, πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο κπνξεί λα εμεηδηθεύνληαη ζε θύιια εξγαζίαο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο. Γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζήζακε ηε δνκή πνπ πξνηείλεηαη ζηελ 

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε 

Γηδαθηηθή Πξάμε (ΔΑΗΣΤ, 2010), ε νπνία εκπεξηέρεη ηνπο παξαθάησ άμνλεο:  

α) Σαπηόηεηα (ηίηινο, γλσζηηθή πεξηνρή, ζέκα)  

β) θεπηηθό (βαζηθή ηδέα, πξνζηηζέκελε αμία)  

γ) Πιαίζην εθαξκνγήο (ζε πνηνπο απεπζύλεηαη, ρξόλνο, ρώξνο, 

 πξναπαηηνύκελα, πιηθά, θνηλσληθή ελνξρήζηξσζε)  

δ) ηόρνη (σο πξνο ην γλσζηηθό κέξνο θαη ηηο γεληθόηεξεο  

 ηθαλόηεηεο/δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ)  

ε) Αλάιπζε (ξνή δξαζηεξηνηήησλ)  

ζη) Δπέθηαζε ηνπ ζελαξίνπ  

δ) Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηνπ ζελαξίνπ, κεηά ηελ εθαξκνγή 

 

Ταπηόηεηα Σελαξίνπ  
 

Σίηινο ζελαξίνπ: Ο θύιηλδξνο σο ζηεξεό εθ πεξηζηξνθήο 

Σάμε εθαξκνγήο: Β΄ Γπκλαζίνπ  

Γλσζηηθό αληηθείκελν θαη εκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο: 

Γεσκεηξία: Οξζνγώλην παξαιιειόγξακκν θαη θύιηλδξνο  

Πιεξνθνξηθή: Ο πξνγξακκαηηζκόο ζηελ πξάμε, εληνιέο ζηε γιώζζα Logo 

θαη ε δνκή επαλάιεςεο  

Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο:  

Ωο πξνο ηα καζεκαηηθά, νη καζεηέο/-ήηξηεο ζεσξείηαη απαξαίηεην λα 

γλσξίδνπλ:  

 Σηο βαζηθέο ηδηόηεηεο γηα ην νξζνγώλην  

 Σηο έλλνηεο ηνπ ζηεξενύ ζρήκαηνο θαη ηνπ θπιίλδξνπ  

 Σελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο 

Ωο πξνο ηελ ηερλνινγία νη καζεηέο/-ήηξηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ:  

 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ Υεισλόζθαηξα (MaLT)  

 Σηο απιέο εληνιέο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Logo θαη ηε δηαδηθαζία 

ζρεκαηηζκνύ παξακεηξηθώλ δηαδηθαζηώλ, θαζώο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαβνιέα 

ηεο Υεισλόζθαηξαο γηα ηνλ δπλακηθό ρεηξηζκό κεηαβιεηώλ πνζνηήησλ  

 

Σθνπόο ηνπ ζελαξίνπ  
 

Σν πξνηεηλόκελν ζελάξην έρεη ζθνπό λα εκπιέμεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ζε 

δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θπιίλδξνπ (κε πεξηζηξνθή 

νξζνγσλίνπ) θαη γεληθόηεξα ζηεξεώλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ θαη ζηε ζπκβνιηθή 

έθθξαζε απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ κέζσ ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Logo. 

 

Σηόρνη  
 

Οη καζεηέο/-ήηξηεο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ:  

 Να ζπληάζζνπλ παξακεηξηθά πξνγξάκκαηα ζηε γιώζζα Logo γηα ηελ 

θαηαζθεπή γεληθεπκέλσλ νξζνγώλησλ παξαιιεινγξάκκσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

επαλαιεπηηθή δνκή.  

 Να δηαηππώλνπλ ππνζέζεηο, λα δηεξεπλνύλ θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο γεληθεπκέλσλ θπιίλδξσλ σο ζηεξεά εθ πεξηζηξνθήο.  

 Να δηαηππώλνπλ ζπκβνιηθά, κέζσ ηεο γιώζζαο Logo, ηα αληίζηνηρα 

καζεκαηηθά λνήκαηα.  

 Να αλαπηύμνπλ πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο κε ηνπο/ηηο 

ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο ηνπο θαη λα εκπιαθνύλ ζε δηαδηθαζίεο απηελεξγνύο θαηαζθεπήο 

καζεκαηηθώλ λνεκάησλ. 
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Πεξηγξαθή δηδαθηηθώλ θαη καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ  
 

Οη καζεηέο/-ήηξηεο εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ δύν ή ηξηώλ αηόκσλ ζην 

εξγαζηήξην Ζ/Τ, κε βάζε ην θύιιν εξγαζίαο θαη έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο έλαλ 

ππνινγηζηή αλά νκάδα. Ζ εθαξκνγή ησλ δηεξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί ζε έμη θάζεηο:  

1ε Φάζε: Καηαζθεπή νξζνγσλίνπ κε κεηαβιεηέο δηαζηάζεηο  

Αξρηθά, νη καζεηέο/-ήηξηεο θαινύληαη λα αλνίμνπλ έλα θελό αξρείν ζην 

πεξηβάιινλ ηεο Υεισλόζθαηξαο κέζσ ηνπ ππεξζπλδέζκνπ 

http://etl.ppp.uoa.gr/malt2/.  

Σνπο δεηείηαη λα γξάςνπλ ζηνλ ζπληάθηε ηεο Logo ηνλ γλσζηό ηνπο θώδηθα, 

πνπ λα δίλεη ηεηξάγσλν, κε κεηαβιεηή ηελ πιεπξά ηνπ. Απηόο ν θώδηθαο ζα 

απνηειέζεη ηνλ δνκηθό ιίζν γηα ηε ζρεδίαζε ελόο νξζνγώληνπ παξαιιεινγξάκκνπ κε 

κεηαβιεηέο ηηο δύν πιεπξέο ηνπ. ε πξνεγνύκελα καζήκαηα νη καζεηέο/-ήηξηεο είραλ 

εμαζθεζεί ζηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηεηξαγώλσλ, ρξεζηκνπνηώληαο απιέο εληνιέο ζηε 

γιώζζα Logo αιιά θαη ζηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο παξακεηξηθώλ δηαδηθαζηώλ κε ηε 

ρξήζε κεηαβιεηήο γηα ηελ πιεπξά ηνπ ηεηξαγώλνπ. ηελ παξνύζα θάζε, ηνπο 

δεηείηαη λα εθαξκόζνπλ θαη λα γεληθεύζνπλ ηηο γλώζεηο πνπ απνθόκηζαλ, 

ζρεδηάδνληαο έλα νξζνγώλην κε δύν κεηαβιεηέο γηα ηηο πιεπξέο ηνπ (εηθόλα 2). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο θώδηθαο ζα ηνπο θαλεί ρξήζηκνο ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ 

θπιίλδξνπ κέζσ πεξηζηξνθήο ελόο νξζνγσλίνπ θαη κε ηε ρξήζε ησλ δπλακηθώλ 

εξγαιείσλ ηνπ MaLT ζα ηνπο δνζεί ε δπλαηόηεηα πεηξακαηηζκνύ θαη δηεξεύλεζεο, 

δηαηύπσζεο θαη ειέγρνπ ησλ εηθαζηώλ ηνπο. Γηαδηθαζία πνπ κε ηα παξαδνζηαθά κέζα 

είλαη αδύλαηνλ λα εθαξκνζηεί, γεγνλόο πνπ πξνζδίδεη πξόζζεηε αμία ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ εξγαιείσλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή.  

2ε Φάζε: Πεηξάκαηα κε ραξηί θαη κνιύβη 

Οη καζεηέο/-ήηξηεο εξγάδνληαη ζην παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ, κε ραξηί θαη 

κνιύβη. Σνπο δεηείηαη λα ζρεδηάζνπλ ζην ηεηξάδηό ηνπο ην ζρήκα πνπ ζα πξνθύςεη, 

αλ ζεσξήζνπλ όηη ην νξζνγώλην πεξηζηξέθεηαη γύξσ από κηα πιεπξά ηνπ. ύκθσλα 

κε ηνπο Linn & Petersen (1985), ε λνεξή πεξηζηξνθή (mental rotation), ε ηθαλόηεηα 

δειαδή γξήγνξεο λνεηηθήο πεξηζηξνθήο δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ, 

είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο ηεο ηθαλόηεηαο αληίιεςεο ελλνηώλ ηνπ ρώξνπ. Ο 

Gutierez (1996) αλαθέξεη όηη o όξνο «νπηηθνπνηεκέλε ζθέςε» (κηα ζθέςε δειαδή 
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Πεξηγξαθή δηδαθηηθώλ θαη καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ  
 

Οη καζεηέο/-ήηξηεο εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ δύν ή ηξηώλ αηόκσλ ζην 

εξγαζηήξην Ζ/Τ, κε βάζε ην θύιιν εξγαζίαο θαη έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο έλαλ 

ππνινγηζηή αλά νκάδα. Ζ εθαξκνγή ησλ δηεξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί ζε έμη θάζεηο:  

1ε Φάζε: Καηαζθεπή νξζνγσλίνπ κε κεηαβιεηέο δηαζηάζεηο  

Αξρηθά, νη καζεηέο/-ήηξηεο θαινύληαη λα αλνίμνπλ έλα θελό αξρείν ζην 

πεξηβάιινλ ηεο Υεισλόζθαηξαο κέζσ ηνπ ππεξζπλδέζκνπ 

http://etl.ppp.uoa.gr/malt2/.  

Σνπο δεηείηαη λα γξάςνπλ ζηνλ ζπληάθηε ηεο Logo ηνλ γλσζηό ηνπο θώδηθα, 

πνπ λα δίλεη ηεηξάγσλν, κε κεηαβιεηή ηελ πιεπξά ηνπ. Απηόο ν θώδηθαο ζα 

απνηειέζεη ηνλ δνκηθό ιίζν γηα ηε ζρεδίαζε ελόο νξζνγώληνπ παξαιιεινγξάκκνπ κε 

κεηαβιεηέο ηηο δύν πιεπξέο ηνπ. ε πξνεγνύκελα καζήκαηα νη καζεηέο/-ήηξηεο είραλ 

εμαζθεζεί ζηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηεηξαγώλσλ, ρξεζηκνπνηώληαο απιέο εληνιέο ζηε 

γιώζζα Logo αιιά θαη ζηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο παξακεηξηθώλ δηαδηθαζηώλ κε ηε 

ρξήζε κεηαβιεηήο γηα ηελ πιεπξά ηνπ ηεηξαγώλνπ. ηελ παξνύζα θάζε, ηνπο 

δεηείηαη λα εθαξκόζνπλ θαη λα γεληθεύζνπλ ηηο γλώζεηο πνπ απνθόκηζαλ, 

ζρεδηάδνληαο έλα νξζνγώλην κε δύν κεηαβιεηέο γηα ηηο πιεπξέο ηνπ (εηθόλα 2). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο θώδηθαο ζα ηνπο θαλεί ρξήζηκνο ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ 

θπιίλδξνπ κέζσ πεξηζηξνθήο ελόο νξζνγσλίνπ θαη κε ηε ρξήζε ησλ δπλακηθώλ 

εξγαιείσλ ηνπ MaLT ζα ηνπο δνζεί ε δπλαηόηεηα πεηξακαηηζκνύ θαη δηεξεύλεζεο, 

δηαηύπσζεο θαη ειέγρνπ ησλ εηθαζηώλ ηνπο. Γηαδηθαζία πνπ κε ηα παξαδνζηαθά κέζα 

είλαη αδύλαηνλ λα εθαξκνζηεί, γεγνλόο πνπ πξνζδίδεη πξόζζεηε αμία ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ εξγαιείσλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή.  

2ε Φάζε: Πεηξάκαηα κε ραξηί θαη κνιύβη 

Οη καζεηέο/-ήηξηεο εξγάδνληαη ζην παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ, κε ραξηί θαη 

κνιύβη. Σνπο δεηείηαη λα ζρεδηάζνπλ ζην ηεηξάδηό ηνπο ην ζρήκα πνπ ζα πξνθύςεη, 

αλ ζεσξήζνπλ όηη ην νξζνγώλην πεξηζηξέθεηαη γύξσ από κηα πιεπξά ηνπ. ύκθσλα 

κε ηνπο Linn & Petersen (1985), ε λνεξή πεξηζηξνθή (mental rotation), ε ηθαλόηεηα 

δειαδή γξήγνξεο λνεηηθήο πεξηζηξνθήο δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ, 

είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο ηεο ηθαλόηεηαο αληίιεςεο ελλνηώλ ηνπ ρώξνπ. Ο 

Gutierez (1996) αλαθέξεη όηη o όξνο «νπηηθνπνηεκέλε ζθέςε» (κηα ζθέςε δειαδή 

κέζσ νπηηθώλ εηθόλσλ) αθνξά θαηαλόεζε θαη δξάζε ζε δηζδηάζηαηα θαη 

ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα θαη ηθαλόηεηα: 

 λα εξκελεύνπκε δηαθνξεηηθέο παξαζηάζεηο αληηθεηκέλσλ ή θαηαζηάζεσλ,  

 λα ηηο αληηιακβαλόκαζηε από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, 

 λα δεκηνπξγνύκε λνεξέο εηθόλεο γηα αληηθείκελα ή θαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη έμσ από ην νπηηθό ηνπο πεδίν.  

3ε Φάζε Πεηξάκαηα ζηε Υεισλόζθαηξα 

Γίλεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο έηνηκνο έλαο κηθξόθνζκνο, κε ηελ 

νλνκαζία «πείξακα 1ν» θαη ηνπο δεηάκε λα πεηξακαηηζηνύλ, λα θαηαγξάςνπλ ηη 

αθξηβώο δίλεη ν θώδηθαο, πνηνο ν ξόινο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ θαη ηη ζρήκα 

ζρεκαηίδεηαη κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε, ζηε ζθελή ηεο 

Υεισλόζθαηξαο δε ζρεκαηίδεηαη ην ίρλνο ηεο νληόηεηαο (αληί ρειώλαο, ε νληόηεηα 

είλαη έλα πεξηζηέξη) θαη ν ζηόρνο είλαη νη καζεηέο/-ήηξηεο λα εηθάζνπλ ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηξνθήο (εηθόλα 2).  

4ε Φάζε: Καηαζθεπή θπιίλδξνπ κε ηελ πεξηζηξνθή νξζνγσλίνπ  

Παξνηξύλνληαη νη καζεηέο/-ήηξηεο λα δηνξζώζνπλ ηνλ παξαπάλσ θώδηθα θαη 

λα ελζσκαηώζνπλ εληνιέο ζηε γιώζζα Logo, ώζηε λα ζρεκαηίδνληαη ζηεξεά 

ζρήκαηα, κε ηειηθό ζηόρν λα νδεγεζνύλ ζηε ρξήζε ησλ εληνιώλ πεξηζηξνθήο ηεο 

νληόηεηαο γύξσ από ηελ επζεία ηεο θίλεζεο θαη ζηε ρξήζε ησλ επαλαιεπηηθώλ 

δνκώλ. Οη πεηξακαηηζκνί ζα ηνπο/ηηο νδεγήζνπλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εληνιήο 

πάλσ (ή γηα θάπνηεο νκάδεο θαη ηεο εληνιήο πεξηζηξνθήδεμηά ή πεξηζηξνθήαξηζηεξά). 

Πξνζζέηνληαο ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα εληνιέο πεξηζηξνθήο γύξσ από κηα πιεπξά 

ηνπ νξζνγσλίνπ, ζα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα όπσο απηό ζηελ εηθόλα 1.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηζκώλ, ν/ε εθπαηδεπηηθόο πεξηθέξεηαη ζηηο 

νκάδεο καζεηώλ/-ηξηώλ θάλνληαο εξσηήζεηο θαη παξνηξύλνληαο ηνπο/ηηο καζεηέο/-

ήηξηεο λα ζρεδηάζνπλ ηνλ θύιηλδξν κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη άιισλ εληνιώλ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ κηα νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ηελ εληνιή πάλσ γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ 

νξζνγσλίνπ, παξνηξύλεηαη λα δνθηκάζεη θαη άιιεο επηινγέο, όπσο ηηο εληνιέο: 

πεξηζηξνθήδεμηά γύξσ από ηνλ άμνλα θίλεζεο ή ζηξνθή δεμηά ζην επίπεδν. Θα 

παξαηεξήζνπλ όηη ε εληνιή δεμηά δίλεη επίπεδα ζρήκαηα θαη δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξόπν 

ρξήζεο ησλ εληνιώλ πεξηζηξνθήο ηεο νληόηεηαο θαη άξα δίλεη επθαηξίεο γηα 

ζπδήηεζε θαη λνήκαηα ζρεηηθά κε έλλνηεο πνπ αθνξνύλ θηλήζεηο ζηνλ ρώξν. Ζ 

δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα εληζρπζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα: Ζ 

παξνπζίαζε ζε απηόλ ησλ θαηαζθεπώλ ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ κπξνζηά ζηελ νινκέιεηα 
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ηεο ηάμεο εληζρύεη ηε ζπιινγηθή δηεξεύλεζε ησλ θαηαζθεπώλ, ζε δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ.  

5ε Φάζε: Καηαζθεπή ζρεκάησλ κε βάζε ην νξζνγώλην θαη ηνλ θύιηλδξν  

ηε θάζε απηή δεηείηαη από ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα θαηαζθεπάζνπλ δηθά 

ηνπο ζηεξεά ζρήκαηα κέζσ παξακεηξηθώλ δηαδηθαζηώλ, ρξεζηκνπνηώληαο σο δνκηθό 

ιίζν ηηο πξνεγνύκελεο παξακεηξηθέο δηαδηθαζίεο, ζρήκαηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα 

κπνξνύλ λα κεηαβάινπλ κε ηε ρξήζε ησλ δπλακηθώλ εξγαιείσλ ηεο Υεισλόζθαηξαο.  

6ε Φάζε: Πεξηζηξνθή ηνπ νξζνγσλίνπ γύξσ από επζεία πνπ δηέξρεηαη από 

ηελ θνξπθή ηνπ νξζνγσλίνπ (ρσξίο όκσο λα ζπκπίπηεη κε ηελ πιεπξά).  

Αλ θαη απαηηεηηθή, ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

ζηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα πεηξακαηηζηνύλ θαη λα αλαπηύμνπλ λνήκαηα ζρεηηθά κε 

πξνβιήκαηα πνπ δε ζπλαληώληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε, 

όπσο θαη νη θάζεηο 2 θαη 3, ζα δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα 

αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο νπηηθνπνίεζεο (Γαγάηζεο & Καινγήξνπ, 2013) όπσο ε 

δεμηόηεηα αλαγλώξηζεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο κε ηελ απνκόλσζή ηνπ από 

έλα πεξίπινθν ζύλνιν, ε δεμηόηεηα αλαγλώξηζεο αλ έλα αληηθείκελν έρεη ζηαζεξέο 

ηδηόηεηεο, ε λνεξή πεξηζηξνθή (mental rotation), δειαδή ε δεμηόηεηα παξαγσγήο 

δπλακηθώλ λνεηηθώλ εηθόλσλ θαη εμεηθόληζεο ηεο δηακόξθσζεο ηεο εηθόλαο ζε 

θίλεζε, θαη ε δεμηόηεηα ζύγθξηζεο δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκέλσλ, εηθόλσλ αιιά θαη 

λνεηηθώλ εηθόλσλ, θαη εληνπηζκνύ ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξώλ ηνπο. 

 

Δλδεηθηηθό θύιιν εξγαζίαο  
 

1. Αλνίμηε έλα θελό αξρείν ηεο Υεισλόζθαηξαο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ 

ππεξζύλδεζκν http://etl.ppp.uoa.gr/malt2/. ηελ πεξηνρή ηνπ ζπληάθηε ηεο Logo 

γξάςηε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο, ώζηε λα ζρεκαηίδεηαη ηεηξάγσλν κε κεηαβιεηή ηελ 

πιεπξά ηνπ θαη ε ρειώλα λα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε.  

2. Σξνπνπνηήζηε ηελ παξαπάλσ παξακεηξηθή δηαδηθαζία, ώζηε λα δίλεη 

νξζνγώλην κε κεηαβιεηέο ηηο δύν πιεπξέο ηνπ.  

3. Δλζσκαηώζηε ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα θαηάιιειεο εληνιέο, ώζηε λα 

πξνθύπηνπλ ζηεξεά ζρήκαηα ηεο επηινγήο ζαο.  

4. Πώο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί έλαο θύιηλδξνο εθ πεξηζηξνθήο 

ελζσκαηώλνληαο ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα ηελ εληνιή πεξηζηξνθήδεμηά;  
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ηεο ηάμεο εληζρύεη ηε ζπιινγηθή δηεξεύλεζε ησλ θαηαζθεπώλ, ζε δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ.  

5ε Φάζε: Καηαζθεπή ζρεκάησλ κε βάζε ην νξζνγώλην θαη ηνλ θύιηλδξν  

ηε θάζε απηή δεηείηαη από ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα θαηαζθεπάζνπλ δηθά 

ηνπο ζηεξεά ζρήκαηα κέζσ παξακεηξηθώλ δηαδηθαζηώλ, ρξεζηκνπνηώληαο σο δνκηθό 

ιίζν ηηο πξνεγνύκελεο παξακεηξηθέο δηαδηθαζίεο, ζρήκαηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα 

κπνξνύλ λα κεηαβάινπλ κε ηε ρξήζε ησλ δπλακηθώλ εξγαιείσλ ηεο Υεισλόζθαηξαο.  

6ε Φάζε: Πεξηζηξνθή ηνπ νξζνγσλίνπ γύξσ από επζεία πνπ δηέξρεηαη από 

ηελ θνξπθή ηνπ νξζνγσλίνπ (ρσξίο όκσο λα ζπκπίπηεη κε ηελ πιεπξά).  

Αλ θαη απαηηεηηθή, ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

ζηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα πεηξακαηηζηνύλ θαη λα αλαπηύμνπλ λνήκαηα ζρεηηθά κε 

πξνβιήκαηα πνπ δε ζπλαληώληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε, 

όπσο θαη νη θάζεηο 2 θαη 3, ζα δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα 

αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο νπηηθνπνίεζεο (Γαγάηζεο & Καινγήξνπ, 2013) όπσο ε 

δεμηόηεηα αλαγλώξηζεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο κε ηελ απνκόλσζή ηνπ από 

έλα πεξίπινθν ζύλνιν, ε δεμηόηεηα αλαγλώξηζεο αλ έλα αληηθείκελν έρεη ζηαζεξέο 

ηδηόηεηεο, ε λνεξή πεξηζηξνθή (mental rotation), δειαδή ε δεμηόηεηα παξαγσγήο 

δπλακηθώλ λνεηηθώλ εηθόλσλ θαη εμεηθόληζεο ηεο δηακόξθσζεο ηεο εηθόλαο ζε 

θίλεζε, θαη ε δεμηόηεηα ζύγθξηζεο δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκέλσλ, εηθόλσλ αιιά θαη 

λνεηηθώλ εηθόλσλ, θαη εληνπηζκνύ ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξώλ ηνπο. 

 

Δλδεηθηηθό θύιιν εξγαζίαο  
 

1. Αλνίμηε έλα θελό αξρείν ηεο Υεισλόζθαηξαο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ 

ππεξζύλδεζκν http://etl.ppp.uoa.gr/malt2/. ηελ πεξηνρή ηνπ ζπληάθηε ηεο Logo 

γξάςηε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο, ώζηε λα ζρεκαηίδεηαη ηεηξάγσλν κε κεηαβιεηή ηελ 

πιεπξά ηνπ θαη ε ρειώλα λα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε.  

2. Σξνπνπνηήζηε ηελ παξαπάλσ παξακεηξηθή δηαδηθαζία, ώζηε λα δίλεη 

νξζνγώλην κε κεηαβιεηέο ηηο δύν πιεπξέο ηνπ.  

3. Δλζσκαηώζηε ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα θαηάιιειεο εληνιέο, ώζηε λα 

πξνθύπηνπλ ζηεξεά ζρήκαηα ηεο επηινγήο ζαο.  

4. Πώο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί έλαο θύιηλδξνο εθ πεξηζηξνθήο 

ελζσκαηώλνληαο ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα ηελ εληνιή πεξηζηξνθήδεμηά;  

5. Δθηειέζηε ηνλ θώδηθα πνπ ζθεθηήθαηε θαη επηβεβαηώζηε ή αλαζεσξήζηε 

ηηο πξνβιέςεηο ζαο. Αηηηνινγήζηε κε καζεκαηηθνύο ζπιινγηζκνύο ηα ζπκπεξάζκαηά 

ζαο.  

6. Ση παξαηεξείηε αλ, αληί γηα ηελ εληνιή πεξηζηξνθήδεμηά, 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο εληνιέο πάλσ, δεμηά ή πεξηζηξνθήαξηζηεξά; Πνηα δηαθνξά 

ππεηζέξρεηαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεκάησλ;  

7. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ θώδηθα γηα ην νξζνγώλην γηα λα θηηάμεηε ζύλζεηα 

επίπεδα θαη ζηεξεά ζρήκαηα ηεο επηινγήο ζαο. 

 

Αποηελέζμαηα 
 

Οη ζπγθεθξηκέλνη/-εο καζεηέο/-ήηξηεο είραλ ήδε εμνηθεησζεί κε θαηαζθεπέο 

ζηε γιώζζα Logo, κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη ζηα ςεθηαθά 

«Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία» (http://ebooks.edu.gr/ebooks/). Γηα λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ αλάιπζε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ, ελδηαθεξζήθακε γηα 

ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο/-ήηξηεο αιιειεπηδξνύζαλ κε ηηο δηαζέζηκεο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο θαηαζθεύαδαλ θαη 

δνκνύζαλ ηα καζεκαηηθά λνήκαηα. ε απηό ην ζεκείν, καο θάλεθε ρξήζηκν ην 

δόκεκα ησλ εγθαζηδξπκέλσλ αθαηξέζεσλ (situated abstractions, Hoyles & Noss, 

1996), δειαδή λα πεξηγξάςνπκε πώο νη καζεηέο/-ήηξηεο θαηαζθεπάδνπλ καζεκαηηθέο 

ηδέεο, ζηεξηδόκελνη/-εο ζηηο ιεηηνπξγηθόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ θαη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζπδεηήζεηο. Θέκαηα πνπ επίζεο καο 

απαζρόιεζαλ ήηαλ νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο/-ήηξηεο πξνζπαζνύζαλ λα 

αιιάμνπλ ηηο ιεηηνπξγηθόηεηεο ηνπ ειαηησκαηηθνύ κηθξόθνζκνπ πνπ ηνπο δόζεθε κε 

ζηόρν λα θηηάμνπλ έλαλ άιιν, απηόλ δειαδή πνπ ζα δίλεη απηόκαηα έλαλ θύιηλδξν εθ 

πεξηζηξνθήο, αιιά θαη νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνύζαλ από ηελ εθαξκνγή ελόο 

πεξηβάιινληνο ζπκβνιηθήο έθθξαζεο πάλσ ζε έλλνηεο ηεο ζηεξενκεηξίαο. 

 

Η αλνηγόκελε πόξηα 
 

Όπσο πεξηγξάθεθε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ γηα ηνλ θύιηλδξν, ζηε 2ε 

θάζε, δεηήζεθε από ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα πξνβιέςνπλ ην απνηέιεζκα ηεο 

λνεηηθήο πεξηζηξνθήο ηνπ νξζνγσλίνπ γύξσ από κηα πιεπξά, πξνηνύ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθό. Ζ ηθαλόηεηα ηεο λνεηηθήο πεξηζηξνθήο είλαη κηα 

ζεκαληηθή ρσξηθή ηθαλόηεηα θαη γηα λα εληνπίζνπλ νη καζεηέο/-ήηξηεο ηε ζσζηή 
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απάληεζε, έπξεπε λα θάλνπλ λνεξή αλαπαξάζηαζε ηεο πεξηζηξνθήο θαη λα ηε 

κεηαζρεκαηίδνπλ δπλακηθά γηα λα πξνβιέςνπλ ην ζηεξεό πνπ ζα πξνέθππηε. 

ύκθσλα κε ηνπο Linn & Petersen (1985), ε λνεξή πεξηζηξνθή (mental rotation), ε 

ηθαλόηεηα δειαδή γξήγνξεο λνεηηθήο πεξηζηξνθήο δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ 

ζρεκάησλ, είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο ηθαλόηεηαο αληίιεςεο ελλνηώλ ηνπ 

ρώξνπ. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ αλαθέξνληαλ ζηα εμήο:  

Δθπαηδεπηηθόο: Μπνξείηε λα πξνβιέςεηε ην ζρήκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί αλ 

πεξηζηξέςνπκε έλα νξζνγώλην γύξσ από κηα πιεπξά ηνπ; 

Μ1: Θα δεκηνπξγεζεί θύθινο. 

Μ2: Θα δεκηνπξγεζεί θύιηλδξνο. 

Μ3: Θα δεκηνπξγεζεί κηα πόξηα λα αλνηγνθιείλεη, 

ελώ έλαο/κία καζεηήο/-ήηξηα αλαξσηήζεθε αλ πξέπεη λα ζθεθηνύκε ην ζρήκα 

πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην δάπεδν ή ζηνλ ρώξν. 

Κάπνηνη/-εο καζεηέο/-ήηξηεο θάλεθε λα ζπλδένπλ ηελ έλλνηα ηνπ ζρήκαηνο κε 

δηζδηάζηαηα ζρήκαηα θαη λα αγλννύλ όηη ηα ζρήκαηα ηνπ ρώξνπ δηαθξίλνληαη ζε 

επίπεδα θαη ζηεξεά (γηα απηό θαη νη απαληήζεηο ηνπο αθνξνύζαλ ζρήκαηα όπσο ν 

θύθινο). Ζ ζπλέρεηα πεξηιάκβαλε ηε δηεξεύλεζε ησλ ζρεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα 

πξνθύςνπλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Υεισλόζθαηξαο γηα επηβεβαίσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ 

πξνβιέςεώλ ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ηνπο/ηηο θαζνδήγεζε λα αλνίμνπλ ην αξρείν ηεο 

Υεισλόζθαηξαο, πνπ είραλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ηνπο θαη λα 

ηξέμνπλ ηνλ αληίζηνηρν θώδηθα (εηθόλα 2). Ζ εξώηεζε ήηαλ πάιη ε ίδηα θαη νη 

καζεηέο/-ήηξηεο επηθεληξώζεθαλ ζηα ζρήκαηα πνπ πεξηιάκβαλε ε πξόβιεςή ηνπο.  

 

 
 

Εικόνα 2: Ζ πεξηζηξεθόκελε πόξηα (ρσξίο ίρλνο) 
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απάληεζε, έπξεπε λα θάλνπλ λνεξή αλαπαξάζηαζε ηεο πεξηζηξνθήο θαη λα ηε 

κεηαζρεκαηίδνπλ δπλακηθά γηα λα πξνβιέςνπλ ην ζηεξεό πνπ ζα πξνέθππηε. 

ύκθσλα κε ηνπο Linn & Petersen (1985), ε λνεξή πεξηζηξνθή (mental rotation), ε 

ηθαλόηεηα δειαδή γξήγνξεο λνεηηθήο πεξηζηξνθήο δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ 

ζρεκάησλ, είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο ηθαλόηεηαο αληίιεςεο ελλνηώλ ηνπ 

ρώξνπ. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ αλαθέξνληαλ ζηα εμήο:  

Δθπαηδεπηηθόο: Μπνξείηε λα πξνβιέςεηε ην ζρήκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί αλ 

πεξηζηξέςνπκε έλα νξζνγώλην γύξσ από κηα πιεπξά ηνπ; 

Μ1: Θα δεκηνπξγεζεί θύθινο. 

Μ2: Θα δεκηνπξγεζεί θύιηλδξνο. 

Μ3: Θα δεκηνπξγεζεί κηα πόξηα λα αλνηγνθιείλεη, 

ελώ έλαο/κία καζεηήο/-ήηξηα αλαξσηήζεθε αλ πξέπεη λα ζθεθηνύκε ην ζρήκα 

πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην δάπεδν ή ζηνλ ρώξν. 

Κάπνηνη/-εο καζεηέο/-ήηξηεο θάλεθε λα ζπλδένπλ ηελ έλλνηα ηνπ ζρήκαηνο κε 

δηζδηάζηαηα ζρήκαηα θαη λα αγλννύλ όηη ηα ζρήκαηα ηνπ ρώξνπ δηαθξίλνληαη ζε 

επίπεδα θαη ζηεξεά (γηα απηό θαη νη απαληήζεηο ηνπο αθνξνύζαλ ζρήκαηα όπσο ν 

θύθινο). Ζ ζπλέρεηα πεξηιάκβαλε ηε δηεξεύλεζε ησλ ζρεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα 

πξνθύςνπλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Υεισλόζθαηξαο γηα επηβεβαίσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ 

πξνβιέςεώλ ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ηνπο/ηηο θαζνδήγεζε λα αλνίμνπλ ην αξρείν ηεο 

Υεισλόζθαηξαο, πνπ είραλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ηνπο θαη λα 

ηξέμνπλ ηνλ αληίζηνηρν θώδηθα (εηθόλα 2). Ζ εξώηεζε ήηαλ πάιη ε ίδηα θαη νη 

καζεηέο/-ήηξηεο επηθεληξώζεθαλ ζηα ζρήκαηα πνπ πεξηιάκβαλε ε πξόβιεςή ηνπο.  

 

 
 

Εικόνα 2: Ζ πεξηζηξεθόκελε πόξηα (ρσξίο ίρλνο) 

Οη πεηξακαηηζκνί θαη ν ηξόπνο πνπ θαηλόηαλ ην ζρήκα ζηε ζθελή δηεπθόιπλε 

ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα επηθεληξσζνύλ ζην ζρήκα γεληθά ζηνλ ρώξν θαη λα 

θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ηειηθά θαίλεηαη λα ζρεκαηίδεηαη κηα αλνηγόκελε 

πόξηα θαη όρη, γηα παξάδεηγκα, έλαο θύθινο. Ζ δπζθνιία θάπνησλ εμ απηώλ λα 

αλαγλσξίζνπλ όηη πξόθεηηαη γηα θύιηλδξν παξαηεξήζεθε όηαλ ζηε ζθελή δε 

θαηλόηαλ ε πόξηα ζε κηα πξσηνηππηθή ζέζε. Ζ νπηηθή γσλία από ηελ νπνία 

«έβιεπαλ» ην ζρήκα ηνύο έδηλε ηε ιάζνο εληύπσζε. Υξεζηκνπνηώληαο όκσο ηε 

δπλακηθή θάκεξα ηνπ ινγηζκηθνύ, θάλεθε λα δηεπθνιύλνληαη ζηελ εύξεζε ηεο 

ζσζηήο απάληεζεο, δειαδή όηη ζα δεκηνπξγεζεί θύιηλδξνο. 

Σν επόκελν ζέκα πνπ ηέζεθε από ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ήηαλ αλ κπνξεί ην 

ινγηζκηθό λα δώζεη θαη ην ίρλνο ησλ δηαδνρηθώλ θηλήζεσλ ηνπ νξζνγσλίνπ θαηά ηελ 

πεξηζηξνθή («όπσο ζην geogebra», είπε θάπνηνο/-α εμ απηώλ), ώζηε λα 

δηαπηζηώζνπλ αθξηβώο ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ ζηεξενύ θπιίλδξνπ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ. 

Σν πξόβιεκα είλαη όηη ζην geogebra ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ίρλνπο δείρλεη ην ζρήκα λα 

ζρεκαηίδεηαη ρσξίο δηαθνπέο, ελώ ζηε Υεισλόζθαηξα κε ην ζύξζηκν ηνπ κεηαβνιέα 

δεκηνπξγνύληαη νξζνγώληα, ηα νπνία αλάινγα θαη κε ηελ ηηκή ηνπ δξνκέα, απέρνπλ 

ην έλα από ην άιιν θαηά θάπνηα γσλία. Ο ρεηξηζκόο όκσο ηνπ αληίζηνηρνπ κεηαβνιέα 

γηα θαηάιιεια κηθξέο ηηκέο κπνξεί λα δώζεη ιύζε ζην πξόβιεκα.  

Ζ εξώηεζε ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ/ζηελ 

εθπαηδεπηηθό λα ηνπο δώζεη ηελ επόκελε δξαζηεξηόηεηα, πνπ αθνξνύζε ηνλ 

κηζνςεκέλν κηθξόθνζκν ησλ ζηεξεώλ εθ πεξηζηξνθήο. 

 

Καηαζθεπάδνληαο ηνλ θύιηλδξν 
 

Ο ζηόρνο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ ζε απηή ηε θάζε αθνξνύζε ηε δηόξζσζε ηνπ 

θώδηθα ώζηε λα δίλεη απηόκαηα έλαλ θύιηλδξν εθ πεξηζηξνθήο. Μέζα από ην 

«καζηόξεκα» ηνπ κηζνςεκέλνπ κηθξόθνζκνπ, πνπ νη καζεηέο/-ήηξηεο είραλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο, έθηαζαλ ζε ζπκπεξάζκαηα παξόκνηα κε απηά πνπ θαίλνληαη ζηελ 

εηθόλα 1.  

Οη καζεηέο/-ήηξηεο κεηαθηλώληαο ηνπο δξνκείο κεηαβάιινπλ ηελ ηηκή ησλ 

παξακέηξσλ θαη ζπγρξόλσο έρνπλ θαη ηελ εηθνληθή αιιαγή ηνπ ζρήκαηνο. Δδώ λα 

ζεκεηώζνπκε όηη ν θώδηθαο, δειαδή ε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε, κεηαβάιιεηαη 

κόλν σο πξνο ηελ ηηκή ησλ δηαθόξσλ παξακέηξσλ πνπ εκπεξηέρεη, ηηο νπνίεο 

κπνξνύλ νη καζεηέο/-ήηξηεο λα κεηαβάιινπλ κεηαθηλώληαο ηνπο κεηαβνιείο, αθνύ ν 
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θώδηθαο πεξηγξάθεη κηα θιάζε αληηθεηκέλσλ. Σν ζρήκα όκσο πνπ ζρεκαηίδεηαη 

αιιάδεη θαη ν/ε καζεηήο/-ήηξηα έρεη ηελ αίζζεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν 

αιινηώλεηαη έλα ζηηγκηόηππν ηεο θιάζεο (Κπλεγόο, 2006). Ο δπλακηθόο ρεηξηζκόο 

καζεκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ, όπσο ην νξζνγώλην, έδσζε ηε δπλαηόηεηα 

απνζηαζηνπνίεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο από ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα θαη ηε 

δπλαηόηεηα επίζεο λα αληηιεθζεί όηη θάζε αλαπαξάζηαζε ζεκαηνδνηεί έλα 

ζηηγκηόηππν κηαο θιάζεο αληηθεηκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο. Αιιάδνληαο ηηο 

ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ αιιά θαη ηα όξηα ησλ ηηκώλ πνπ απηέο κπνξνύλ λα πάξνπλ, 

δεκηνπξγείηαη κηα απεηξία θπιίλδξσλ. 

Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ νη καζεηέο/-ήηξηεο αθνξνύζαλ πεξηζζόηεξν ηε 

ζσζηή ζύληαμε ηνπ θώδηθα θαη όρη ηόζν ηνλ ηξόπν πνπ ζα κπνξνύζε λα 

δεκηνπξγεζεί ν πεξηζηξεθόκελνο θύιηλδξνο. Γηα παξάδεηγκα, αλαγλώξηδαλ όηη 

απαηηνύληαη λα ζρεκαηηζηνύλ ζπλερόκελα νξζνγώληα, «ρσξίο θελά», όπσο έιεγαλ, 

αιιά δελ κπνξνύζαλ λα ζπλδέζνπλ ηε ρξήζε ηεο εληνιήο «επαλάιαβε» κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή θαη ηε δηαδνρηθή ζεηξά ησλ εληνιώλ κε ηηο νπνίεο έπξεπε 

λα δηνξζώζνπλ ηνλ δνζκέλν θώδηθα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θπιίλδξνπ. ην 

πεξηβάιινλ ηεο Υεισλόζθαηξαο, ε νληόηεηα (πεξηζηέξη) πεξηζηξέθεηαη θαη, κε ηε 

ρξήζε ηνπ δξνκέα, ζρεκαηίδεη νξζνγώληα κε πεξηζηξνθή θαηά ζπγθεθξηκέλν αξηζκό 

κνηξώλ. Κάπνηνη/-εο ηζρπξίδνληαλ όηη δελ παίξλνπκε πνηέ θύιηλδξν αιιά κόλν 

ζπλερόκελα νξζνγώληα πνπ δελ ελώλνληαη. Δπίζεο, ε νπηηθή γσλία πνπ έβιεπαλ ην 

ζρήκα θάλεθε λα ηνπο/ηηο πξνβιεκαηίδεη, ε ρξήζε όκσο ηεο θάκεξαο εκθάληζε ην 

αληηθείκελν ζε κηα βνιηθή γηα απηνύο/-έο ζέζε. Παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ηεο νπηηθήο γσλίαο παξαηεξήζεθαλ θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο, ζηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ε Υεισλόζθαηξα (π.ρ. Λάηζε, 2011). 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε ελόο/κηαο καζεηή/-ήηξηαο:  

Μ1: Από ςειά ζρεκαηίδεηαη θύθινο, ελώ ν θύιηλδξνο, εθηόο από ηνλ θύθιν, 

έρεη κηα θαηαθόξπθε πιεπξά, ην ύςνο, πνπ εδώ δελ ππάξρεη. 

Μ2: Αλ όκσο ην δνύκε από ηα πιάγηα; 

 

Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο πεξηζηξνθήο γηα ηε δεκηνπξγία ζηεξεώλ ζρεκάησλ ζηνλ ρώξν 
 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ θπιίλδξνπ θαη ν πεηξακαηηζκόο κε ηνπο κεηαβνιείο θαη ηελ 

θάκεξα θάλεθε λα ελζνπζηάδνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο.  
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θώδηθαο πεξηγξάθεη κηα θιάζε αληηθεηκέλσλ. Σν ζρήκα όκσο πνπ ζρεκαηίδεηαη 

αιιάδεη θαη ν/ε καζεηήο/-ήηξηα έρεη ηελ αίζζεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν 

αιινηώλεηαη έλα ζηηγκηόηππν ηεο θιάζεο (Κπλεγόο, 2006). Ο δπλακηθόο ρεηξηζκόο 

καζεκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ, όπσο ην νξζνγώλην, έδσζε ηε δπλαηόηεηα 

απνζηαζηνπνίεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο από ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα θαη ηε 

δπλαηόηεηα επίζεο λα αληηιεθζεί όηη θάζε αλαπαξάζηαζε ζεκαηνδνηεί έλα 

ζηηγκηόηππν κηαο θιάζεο αληηθεηκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο. Αιιάδνληαο ηηο 

ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ αιιά θαη ηα όξηα ησλ ηηκώλ πνπ απηέο κπνξνύλ λα πάξνπλ, 

δεκηνπξγείηαη κηα απεηξία θπιίλδξσλ. 

Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ νη καζεηέο/-ήηξηεο αθνξνύζαλ πεξηζζόηεξν ηε 

ζσζηή ζύληαμε ηνπ θώδηθα θαη όρη ηόζν ηνλ ηξόπν πνπ ζα κπνξνύζε λα 

δεκηνπξγεζεί ν πεξηζηξεθόκελνο θύιηλδξνο. Γηα παξάδεηγκα, αλαγλώξηδαλ όηη 

απαηηνύληαη λα ζρεκαηηζηνύλ ζπλερόκελα νξζνγώληα, «ρσξίο θελά», όπσο έιεγαλ, 

αιιά δελ κπνξνύζαλ λα ζπλδέζνπλ ηε ρξήζε ηεο εληνιήο «επαλάιαβε» κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή θαη ηε δηαδνρηθή ζεηξά ησλ εληνιώλ κε ηηο νπνίεο έπξεπε 

λα δηνξζώζνπλ ηνλ δνζκέλν θώδηθα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θπιίλδξνπ. ην 

πεξηβάιινλ ηεο Υεισλόζθαηξαο, ε νληόηεηα (πεξηζηέξη) πεξηζηξέθεηαη θαη, κε ηε 

ρξήζε ηνπ δξνκέα, ζρεκαηίδεη νξζνγώληα κε πεξηζηξνθή θαηά ζπγθεθξηκέλν αξηζκό 

κνηξώλ. Κάπνηνη/-εο ηζρπξίδνληαλ όηη δελ παίξλνπκε πνηέ θύιηλδξν αιιά κόλν 

ζπλερόκελα νξζνγώληα πνπ δελ ελώλνληαη. Δπίζεο, ε νπηηθή γσλία πνπ έβιεπαλ ην 

ζρήκα θάλεθε λα ηνπο/ηηο πξνβιεκαηίδεη, ε ρξήζε όκσο ηεο θάκεξαο εκθάληζε ην 

αληηθείκελν ζε κηα βνιηθή γηα απηνύο/-έο ζέζε. Παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ηεο νπηηθήο γσλίαο παξαηεξήζεθαλ θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο, ζηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ε Υεισλόζθαηξα (π.ρ. Λάηζε, 2011). 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε ελόο/κηαο καζεηή/-ήηξηαο:  

Μ1: Από ςειά ζρεκαηίδεηαη θύθινο, ελώ ν θύιηλδξνο, εθηόο από ηνλ θύθιν, 

έρεη κηα θαηαθόξπθε πιεπξά, ην ύςνο, πνπ εδώ δελ ππάξρεη. 

Μ2: Αλ όκσο ην δνύκε από ηα πιάγηα; 

 

Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο πεξηζηξνθήο γηα ηε δεκηνπξγία ζηεξεώλ ζρεκάησλ ζηνλ ρώξν 
 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ θπιίλδξνπ θαη ν πεηξακαηηζκόο κε ηνπο κεηαβνιείο θαη ηελ 

θάκεξα θάλεθε λα ελζνπζηάδνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο.  

Μ1: Δληππσζηαθό! (παίδνπλ κε ηνπο δξνκείο). Πώο κπνξνύκε λα θηηάρλνπκε 

θώδηθεο πνπ λα πεξηζηξέθνληαη ηα ζρήκαηα; 

Μ2: Βνεζήζηε καο γηα λα κπνξνύκε λα πεξηζηξέςνπκε ηνλ θύιηλδξν όπσο 

θάλακε θαη κε ην νξζνγώλην. Να, θνηηάμηε ηη ζέισ λα πσ. 

Ο/Ζ καζεηήο/-ήηξηα ζθίδεη έλα θύιιν ραξηί, ην θάλεη ξνιό γηα λα ζρεκαηίζεη 

θύιηλδξν θαη δείρλεη κε ην ρέξη πώο ελλνεί ηελ πεξηζηξνθή πνπ ζέιεη λα πεηύρεη. 

Απηό πνπ δείρλεη θαη θαίλεηαη λα ζέιεη λα θαηαζθεπάζεη είλαη έλαο θώδηθαο πνπ λα 

πεξηζηξέθεη ηώξα ηνλ θύιηλδξν αληί γηα ην νξζνγώλην, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

πξνεγνύκελε θαηαζθεπή. Ζ δπζθνιία ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θώδηθα έγθεηηαη ζην 

γεγνλόο όηη πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηαδηθαζία πνπ λα πεξηέρεη ηνλ θύιηλδξν 

σο κηα ππνδηαδηθαζία. Αλ θαη νη καζεηέο/-ήηξηεο είραλ κηα επαθή κε ηέηνηεο 

δηαδηθαζίεο, ε εκπεηξία ηνπο όκσο είρε ζρέζε κε απιέο θαηαζθεπέο θαη θάλεθε 

αδύλαην, ιόγσ θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ, λα δηεξεπλήζνπλ κηα ηέηνηα 

θαηαζθεπή. Έηζη, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλαιακβάλεη ηνλ ξόιν ηνπ θαζνδεγεηή γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ παξαθάησ εηθόλα αληηπξνζσπεύεη ην απνηέιεζκα 

ηεο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία όκσο, αλ θαη δελ αληηπξνζσπεύεη απηνηειή θαηαζθεπή ησλ 

καζεηώλ/-ηξηώλ, ζεσξείηαη όηη έρεη ηελ αμία ηεο σο πξνο ην γεγνλόο όηη νη καζεηέο/-

ήηξηεο έδεηρλαλ λα αληηιακβάλνληαη ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο θαηαζθεπήο, αιιά 

είραλ πξόβιεκα ζηε ζπκβνιηθή απνηύπσζή ηεο. Οη εληνιέο θαη ν ηξόπνο ζπκβνιηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ηέηνησλ θαηαζθεπώλ πξέπεη λα απνηεινύλ πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο 

ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ γεληθά, ώζηε λα κπνξνύλ λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα δηεξεπλνύλ 

ηελ θαηαζθεπή ζηεξεώλ εθ πεξηζηξνθήο ζηνλ ρώξν, κε ηε ρξήζε ινγηζκηθώλ 

ζπκβνιηθήο έθθξαζεο κέζσ ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Logo.  

 

 
  

Εικόνα 3: Σν ζρήκα από ηελ πεξηζηξνθή ηνπ θπιίλδξνπ 
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Ζ πεξίπησζε ηεο ζθαίξαο αθνξά κηα παξόκνηα δηεξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 

σο επέθηαζε ηεο πξνεγνύκελεο δηεξεύλεζεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ. 

Ζ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηηο εμήο θάζεηο:  

1ε Φάζε: Κύθινο σο πνιύγσλν κε 360 πιεπξέο  

ε πεξηβάιινληα Logo-like, όπσο ην ζπγθεθξηκέλν, ν θύθινο νξίδεηαη σο έλα 

θαλνληθό πνιύγσλν κε ηελ πιεπξά ηνπ λα ηείλεη ζην κεδέλ. Μηα «βνιηθή» δηαδηθαζία 

είλαη λα θαηαζθεπάζνπλ νη καζεηέο/-ήηξηεο έλα θαλνληθό πνιύγσλν κε 360 πιεπξέο 

(ή θαη κηθξόηεξν πιήζνο πιεπξώλ, αξθεί νπηηθά ηνπιάρηζηνλ λα θαίλεηαη σο θύθινο, 

αξθεί λα είλαη ελεκεξσκέλνη/-εο ηη αθξηβώο δίλεη ε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή).  

2ε Φάζε: Πνιπγσληθή πξνζέγγηζε ηνπ θύθινπ  

Αλάινγα θαη κε ηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο, ζα κπνξνύζε 

ζηελ παξνύζα θάζε λα γεληθεύζεη ηε δηαδηθαζία θαη λα δεηήζεη λα δηεξεπλεζεί θαη 

λα θαηαζθεπαζηεί κηα παξακεηξηθή δηαδηθαζία, πνπ λα δίλεη έλα γεληθεπκέλν 

θαλνληθό πνιύγσλν, κε πεξηζζόηεξεο παξακέηξνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ θεληξηθή γσλία θαη ην κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ πνιπγώλνπ. 

Ζ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ησλ κεηαβνιέσλ 

ηεο Υεισλόζθαηξαο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ζε λνήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πνιπγσληθή πξνζέγγηζε ηνπ θύθινπ σο έλα πνιύγσλν κε άπεηξν 

πιήζνο πιεπξώλ θαη ηελ έλλνηα ηεο θακππιόηεηαο ελόο θύθινπ (Εάληδνο, 2017).  

3ε Φάζε: Καηαζθεπή ζθαίξαο  

Ζ πξόθιεζε γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο είλαη λα θαηαζθεπαζηεί κηα ζθαίξα 

κε ηελ πεξηζηξνθή ελόο θύθινπ γύξσ από κηα δηάκεηξό ηνπ, έρνληαο σο δνκηθό ιίζν 

ηηο πξνεγνύκελεο δηαδηθαζίεο. Παξνηξύλνληαη νη καζεηέο/-ήηξηεο λα θαηαζθεπάζνπλ 

κηα δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηώληαο σο ππνδηαδηθαζία ηνλ αξρηθό θώδηθα θαηαζθεπήο 

θύθινπ, θαη λα ελζσκαηώζνπλ ηελ εληνιή γηα πεξηζηξνθή ηεο ρειώλαο γύξσ από ηελ 

επζεία ηεο θίλεζήο ηεο. Οη πεηξακαηηζκνί ζα ηνπο/ηηο νδεγήζνπλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηεο εληνιήο πάλσ (ή γηα θάπνηεο νκάδεο θαη ηεο εληνιήο πεξηζηξνθήδεμηά ή 

πεξηζηξνθήαξηζηεξά). Πξνζζέηνληαο ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα εληνιέο πεξηζηξνθήο 

γύξσ από κηα δηάκεηξν ηνπ θύθινπ, ζα θαηαιήμνπλ ζηνλ επηζπκεηό θώδηθα.  
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Ζ πεξίπησζε ηεο ζθαίξαο αθνξά κηα παξόκνηα δηεξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 

σο επέθηαζε ηεο πξνεγνύκελεο δηεξεύλεζεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ. 

Ζ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηηο εμήο θάζεηο:  

1ε Φάζε: Κύθινο σο πνιύγσλν κε 360 πιεπξέο  

ε πεξηβάιινληα Logo-like, όπσο ην ζπγθεθξηκέλν, ν θύθινο νξίδεηαη σο έλα 

θαλνληθό πνιύγσλν κε ηελ πιεπξά ηνπ λα ηείλεη ζην κεδέλ. Μηα «βνιηθή» δηαδηθαζία 

είλαη λα θαηαζθεπάζνπλ νη καζεηέο/-ήηξηεο έλα θαλνληθό πνιύγσλν κε 360 πιεπξέο 

(ή θαη κηθξόηεξν πιήζνο πιεπξώλ, αξθεί νπηηθά ηνπιάρηζηνλ λα θαίλεηαη σο θύθινο, 

αξθεί λα είλαη ελεκεξσκέλνη/-εο ηη αθξηβώο δίλεη ε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή).  

2ε Φάζε: Πνιπγσληθή πξνζέγγηζε ηνπ θύθινπ  

Αλάινγα θαη κε ηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο, ζα κπνξνύζε 

ζηελ παξνύζα θάζε λα γεληθεύζεη ηε δηαδηθαζία θαη λα δεηήζεη λα δηεξεπλεζεί θαη 

λα θαηαζθεπαζηεί κηα παξακεηξηθή δηαδηθαζία, πνπ λα δίλεη έλα γεληθεπκέλν 

θαλνληθό πνιύγσλν, κε πεξηζζόηεξεο παξακέηξνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ θεληξηθή γσλία θαη ην κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ πνιπγώλνπ. 

Ζ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ησλ κεηαβνιέσλ 

ηεο Υεισλόζθαηξαο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ζε λνήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πνιπγσληθή πξνζέγγηζε ηνπ θύθινπ σο έλα πνιύγσλν κε άπεηξν 

πιήζνο πιεπξώλ θαη ηελ έλλνηα ηεο θακππιόηεηαο ελόο θύθινπ (Εάληδνο, 2017).  

3ε Φάζε: Καηαζθεπή ζθαίξαο  

Ζ πξόθιεζε γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο είλαη λα θαηαζθεπαζηεί κηα ζθαίξα 

κε ηελ πεξηζηξνθή ελόο θύθινπ γύξσ από κηα δηάκεηξό ηνπ, έρνληαο σο δνκηθό ιίζν 

ηηο πξνεγνύκελεο δηαδηθαζίεο. Παξνηξύλνληαη νη καζεηέο/-ήηξηεο λα θαηαζθεπάζνπλ 

κηα δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηώληαο σο ππνδηαδηθαζία ηνλ αξρηθό θώδηθα θαηαζθεπήο 

θύθινπ, θαη λα ελζσκαηώζνπλ ηελ εληνιή γηα πεξηζηξνθή ηεο ρειώλαο γύξσ από ηελ 

επζεία ηεο θίλεζήο ηεο. Οη πεηξακαηηζκνί ζα ηνπο/ηηο νδεγήζνπλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηεο εληνιήο πάλσ (ή γηα θάπνηεο νκάδεο θαη ηεο εληνιήο πεξηζηξνθήδεμηά ή 

πεξηζηξνθήαξηζηεξά). Πξνζζέηνληαο ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα εληνιέο πεξηζηξνθήο 

γύξσ από κηα δηάκεηξν ηνπ θύθινπ, ζα θαηαιήμνπλ ζηνλ επηζπκεηό θώδηθα.  

 

Σςμπεπάζμαηα  
 

ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, νη καζεηέο/-ήηξηεο εηζάγνληαη ζε 

έλλνηεο ηεο ζηεξενκεηξίαο από ηηο πξώηεο ηάμεηο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

αλ θαη ε ζηεξενκεηξία ζηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία δηδάζθεηαη πεξηιεπηηθά (ή θαη 

θαζόινπ), θαζώο ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη ν ρξόλνο ζπλήζσο δελ 

επαξθεί. Σα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο/ζηηο 

εθπαηδεπηηθνύο λα εηζάγνπλ ηηο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο σο έλα κέζν νξηδόληηαο 

δηαζύλδεζεο ησλ καζεκαηηθώλ κε άιια καζεζηαθά δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη λα 

ζρεδηάδνπλ δηεξεπλήζεηο πνπ αλαδεηθλύνπλ ζπλδέζεηο ηόζν εληόο ησλ καζεκαηηθώλ 

όζν θαη εθηόο απηώλ, ζην πιαίζην πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ. ε απηή ηελ 

θαηεύζπλζε ζρεδηάζηεθε θαη ην ζελάξην ησλ ζηεξεώλ εθ πεξηζηξνθήο, πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία θαη εθαξκόζηεθε ζε καζεηέο/-ήηξηεο ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ θαηά ηε δηάξθεηα 6 δηδαθηηθώλ σξώλ. 

Σν ζελάξην πνπ αλαπηύρζεθε εθαξκόζηεθε πηινηηθά, κε ζθνπό ηελ 

αμηνιόγεζε, ηε βειηίσζε θαη ηελ επέθηαζή ηνπ, ελώ ηαπηόρξνλα δόζεθε ε επθαηξία 

ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθό λα κειεηήζεη ηα λνήκαηα πνπ αλαπηύζζνπλ νη καζεηέο/-

ήηξηεο, εξγαδόκελνη/-εο ζε έλα ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ ζπκβνιηθήο έθθξαζεο κέζσ 

ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Logo. Σόζν νη δξαζηεξηόηεηεο ζην παξαδνζηαθό 

πεξηβάιινλ –ραξηί θαη κνιύβη– όζν θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο Υεισλόζθαηξαο –ην 

νπνίν ελζσκαηώλεη ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην δπλακηθό ζύξζηκν κέζσ ησλ 

κεηαβνιέσλ, θαζώο θαη ε ρξήζε ηεο δπλακηθήο θάκεξαο θαη ηνπ δνπκ, κέζα πνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα κπνξεί λα «δεη» ην αληηθείκελν ή θάπνηα κέξε 

ηνπ από όπνηα νπηηθή πιεπξά επηζπκεί θαη ζε δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο θαη κάιηζηα 

κέζα από ηε ζπλερή ελαιιαγή ζηηγκηνηύπσλ πνπ δεκηνπξγνύλ ηελ εληύπσζε ηεο 

θίλεζεο ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρώξν– (ν ζπλδπαζκόο απηόο) έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα 

ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο νπηηθνπνίεζεο, όπσο είλαη ε 

λνεηηθή πεξηζηξνθή.  

Ζ Υεισλόζθαηξα έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα 

θαηαζθεπάζνπλ δηαθνξεηηθά ζηεξεά (θύιηλδξνο, ζθαίξα, αιιά θαη ζηεξεά δηθήο ηνπο 

επηινγήο) θαη λα ηα αλαπαξαζηήζνπλ ζε κηα εηθνληθή κνξθή. Ζ επαλάιεςε απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο βνήζεζε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα δεκηνπξγήζνπλ «κηα εηθόλα κε 

ηα κάηηα ηνπ κπαινύ ηνπο», όπσο αλαθέξεη θαη ε Presmmeg (1986), δειαδή λα δνπλ 

ηα ζηεξεά ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζηελ νζόλε θαη κέζα από απηά ηα πινύζηα εξεζίζκαηα 
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λα ζρεκαηίζνπλ λνεηηθέο εηθόλεο, κηα εκπεηξία πνπ δελ κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ από 

ηε ρξήζε ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη άιισλ παξαδνζηαθώλ ζηαηηθώλ κέζσλ 

(Christou θ.ά., 2007). 

Οη πξνζεγγίζεηο, όπσο απηή πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία, κε ηε 

ρξήζε ηξηζδηάζηαηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ζπκπιεξώλνπλ ηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία θαη νδεγνύλ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα δεκηνπξγνύλ λνήκαηα θαη λα 

κπνξνύλ λα δηεξεπλνύλ έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηε ζηεξενκεηξία. Σν ζελάξην πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζρεδηάζηεθε από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό, κε ηελ ειπίδα λα 

αληηκεησπίζεη ηελ ηερληθή δνκή θαη ηε δηάζπαζε ζην ζρνιείν, δειαδή λα ζπλδέζεη 

αληηθείκελα ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ όπσο ν πξνγξακκαηηζκόο θαη ηα 

καζεκαηηθά, αιιά θαη έλλνηεο όπσο ηεο άιγεβξαο θαη ηεο ζηεξενκεηξίαο (Kynigos, 

2012), γηα λα θέξεη ηελ έλλνηα ηεο πεξηζηξνθήο ζην επίθεληξν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη γηα λα ζπλδέζεη λνεηηθά πεδία, κηαο θαη παξαηεξείηαη όηη πνιιά ζέκαηα, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε έλλνηα ηεο θακππιόηεηαο, ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηίζεληαη 

ζηελ πεξηθέξεηα άιισλ ζεκάησλ θαη ηα ελλνηνινγηθά πεδία πνπ ηειηθά 

θαηαζθεπάδνληαη είλαη θαηαθεξκαηηζκέλα θαη άθακπηα (Kalogeria θ.ά., 2012).  
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2012), γηα λα θέξεη ηελ έλλνηα ηεο πεξηζηξνθήο ζην επίθεληξν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 
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Σηε κειέηε απηή παξνπζηάδεηαη ε Κνηλφηεηα Γεκνθξαηίαο θαη Δπζχλεο (ΚΓΔ), κηα 

θαηλνηφκνο εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, πνπ απνζθνπεί ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο ηνπ 1νπ Πξφηππνπ Λπθείνπ Θεζζαινλίθεο «Μ. Αλδξφληθνο» ζε κηα νηνλεί άκεζε 

θαη δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, θαη δηεξεπλάηαη ε ζπκβνιή ηεο ζην θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα 

ηνπ ζρνιείνπ. Υπφ φξνπο δεκνθξαηηθήο ηζφηεηαο (θάζε ζπκκεηέρσλ/-νπζα δηαζέηεη κία 

ςήθν) θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ (φινη/-εο ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο δηαινγηθνχο θαλφλεο), 

φινη/-εο νη καζεηέο/-ήηξηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί δηαβνπιεχνληαη γηα δεηήκαηα πνπ 
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απνθάζεηο. Αμηνπνηψληαο κηα ζεηξά εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, δείρλνπκε φηη ε ΚΓΔ ζπκβάιιεη 

ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

φηη δεκηνπξγεί ζρέζεηο ηζνηηκίαο θαη ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο, θαιιηεξγεί έλα ήζνο 

ειεχζεξεο θαη δεκνθξαηηθήο έθθξαζεο, θαζψο θαη κηα ζεηξά εζηθψλ θαη πνιηηηθψλ αμηψλ θαη 

αξεηψλ, φπσο ν ζεβαζκφο, ε ππεπζπλφηεηα, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη ε πξνζθνξά ζηελ 

θνηλφηεηα. 
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Abstract  
 
In the present study we discuss the School Community Assembly (SCA), that is a novel 

educational intervention which aims to transform the school community of the 1st Model 

High School of Thessaloniki “M. Andronikos” into a kind of direct and deliberative 

democracy, and we evaluate its significance to the school’s socio-moral climate. Under 

conditions of democratic equality and mutual respect, meaning that all students and teachers 

have one vote and the same rights and duties, all members of the school community deliberate 

on issues that concern school life and make decisions that are binding for the entire 

community. Using a series of research tools we show that SCA has a positive impact on the 

socio-moral school climate. In particular, it fosters relations of equality and care, it cultivates 

an ethos of free and democratic expression, and, most importantly, it promotes moral and 

political virtues and principles, such as respect, responsibility, democratic participation and 

community service.  

 
Keywords: socio-moral climate, democratic school governance, deliberation, deliberative 

democracy, direct democracy 

 
 
Ειζαγυγή 
 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απμάλεηαη ζπζηεκαηηθά ην ελδηαθέξνλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο γηα ην θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ηελ 

πνιπδηάζηαηε επίδξαζε πνπ απηφ αζθεί ζηε ζρνιηθή δσή (Grazia & Molinari, 2020). 

Τν θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα δηακνξθψλεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη 

φιεο νη παηδαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

επεξεάδεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο αλάπηπμεο ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο: ηε γλσζηηθή, 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ εζηθή (Thapa θ.ά., 2013). Ωζηφζν, παξά 

ην εληεηλφκελν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, κηα ζεηξά εθθάλζεσλ ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ 

θιίκαηνο δελ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο θσηηζηεί επαξθψο. Μία απφ απηέο είλαη ε 

ζπζρέηηζε ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ θιίκαηνο κε ηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ζ παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηε 

ζπζρέηηζε απηή. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ε Κνηλόηεηα Γεκνθξαηίαο θαη Δπζύλεο 

(εθεμήο ΚΓΔ), πνπ απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ζεζκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ηνπ 1νπ Πξφηππνπ Λπθείνπ Θεζζαινλίθεο «Μ. Αλδξφληθνο» ζε 

κηα νηνλεί άκεζε θαη δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, θαη δηεξεπλάηαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ θιίκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. 
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Ζ ΚΓΔ απνηειεί ηελ ηέηαξηε ελφηεηα κηαο ελ εμειίμεη ζπλνιηθήο πξφηαζεο 

γηα ηελ εζηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ε νπνία απφ ην 2016 εθαξκφδεηαη 

απφ ην Δξγαζηήξη Ζζηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ζρνιείνπ θαη απνζθνπεί ζην λα ζπκβάιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο εζηθήο απηνλνκίαο θαη ηεο εζηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ. Οη ηξεηο πξψηεο ελφηεηεο ηηηινθνξνχληαη Ζζηθή Δπαηζζεζία, Ζζηθή Κξίζε θαη 

Γλσξίζκαηα Φαξαθηήξα (Σπθάο, 2020).  

Ζ πξφηαζε εδξάδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο, εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλεο 

παξαδνρέο, πνπ ζεκειηψλνπλ θαη ηνλ νιηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο (Σπθάο, 2019, 2020): Ζ 

πξψηε είλαη φηη ε εζηθφηεηα αθνξά ζπλνιηθά ην άηνκν σο νιφηεηα θαη φρη κία ή 

νξηζκέλεο εθ ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ (π.ρ. ηελ ηθαλφηεηα εθθνξάο εζηθψλ θξίζεσλ). 

Απφηνθε ηεο παξαδνρήο απηήο είλαη ε δεχηεξε παξαδνρή, θαη ζπγθεθξηκέλα φηη ε 

πξφηαζή καο ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαη ησλ δχν βαζηθψλ παξαδφζεσλ ηεο εζηθήο 

εθπαίδεπζεο: α) ηεο Γενληνινγηθήο Ζζηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ εθιακβάλεη θάζε 

πξφζσπν σο θνξέα εγγελνχο αμίαο πνπ πξάηηεη απηφβνπια ζηε βάζε απζηεξά 

πξνζδηνξηζκέλσλ, θαζνιηθψλ εζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ θαη β) ηεο Δθπαίδεπζεο 

Φαξαθηήξα, πνπ εθιακβάλεη ην άηνκν σο θνξέα αξεηψλ πνπ θαζνδεγνχλ ηελ εζηθή 

ηνπ ζπκπεξηθνξά (Narvaez, 2008). Ζ ηξίηε παξαδνρή είλαη φηη ε εζηθφηεηα δελ 

αλαπηχζζεηαη in vacuo, αιιά εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ. Σπλεπψο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηνλ/ζηε καζεηή/-

ήηξηα ε δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγήζεη ηελ εζηθή απηνλνκία θαη ηαπηφηεηά ηνπ/ηεο, 

απαηηείηαη λα δνζεί έκθαζε ζην θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. Απφ ηελ 

παξαδνρή απηή απνξξέεη θαη ε ηδέα ηεο ΚΓΔ (Σπθάο, 2020).  

 

Το κοινυνικο-ηθικό κλίμα και η ζημαζία ηος για ηην ηθική ανάπηςξη ηυν 
μαθηηών/-ηπιών 
 

Μνινλφηη γηα ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο δελ 

ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο, κεγάιε κεξίδα κειεηεηψλ ζπγθιίλνπλ ζηελ 

άπνςε φηη απηφ αληαλαθιά ην αμηαθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ αξζξψλνληαη νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Brugman θ.ά., 2003). Πεξηιακβάλεη 

θαλφλεο, ζηφρνπο, αμίεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο θαη 

νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ ζρνιείνπ (Thapa θ.ά., 2013) θαη δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

εζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (Lapsley & Narvaez, 2006). Δίλαη, ζχκθσλα κε 

ηελ εζηθή ηεο κέξηκλαο, απηφ πνπ ζπζρεηίδεη ηελ απηαμία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ηελ 

εζηθή ηνπο πνηφηεηα θαη φρη απιψο κε ηε ζρνιηθή επίδνζή ηνπο ή ηα ηδηαίηεξα 
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Μνινλφηη γηα ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο δελ 
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θνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Brugman θ.ά., 2003). Πεξηιακβάλεη 

θαλφλεο, ζηφρνπο, αμίεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο θαη 
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εζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (Lapsley & Narvaez, 2006). Δίλαη, ζχκθσλα κε 
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ηελ εζηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εζηθήο ηαπηφηεηαο, φζν θαη πξνζεγγίζεηο 
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Ωο πξνο ηηο πξψηεο, ν Durkheim (1961) ζεκεηψλεη φηη είκαζηε εζηθά φληα 
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απνηειεί ε νκάδα, θαη ε χπαξμε θνηλσληθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζπληζηά 
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εμαξηάηαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηα νπνία 
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ηελ αλάπηπμε ηεο απηφλνκεο εζηθήο θξίζεο. Παξνκνίσο, θαηά ηελ θνηλσληνινγηθή 

ζηξνθή πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο σξηκφηεξεο θάζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ έξγνπ, ν 

Kohlberg καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ επηλφεζαλ ηνλ φξν «εζηθή αηκφζθαηξα», γηα 

λα πεξηγξάςνπλ ην εζηθφ θιίκα ή αιιηψο ηελ εζηθή θνπιηνχξα πνπ δηέπεη κηα 

θνηλφηεηα/νκάδα, φπσο π.ρ. ηε ζρνιηθή, θαη ππνγξάκκηζαλ ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

εζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (Snarey & Samuelson, 2008). Ζ εζηθή ηεο 

κέξηκλαο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ εζηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ζρέζεσλ ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο θαη θξνληίδαο (Noddings, 2002). 

Γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο εζηθήο ηαπηφηεηαο, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

απνηειεί θνκβηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζηθήο ηαπηφηεηαο. 

Καηά ηνλ Blasi (1983), έλα άηνκν έρεη εζηθή ηαπηφηεηα ζηνλ βαζκφ πνπ νη εζηθέο 

αξρέο, νη αξεηέο, νη εζηθέο δεζκεχζεηο θαη νη εζηθέο επηζπκίεο απνηεινχλ θεληξηθά, 

νπζηαζηηθά θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, ηελ απηνθαηαλφεζε 

θαη ηελ πην βαζηά αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ζ αλάπηπμε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ έρεη 

ζρεζηαθφ ραξαθηήξα θαη εληνπίδεηαη ζην πιέγκα ζρέζεσλ ηνπ παηδηνχ κε ηνπο θνξείο 

θνηλσληθνπνίεζεο. Καη’ επέθηαζε, κείδνλα παηδαγσγηθή πξφθιεζε απνηειεί ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηξφπν πνπ ζα πξνζδψζεη ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο εζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Lapsley & Narvaez, 2006). Παξνκνίσο, 

γηα ηελ θνηλσληθν-γλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο εζηθήο ηαπηφηεηαο (Lapsley, 2016) 

εζηθή πξνζσπηθφηεηα είλαη απηή πνπ δνκεί ηα δεδνκέλα ηεο θνηλσληθήο 
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πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο καθξνρξφληαο πξφζβαζεο ζε εζηθά ζρήκαηα, δειαδή 

πξφηππα εζηθήο ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο (Kristjánsson, 2017). Ζ ελεξγνπνίεζε 

απηψλ ησλ εζηθψλ ζρεκάησλ θαη, πεξαηηέξσ, ε εζηθή θηλεηνπνίεζε εμαξηψληαη απφ 

ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη ε εζηθή πξνζσπηθφηεηα. Ο 

Hart (2005) ζεσξεί φηη ε εζηθή ηαπηφηεηα ζθπξειαηείηαη ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ 

ηνπ αηφκνπ. Μέζα απφ ηε βίσζή ηνπο δηακνξθψλνληαη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ πνηεο δηαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ είλαη ζεκαληηθέο θαη νπζηψδεηο γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο εζηθήο ηαπηφηεηάο ηνπ. 

Ωο πξνο ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο, νη ππνζηεξηθηέο ηεο 

Γενληνινγηθήο Ζζηθήο Δθπαίδεπζεο (Power & Higgins-D’ Alessandro, 2008· 

Anderson, 1982) αλαγλσξίδνπλ φηη ην ζρνιηθφ θιίκα ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηνλ 

«θπζηθφ» ρψξν (θηίξην, απιή, αίζνπζεο θ.ιπ.), ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

(δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ) θαη ην θνηλσληθφ ζχζηεκα (αμηαθφ πιαίζην, δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ) ηνπ ζρνιείνπ, ηα νπνία απφ θνηλνχ επηδξνχλ ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ζεσξίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Πεδίνπ (Smetana & 

Turiel, 2003), ππνζηεξίδεηαη φηη ην ζρνιείν πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζε φινπο ηνπο 

ηχπνπο αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ θνηλσληθφ θφζκν ησλ εθήβσλ θαη νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δεηήκαηα δηθαηνζχλεο θαη δηθαησκάησλ, θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, ηεξαξρηθψλ δνκψλ, θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ςπρνινγηθήο 

πθήο, φπσο ε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην 

ζρνιείν σο θνηλσληθφο νξγαληζκφο θαη νη εθπαηδεπηηθνί αηνκηθά εγθαζηδξχνπλ θαη 

πεξηθξνπξνχλ θνηλσληθέο λφξκεο θαη εζηθέο αξρέο επηδξά θαζνξηζηηθά ζηελ 

θνηλσληθν-εζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (Nucci, 2001). Αιιά θαη ε 

Δθπαίδεπζε Φαξαθηήξα, ήδε απφ ην πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηεο, ππνζηήξηδε 

φηη ην ζρνιείν, κέζα απφ ην θνηλσληθφ ήζνο ηνπ, ην παξάδεηγκα ησλ δηδαζθφλησλ θαη 

γεληθφηεξα θάζε ηνπ δξαζηεξηφηεηα, πξέπεη λα θαιιηεξγεί ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-

ήηξηεο, άκεζα θαη θαλεξά, επηζπκεηά γλσξίζκαηα ραξαθηήξα θαη ζπγθεθξηκέλεο 

αξεηέο (Narvaez, 2008· Ryan & Bohlin, 1998).  

Παξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ εζηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ζπρλά ε θνηλσληθή δσή ησλ ζρνιείσλ δελ 

αμηνπνηείηαη επαξθψο γηα εζηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ εζηθή 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (Σαθειιαξίνπ, 2010· Sprod, 2001). Κάηη ηέηνην 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απηφ πνπ ν Sprod (2001) νλνκάδεη εζηθή αδηαθνξία: νη 
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απηψλ ησλ εζηθψλ ζρεκάησλ θαη, πεξαηηέξσ, ε εζηθή θηλεηνπνίεζε εμαξηψληαη απφ 

ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη ε εζηθή πξνζσπηθφηεηα. Ο 

Hart (2005) ζεσξεί φηη ε εζηθή ηαπηφηεηα ζθπξειαηείηαη ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ 
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νηθνδφκεζε ηεο εζηθήο ηαπηφηεηάο ηνπ. 

Ωο πξνο ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο, νη ππνζηεξηθηέο ηεο 

Γενληνινγηθήο Ζζηθήο Δθπαίδεπζεο (Power & Higgins-D’ Alessandro, 2008· 

Anderson, 1982) αλαγλσξίδνπλ φηη ην ζρνιηθφ θιίκα ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηνλ 

«θπζηθφ» ρψξν (θηίξην, απιή, αίζνπζεο θ.ιπ.), ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

(δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ) θαη ην θνηλσληθφ ζχζηεκα (αμηαθφ πιαίζην, δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ) ηνπ ζρνιείνπ, ηα νπνία απφ θνηλνχ επηδξνχλ ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ζεσξίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Πεδίνπ (Smetana & 

Turiel, 2003), ππνζηεξίδεηαη φηη ην ζρνιείν πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζε φινπο ηνπο 

ηχπνπο αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ θνηλσληθφ θφζκν ησλ εθήβσλ θαη νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δεηήκαηα δηθαηνζχλεο θαη δηθαησκάησλ, θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, ηεξαξρηθψλ δνκψλ, θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ςπρνινγηθήο 

πθήο, φπσο ε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην 

ζρνιείν σο θνηλσληθφο νξγαληζκφο θαη νη εθπαηδεπηηθνί αηνκηθά εγθαζηδξχνπλ θαη 

πεξηθξνπξνχλ θνηλσληθέο λφξκεο θαη εζηθέο αξρέο επηδξά θαζνξηζηηθά ζηελ 

θνηλσληθν-εζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (Nucci, 2001). Αιιά θαη ε 

Δθπαίδεπζε Φαξαθηήξα, ήδε απφ ην πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηεο, ππνζηήξηδε 

φηη ην ζρνιείν, κέζα απφ ην θνηλσληθφ ήζνο ηνπ, ην παξάδεηγκα ησλ δηδαζθφλησλ θαη 

γεληθφηεξα θάζε ηνπ δξαζηεξηφηεηα, πξέπεη λα θαιιηεξγεί ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-

ήηξηεο, άκεζα θαη θαλεξά, επηζπκεηά γλσξίζκαηα ραξαθηήξα θαη ζπγθεθξηκέλεο 

αξεηέο (Narvaez, 2008· Ryan & Bohlin, 1998).  

Παξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ εζηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ζπρλά ε θνηλσληθή δσή ησλ ζρνιείσλ δελ 

αμηνπνηείηαη επαξθψο γηα εζηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ εζηθή 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (Σαθειιαξίνπ, 2010· Sprod, 2001). Κάηη ηέηνην 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απηφ πνπ ν Sprod (2001) νλνκάδεη εζηθή αδηαθνξία: νη 

καζεηέο/-ήηξηεο ελδέρεηαη λα πηζηέςνπλ φηη νη εζηθέο θξίζεηο θαη επηινγέο θαη 

επξχηεξα ε ζπγθξφηεζε εζηθψλ ηαπηνηήησλ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

Τα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ φηη ην θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ 

επηδξά θαζνξηζηηθά ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη απφ ηε ζθνπηά 

απηή απνηειεί θαίξην ζπληειεζηή εζηθήο εθπαίδεπζεο. Τν θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα 

αληαλαθιάηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ησλ νπνίσλ ην είδνο, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε πνηφηεηα θαη ν ηξφπνο δφκεζεο απνηππψλνληαη αλάγιπθα ζηνλ 

ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, θαζψο ν ηειεπηαίνο απνθαιχπηεη 

ηνπο εζηθνχο θαη πνιηηηθνχο φξνπο ηεο ζπλχπαξμεο ησλ κειψλ ηεο. Οπζηαζηηθά, ε 

εζηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα απνθνπεί απφ ηελ επξχηεξε θαλνληζηηθή ινγηθή πνπ 

δηέπεη ην ζρνιείν (Nucci, 2001). Τν εξψηεκα πνπ εχινγα ηίζεηαη θαη επηρεηξεί λα 

απαληήζεη ε επφκελε ελφηεηα είλαη πνηα κνξθή δηαθπβέξλεζεο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο κπνξεί λα πξνάγεη ην θνηλσληθν-εζηθφ ηεο θιίκα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

εζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

 

Η αμεζοδημοκπαηική λειηοςπγία ηηρ ζσολικήρ κοινόηηηαρ υρ ζςνιζηώζα ηος 
κοινυνικο-ηθικού ηηρ κλίμαηορ 
 

Ζ ηδέα φηη ππάξρεη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο κηαο 

θνηλφηεηαο θαη ηνπ ήζνπο ησλ κειψλ ηεο πξσηνδηαηππψζεθε κε ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν 

απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ζην 1337a 10-18 ησλ Πνιηηηθώλ: «Γελ ρσξεί ακθηβνιία όηη ν 

λνκνζέηεο πξέπεη λα αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ. Δάλ απηό δελ 

ζπκβεί ζηηο πόιεηο, ην πνιίηεπκα ζα πιεγεί. Η εθπαίδεπζε ησλ πνιηηώλ πξέπεη λα 

πξνζηδηάδεη ζηε κνξθή ηνπ πνιηηεύκαηνο. Απηό ηζρύεη, γηαηί ην ήζνο πνπ θαιιηεξγεί 

θάζε πνιίηεπκα ην πξνζηαηεύεη θαη ην εδξαηώλεη εμ ππαξρήο, όπσο ην δεκνθξαηηθό 

ήζνο ηε δεκνθξαηία θαη ην νιηγαξρηθό ήζνο ηελ νιηγαξρία. Καη πάληνηε όζν πην 

αλώηεξν είλαη ην ήζνο ηόζν πην αλώηεξν είλαη ην πνιίηεπκα».  

Καηά ηνλ 20φ αηψλα, ε εθαξκνγή απηήο ηεο ηδέαο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα 

αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη κάιηζηα κε 

ακεζνδεκνθξαηηθνχο φξνπο. Πξσηνπφξνη ηεο ζχλδεζεο απηήο ππήξμαλ νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο Γεκνθξαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γίθαηεο Κνηλφηεηαο (Nucci, 

2001).  

Οη πξψηνη, εθθηλψληαο απφ ηηο ζέζεηο ηνπ Dewey (2016) γηα ηνλ ελεξγεηηθφ 

θαη πξαμηαθφ ραξαθηήξα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο γηα ηελ πξαγκάησζή ηεο, ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα 
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αλαπηχμνπλ νη καζεηέο/-ήηξηεο απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζηθψλ) πνπ ζα ηνπο/ηηο βνεζήζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

σο ελεξγνί πνιίηεο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο λα 

απνθηήζνπλ ηελ άκεζε εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε κηα εχηαθηε δεκνθξαηηθή ζρνιηθή 

θνηλφηεηα (Battistich, 2008. Power, 2002). Τε ζέζε απηή ζα πηνζεηήζεη ην Child 

Development Project (CDP), έλα απφ ηα καθξνβηφηεξα (απφ ην 1980 κέρξη θαη ηελ 

πξψηε πεξίπνπ δεθαεηία ηνπ 2000) θαη πιεξέζηεξα ζε επίπεδν ζεσξίαο θαη 

πξαθηηθήο πξνγξάκκαηα εζηθήο εθπαίδεπζεο. Τν CDP πξνψζεζε ηελ αληίιεςε ηνπ 

ζρνιείνπ σο θνηλφηεηαο κέξηκλαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ε νπνία πξνάγεη ηελ 

πιήξε θνηλσληθή, εζηθή θαη δηαλνεηηθή ηνπο αλάπηπμε (Battistich, 2008). Ζ ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα δε ζπκβάιιεη κφλν ζηε 

δηακφξθσζε θαη επηδίσμε θνηλψλ ζηφρσλ, αιιά θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ζεκειησδψλ 

ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ, φπσο είλαη ε αλάγθε γηα απηνλνκία, ε αλάγθε ηνπ αλήθεηλ 

θαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, θαη κέζσ απηψλ ζηελ ηζρπξνπνίεζε 

ησλ δεζκψλ ηνπο κε ηελ θνηλφηεηα (Solomon θ.ά., 1996). 

Οη δεχηεξνη, κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Kohlberg, ζα 

δηεξεπλήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο «εζηθήο αηκφζθαηξαο» ηνπ ζρνιείνπ ζηελ εζηθή 

γλψζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ζα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δεκνθξαηηθά 

ιεηηνπξγνχζα θνηλφηεηα είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ 

ηεο (Snarey & Samuelson, 2008). Δηδηθφηεξα, ν Kohlberg ζεσξνχζε φηη ηα ζρνιεία 

ζα ήηαλ ξηδηθά δηαθνξεηηθά αλ κεηαηξέπνληαλ ζε νηνλεί πιαησληθέο πνιηηείεο πνπ ζα 

ιάκβαλαλ ζνβαξά ππφςε ηε δηδαζθαιία ηνπ αγαζνχ θαη ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζηε βάζε 

ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αγάπεο, κε θπβεξλήηεο ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο/ηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο. Με απηά ηα δεδνκέλα δηακνξθψλεη ηελ άπνςε φηη ε εζηθή 

αηκφζθαηξα ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ αίζζεζε θνηλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ, ζηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, ζηελ απηνλνκία θάζε καζεηή/-ήηξηαο, ζηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ζηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε (Power, 2002).  

Σε απηφ ην πιαίζην αλαπηχζζεηαη ε ηδέα ηεο Γίθαηεο Κνηλφηεηαο. Πξφθεηηαη 

γηα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ απνζθνπεί ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ ππεπζπλφηεηαο κέζα απφ ηελ νξγάλσζε, ηηο 

πξαθηηθέο θαη γεληθά ηελ ίδηα ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ (Power, 2002). Ζ Γίθαηε 

Κνηλφηεηα εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1974 ζε έλα κηθξνχ καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ ζρνιείν ηεο Μαζαρνπζέηεο. Γελ απνηειεί θαζαπηφ ΑΠΣ, αιιά αμηνπνηεί 

παηδαγσγηθά ην θξπθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, ηηο αμίεο, ηνπο θαλφλεο, ηε 
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αλαπηχμνπλ νη καζεηέο/-ήηξηεο απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζηθψλ) πνπ ζα ηνπο/ηηο βνεζήζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

σο ελεξγνί πνιίηεο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο λα 

απνθηήζνπλ ηελ άκεζε εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε κηα εχηαθηε δεκνθξαηηθή ζρνιηθή 

θνηλφηεηα (Battistich, 2008. Power, 2002). Τε ζέζε απηή ζα πηνζεηήζεη ην Child 

Development Project (CDP), έλα απφ ηα καθξνβηφηεξα (απφ ην 1980 κέρξη θαη ηελ 

πξψηε πεξίπνπ δεθαεηία ηνπ 2000) θαη πιεξέζηεξα ζε επίπεδν ζεσξίαο θαη 

πξαθηηθήο πξνγξάκκαηα εζηθήο εθπαίδεπζεο. Τν CDP πξνψζεζε ηελ αληίιεςε ηνπ 

ζρνιείνπ σο θνηλφηεηαο κέξηκλαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ε νπνία πξνάγεη ηελ 

πιήξε θνηλσληθή, εζηθή θαη δηαλνεηηθή ηνπο αλάπηπμε (Battistich, 2008). Ζ ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα δε ζπκβάιιεη κφλν ζηε 

δηακφξθσζε θαη επηδίσμε θνηλψλ ζηφρσλ, αιιά θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ζεκειησδψλ 

ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ, φπσο είλαη ε αλάγθε γηα απηνλνκία, ε αλάγθε ηνπ αλήθεηλ 

θαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, θαη κέζσ απηψλ ζηελ ηζρπξνπνίεζε 

ησλ δεζκψλ ηνπο κε ηελ θνηλφηεηα (Solomon θ.ά., 1996). 

Οη δεχηεξνη, κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Kohlberg, ζα 

δηεξεπλήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο «εζηθήο αηκφζθαηξαο» ηνπ ζρνιείνπ ζηελ εζηθή 

γλψζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ζα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δεκνθξαηηθά 

ιεηηνπξγνχζα θνηλφηεηα είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ 

ηεο (Snarey & Samuelson, 2008). Δηδηθφηεξα, ν Kohlberg ζεσξνχζε φηη ηα ζρνιεία 

ζα ήηαλ ξηδηθά δηαθνξεηηθά αλ κεηαηξέπνληαλ ζε νηνλεί πιαησληθέο πνιηηείεο πνπ ζα 

ιάκβαλαλ ζνβαξά ππφςε ηε δηδαζθαιία ηνπ αγαζνχ θαη ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζηε βάζε 

ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αγάπεο, κε θπβεξλήηεο ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο/ηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο. Με απηά ηα δεδνκέλα δηακνξθψλεη ηελ άπνςε φηη ε εζηθή 

αηκφζθαηξα ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ αίζζεζε θνηλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ, ζηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, ζηελ απηνλνκία θάζε καζεηή/-ήηξηαο, ζηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ζηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε (Power, 2002).  

Σε απηφ ην πιαίζην αλαπηχζζεηαη ε ηδέα ηεο Γίθαηεο Κνηλφηεηαο. Πξφθεηηαη 

γηα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ απνζθνπεί ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ ππεπζπλφηεηαο κέζα απφ ηελ νξγάλσζε, ηηο 

πξαθηηθέο θαη γεληθά ηελ ίδηα ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ (Power, 2002). Ζ Γίθαηε 

Κνηλφηεηα εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1974 ζε έλα κηθξνχ καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ ζρνιείν ηεο Μαζαρνπζέηεο. Γελ απνηειεί θαζαπηφ ΑΠΣ, αιιά αμηνπνηεί 

παηδαγσγηθά ην θξπθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, ηηο αμίεο, ηνπο θαλφλεο, ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ην ζχζηεκα αληακνηβψλ θαη θπξψζεσλ θ.ά. Οη αξρέο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζρνιείνπ-θνηλφηεηαο είλαη νη εμήο (Oser θ.ά., 2008):  

1. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο βαζίδεηαη ζηελ άκεζε δεκνθξαηία. 

Όια ηα κείδνλα (εζηθά) δεηήκαηα ζπδεηνχληαη ζηε ζπλέιεπζε, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο/-ήηξηεο, θαζέλαο/-ία εθ ησλ νπνίσλ δηαζέηεη 

κία ςήθν. 

2. Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο/-ήηξηεο ζπκκεηέρνπλ ζε επηκέξνπο 

ζπκβνπιεπηηθέο νκάδεο, γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηε ζπλέιεπζε. 

3. Μεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζεζπίδεηαη έλα θνηλσληθφ ζπκβφιαην, 

ην νπνίν θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαζελφο. 

4. Θεκειηψδε δηθαηψκαηα απνηεινχλ ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ν 

αιιεινζεβαζκφο. 

Σηα πξψηα ηεο βήκαηα, ε Γίθαηε Κνηλφηεηα ζηφρεπε ζηελ θαιιηέξγεηα θνηλψλ 

πξνζδνθηψλ ζηα κέιε ηεο αλαθνξηθά κε ηελ αιιειεγγχε, ηε θξνληίδα, ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα λα ζπκβεί απηφ, νη 

καζεηέο/-ήηξηεο έπξεπε λα ελλνήζνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζρνιηθή δσή 

σο θνξείο ησλ θνηλψλ απηψλ πξνζδνθηψλ. Τν γεγνλφο απηφ ζήκαηλε φηη ζα έπξεπε λα 

αλαιάβνπλ ηε επζχλε ηεο ζχληαμήο ηνπο θαη, κέζσ απηψλ, ηεο επίιπζεο πεηζαξρηθψλ 

θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθππηαλ απφ ηε ζρνιηθή δσή. Σήκεξα, ζηνπο ζηφρνπο 

ηεο Γίθαηεο Κνηλφηεηαο έρεη πξνζηεζεί ε εκβάζπλζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε φρεκα ηελ έκπξαθηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ (Sukma θ.ά., 2019· Oser θ.ά., 

2008· Power & Higgins-D’ Alessandro, 2008). Μάιηζηα, ε ζπκκεηνρή απηή έρεη σο 

θχξην άμνλα ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε έλαλ εηο βάζνο δηάινγν, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ θνηλά απνδεθηέο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα. Ο 

Kohlberg ζεσξνχζε φηη ε πξάμε ηεο δεκνθξαηίαο ρξεηάδεηαη λα θαζνδεγείηαη απφ 

έλα ήζνο ειεχζεξεο θαη αλνηρηήο ζπδήηεζεο, αληίζηνηρν κε ηε ρακπεξκαζηαλή 

ηδαληθή νκηιηαθή θαηάζηαζε (βι. παξαθάησ). Ζ ελζάξξπλζε φισλ ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ λα δηαηππψλνπλ θαη λα εθθξάδνπλ εζηθά επηρεηξήκαηα ηνπο/ηηο βνεζάεη λα 

αλαπηχμνπλ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ εζηθή ηνπο θξίζε (Power 

& Scott, 2014· Oser θ.ά., 2008).  

Ωζηφζν, δεκνθξαηηθέο ζρνιηθέο θνηλφηεηεο, φπσο ην CDP θαη ε Γίθαηε 

Κνηλφηεηα, δελ απνηεινχλ δηεζλψο ηνλ θαλφλα. Αληίζεηα, ακθηζβεηείηαη αλ νη 

ζρνιηθέο θνηλφηεηεο ιεηηνπξγνχλ κε δεκνθξαηηθνχο φξνπο. Καηά ηνλ Power (2002), 
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ηα ζρνιεία ζηηο ΖΠΑ δελ απνηεινχλ ζπλεθηηθέο θνηλφηεηεο. Αληίζεηα, θιίθεο θαη 

θιεηζηέο παξέεο ιπκαίλνληαη ηνλ θνηλσληθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οκνίσο, ζε ιίγα 

κφλν θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε θαη νη ζρεηηθέο κε απηήλ αμίεο 

είλαη θάηη πνπ θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά (Veugelers, 2019).  

Όζνλ αθνξά ηε ρψξα καο, ν ζεζκφο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ απνηειεί, 

κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, ηε κνλαδηθή επίζεκε πξνζπάζεηα λα δνζεί ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ε δπλαηφηεηα λα εμνηθεησζνχλ κε 

βαζηθέο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ωζηφζν, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη, ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ππάξρεη έληνλε δπζαξέζθεηα σο πξνο ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο (Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2017). Οη καζεηέο/-ήηξηεο δε 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαλφλσλ, αμηψλ θαη φξσλ ζπλχπαξμεο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ελψ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά ηεθκήξην απφ ηνλ 

Σχιινγν Γηδαζθφλησλ, δηαησλίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην θπξίαξρν 

ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Παξάιιεια, ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πνιίηε πνπ παξέρεηαη κέζσ ησλ ΑΠΣ έρεη κφλν πιεξνθνξηαθφ θαη αθεξεκέλν 

ραξαθηήξα, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο/-ήηξηεο λα κελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο αξεηέο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο δεκνθξαηίαο ηδσκέλεο σο 

κεζφδνπ ιήςεο απνθάζεσλ. Τν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο απέρεη παξαζάγγαο απφ ηε 

θηινζνθία κηαο ελεξγνχ δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία δέρεηαη φηη: α) ε 

δεκνθξαηία ζπληζηά έλα ζχζηεκα πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπνπ νη πνιίηεο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη νπζηαζηηθά ζηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ σο ηζάμηα θαη 

πιήξε κέιε κηαο απηνδηνηθνχκελεο ζπιινγηθφηεηαο (Παηνλίδεο, 2018) θαη θαη’ 

επέθηαζε φηη ε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα νηθνδνκεζεί ζε έλα 

ζπγθεληξσηηθφ θαη απηαξρηθφ ζρνιηθφ πιαίζην θαη β) ην αηνκηθφ ήζνο θαη ε 

δεκνθξαηηθή λννηξνπία είλαη πξντφληα ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε 

ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ (Nucci, 2017).  

Δπηπξφζζεηα, ειιείςεη ελφο δεκνθξαηηθά δηακνξθσκέλνπ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ βαζίδεηαη 

ελ πνιινίο ζε εζηκηθέο-θαλνληζηηθέο πξαθηηθέο. Απηέο πξνβάιινπλ ζπρλά ηελ 

νκνηνκνξθία κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ελψ απνκνλψλνπλ θαη πεξηζσξηνπνηνχλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο-κεηνςεθηθέο θσλέο. Ζ «ηπξαλλία ηεο (θνηλσληθήο) πιεηνςεθίαο» 

ελδέρεηαη ελ πξνθεηκέλσ λα απνθιείζεη ηνλ δηαθνξεηηθφ «Άιιν», ππνλνκεχνληαο ηε 

ζπλνρή θαη ην θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ (Battistich, 2008). Σην ίδην 

πιαίζην εζηκηθψλ πξαθηηθψλ, ε εζηθή δηθαηνιφγεζε κηαο πξάμεο, παξαδνρήο ή 
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ηα ζρνιεία ζηηο ΖΠΑ δελ απνηεινχλ ζπλεθηηθέο θνηλφηεηεο. Αληίζεηα, θιίθεο θαη 

θιεηζηέο παξέεο ιπκαίλνληαη ηνλ θνηλσληθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οκνίσο, ζε ιίγα 

κφλν θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε θαη νη ζρεηηθέο κε απηήλ αμίεο 

είλαη θάηη πνπ θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά (Veugelers, 2019).  

Όζνλ αθνξά ηε ρψξα καο, ν ζεζκφο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ απνηειεί, 

κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, ηε κνλαδηθή επίζεκε πξνζπάζεηα λα δνζεί ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ε δπλαηφηεηα λα εμνηθεησζνχλ κε 

βαζηθέο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ωζηφζν, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη, ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ππάξρεη έληνλε δπζαξέζθεηα σο πξνο ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο (Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2017). Οη καζεηέο/-ήηξηεο δε 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαλφλσλ, αμηψλ θαη φξσλ ζπλχπαξμεο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ελψ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά ηεθκήξην απφ ηνλ 

Σχιινγν Γηδαζθφλησλ, δηαησλίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην θπξίαξρν 

ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Παξάιιεια, ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πνιίηε πνπ παξέρεηαη κέζσ ησλ ΑΠΣ έρεη κφλν πιεξνθνξηαθφ θαη αθεξεκέλν 

ραξαθηήξα, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο/-ήηξηεο λα κελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο αξεηέο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο δεκνθξαηίαο ηδσκέλεο σο 

κεζφδνπ ιήςεο απνθάζεσλ. Τν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο απέρεη παξαζάγγαο απφ ηε 

θηινζνθία κηαο ελεξγνχ δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία δέρεηαη φηη: α) ε 

δεκνθξαηία ζπληζηά έλα ζχζηεκα πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπνπ νη πνιίηεο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη νπζηαζηηθά ζηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ σο ηζάμηα θαη 

πιήξε κέιε κηαο απηνδηνηθνχκελεο ζπιινγηθφηεηαο (Παηνλίδεο, 2018) θαη θαη’ 

επέθηαζε φηη ε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα νηθνδνκεζεί ζε έλα 

ζπγθεληξσηηθφ θαη απηαξρηθφ ζρνιηθφ πιαίζην θαη β) ην αηνκηθφ ήζνο θαη ε 

δεκνθξαηηθή λννηξνπία είλαη πξντφληα ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε 

ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ (Nucci, 2017).  

Δπηπξφζζεηα, ειιείςεη ελφο δεκνθξαηηθά δηακνξθσκέλνπ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ βαζίδεηαη 

ελ πνιινίο ζε εζηκηθέο-θαλνληζηηθέο πξαθηηθέο. Απηέο πξνβάιινπλ ζπρλά ηελ 

νκνηνκνξθία κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ελψ απνκνλψλνπλ θαη πεξηζσξηνπνηνχλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο-κεηνςεθηθέο θσλέο. Ζ «ηπξαλλία ηεο (θνηλσληθήο) πιεηνςεθίαο» 

ελδέρεηαη ελ πξνθεηκέλσ λα απνθιείζεη ηνλ δηαθνξεηηθφ «Άιιν», ππνλνκεχνληαο ηε 

ζπλνρή θαη ην θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ (Battistich, 2008). Σην ίδην 

πιαίζην εζηκηθψλ πξαθηηθψλ, ε εζηθή δηθαηνιφγεζε κηαο πξάμεο, παξαδνρήο ή 

θαηάζηαζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε θπζηθή ξνή ηεο ζρνιηθήο δσήο γίλεηαη ζπρλά κε 

βάζε ηελ επηθξαηνχζα θνηλσληθή πξαθηηθή ή αθφκα θαη θάπνηα απζαίξεηε ζχκβαζε 

ηεο ηάμεο ή ηεο παξέαο, θαη φρη ζηε βάζε επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπλεθηηθψλ εζηθψλ 

αξρψλ. Απηφ ππνλνκεχεη ηελ ειεχζεξε δηακφξθσζε ηεο εζηθήο θξίζεο ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηδσκέλε, ε ειιηπήο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ ζηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο επεξεάδεη αξλεηηθά 

ηε δηακφξθσζε ηεο εζηθήο απηνλνκίαο ηνπο (Σπθάο, 2017· Piaget, 2000).  

Οη λεφηεξνη ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πνιίηε ππνγξακκίδνπλ επίζεο 

φηη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα κπνξεί λα θαηαζηεί ην θνηλφ πεδίν θαιιηέξγεηαο δχν 

επηθαιππηφκελσλ θαη ακνηβαία ηξνθνδνηνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ: 

ηνπ εζηθνχ θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ. Οη Veugelers (2011) θαη Veugelers & De Groot 

(2019) επηζεκαίλνπλ φηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε θνηλσληθή θαη εζηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ βξίζθνπλ ηελ έθθξαζή ηνπο ζηελ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πνιίηε. Ζ 

εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε, ζηνλ βαζκφ πνπ απνζθνπεί ζε κηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλφηεηα, πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ ζεκειηψλεηαη ζε εζηθέο αμίεο. Οη 

αμίεο απνηεινχλ ηελ εζηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία ν/ε καζεηήο/-ήηξηα-πνιίηεο 

κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηνπο φξνπο ηεο ζπιινγηθήο ζπλχπαξμεο (Guerrero θ.ά., 2019) 

θαη λα ζπκβάιεη ζηε ζεζκνζέηεζε ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ. Ζ δηακφξθσζε 

θαλφλσλ ζηε βάζε αμηψλ απαηηεί πεξαηηέξσ κηα ζεηξά δεμηνηήησλ, φπσο ε εζηθή 

θξίζε θαη ε ηθαλφηεηα απνζηαζηνπνίεζεο, πνπ, ελψ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ηεο 

εζηθήο εθπαίδεπζεο, ελζσκαηψλνληαη ζηαδηαθά ζε εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε (Veugelers, 2011). Δπηπξφζζεηα, ην 

θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ αληαλαθιά θαη αληαλαθιάηαη θαη ζηε κνξθή ηεο 

νξγάλσζήο ηνπ (ζεζκηθά φξγαλα, ζπκκεηνρή ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θ.ά.) θαη απφ απηή ηε ζθνπηά ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηε δεκνθξαηηθή νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ.  

Όπσο επίζεο επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ηεο Γίθαηεο Κνηλφηεηαο (βι. 

παξαπάλσ), ε θπξίαξρε κνξθή επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην κηαο ζρνιηθήο δεκνθξαηίαο 

πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη εζηθέο θαη δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη δεμηφηεηεο θαη λα 

πξνάγεη ην θνηλσληθν-εζηθφ ηεο θιίκα είλαη ε δηαινγηθή. Σε απηήλ απνηππψλνληαη ν 

βαζχηεξνο ραξαθηήξαο θαη ε πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Nucci, 2001), ελψ 

ην είδνο ηνπ δηαιφγνπ πνπ αλαπηχζζνπλ ηα κέιε ηεο απνηειεί δείθηε ηφζν ηεο 

δεκνθξαηηθήο θαη εζηθήο ζπγθξφηεζεο ησλ κειψλ ηεο φζν θαη ηνπ εζηθνχ θαη 

δεκνθξαηηθνχ θιίκαηνο πνπ ηε δηέπνπλ (Colby, 2014· Power, 2002). Καηά ηνλ 
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Veugelers (2011), ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ζπιινγηθψλ θαλφλσλ είλαη θαηεμνρήλ 

δηαινγηθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη απαηηεί ζπλαηλέζεηο, αλαδήηεζε ζπκθσληψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο απφςεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη αληηθξνπφκελεο θαη, 

γεληθφηεξα, απφ θνηλνχ αλαδήηεζε ησλ ζπιινγηθψλ φξσλ ζπλχπαξμεο. Δίλαη πξνο 

ηνχην θαίξην λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα αζθνχληαη ζηνλ 

δηάινγν κε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδηακνξθψζνπλ 

ηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

Δπηπξνζζέησο, απηφ ζεκαίλεη φηη ε απάληεζε ζην εξψηεκα κε πνηνλ ηξφπν 

κπνξεί ε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα ζπκβάιεη ζηε 

δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ θνηλσληθν-εζηθνχ θιίκαηνο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηνπο 

φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο δηεμάγεηαη (ζην κέηξν πνπ δηεμάγεηαη) ε δεκνθξαηηθή 

δηαβνχιεπζε. Τε ζεκαζία ηεο ππνγξακκίδνπλ εκθαηηθά νη ζηνραζηέο ηεο 

δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη αλαδεηθλχεη ε επφκελε ελφηεηα. Ζ δηαβνχιεπζε 

απνηειεί ηνλ ππξήλα ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ΚΓΔ. 

 

Η διαβούλεςζη υρ γέθςπα πος ζςνδέει ηο κοινυνικο-ηθικό κλίμα με ηη 
δημοκπαηική λειηοςπγία ηηρ ζσολικήρ κοινόηηηαρ 
 

Ζ δηαβνχιεπζε γηα ηελ Κξηηηθή Δπηρεηξεκαηνινγία είλαη κηα κνξθή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ θαη νξγαλσκέλνπ δηαιφγνπ πνπ δηεμάγεηαη ππφ ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο θαη αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα πξαθηηθά δεηήκαηα (Walton, 

2006). Μνινλφηη κπνξεί λα εζηηάδεηαη ζε κηα πιεζψξα αληηθεηκέλσλ, ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηείλεη λα ζπδεηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζην πιαίζην ηεο δεκνθξαηηθήο 

ζεσξίαο, θαζψο ζεσξείηαη πιένλ απφ πνιινχο σο κηα πξνλνκηαθή κέζνδνο ιήςεο 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ κεηαμχ ειεχζεξσλ θαη ηζφηηκσλ πνιηηψλ (Curato θ.ά., 2020). 

Ζ ηδέα ηεο δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο (deliberative democracy) κειεηάηαη πιένλ, 

ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, απφ έλαλ δηαξθψο απμαλφκελν 

αξηζκφ πνιηηηθψλ θηινζφθσλ θαη επηζηεκφλσλ (Bächtiger θ.ά., 2018· Fishkin, 2009· 

Habermas, 2007· Bohman, 1998· Cohen θ.ά., 1997). 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθσλίεο θαη ακθηιεγφκελα 

δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, δελ ππάξρεη νκνθσλία σο πξνο ην αλ κηα δηαβνχιεπζε ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη επηηπρήο εάλ θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία ή εάλ ε δηρνγλσκία ζα 

πξέπεη, ζε ηειηθή αλάιπζε, λα επηιχεηαη δηακέζνπ ηεο αξρήο ηεο πιεηνςεθίαο, ή σο 

πξνο ην αλ ζα πξέπεη λα αμηψλνπκε απφ κηα δηαβνχιεπζε λα νδεγήζεη ζε εζηθά 
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Veugelers (2011), ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ζπιινγηθψλ θαλφλσλ είλαη θαηεμνρήλ 

δηαινγηθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη απαηηεί ζπλαηλέζεηο, αλαδήηεζε ζπκθσληψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο απφςεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη αληηθξνπφκελεο θαη, 

γεληθφηεξα, απφ θνηλνχ αλαδήηεζε ησλ ζπιινγηθψλ φξσλ ζπλχπαξμεο. Δίλαη πξνο 

ηνχην θαίξην λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα αζθνχληαη ζηνλ 

δηάινγν κε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδηακνξθψζνπλ 

ηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

Δπηπξνζζέησο, απηφ ζεκαίλεη φηη ε απάληεζε ζην εξψηεκα κε πνηνλ ηξφπν 

κπνξεί ε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα ζπκβάιεη ζηε 

δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ θνηλσληθν-εζηθνχ θιίκαηνο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηνπο 

φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο δηεμάγεηαη (ζην κέηξν πνπ δηεμάγεηαη) ε δεκνθξαηηθή 

δηαβνχιεπζε. Τε ζεκαζία ηεο ππνγξακκίδνπλ εκθαηηθά νη ζηνραζηέο ηεο 

δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη αλαδεηθλχεη ε επφκελε ελφηεηα. Ζ δηαβνχιεπζε 

απνηειεί ηνλ ππξήλα ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ΚΓΔ. 

 

Η διαβούλεςζη υρ γέθςπα πος ζςνδέει ηο κοινυνικο-ηθικό κλίμα με ηη 
δημοκπαηική λειηοςπγία ηηρ ζσολικήρ κοινόηηηαρ 
 

Ζ δηαβνχιεπζε γηα ηελ Κξηηηθή Δπηρεηξεκαηνινγία είλαη κηα κνξθή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ θαη νξγαλσκέλνπ δηαιφγνπ πνπ δηεμάγεηαη ππφ ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο θαη αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα πξαθηηθά δεηήκαηα (Walton, 

2006). Μνινλφηη κπνξεί λα εζηηάδεηαη ζε κηα πιεζψξα αληηθεηκέλσλ, ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηείλεη λα ζπδεηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζην πιαίζην ηεο δεκνθξαηηθήο 

ζεσξίαο, θαζψο ζεσξείηαη πιένλ απφ πνιινχο σο κηα πξνλνκηαθή κέζνδνο ιήςεο 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ κεηαμχ ειεχζεξσλ θαη ηζφηηκσλ πνιηηψλ (Curato θ.ά., 2020). 

Ζ ηδέα ηεο δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο (deliberative democracy) κειεηάηαη πιένλ, 

ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, απφ έλαλ δηαξθψο απμαλφκελν 

αξηζκφ πνιηηηθψλ θηινζφθσλ θαη επηζηεκφλσλ (Bächtiger θ.ά., 2018· Fishkin, 2009· 

Habermas, 2007· Bohman, 1998· Cohen θ.ά., 1997). 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθσλίεο θαη ακθηιεγφκελα 

δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, δελ ππάξρεη νκνθσλία σο πξνο ην αλ κηα δηαβνχιεπζε ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη επηηπρήο εάλ θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία ή εάλ ε δηρνγλσκία ζα 

πξέπεη, ζε ηειηθή αλάιπζε, λα επηιχεηαη δηακέζνπ ηεο αξρήο ηεο πιεηνςεθίαο, ή σο 

πξνο ην αλ ζα πξέπεη λα αμηψλνπκε απφ κηα δηαβνχιεπζε λα νδεγήζεη ζε εζηθά 

απνδεθηά απνηειέζκαηα1 ή απιψο λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δηαδηθαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη ζα ζπκθσλνχζαλ φηη ε 

ζρνιαζηηθή ηήξεζε κηαο ζεηξάο δίθαησλ δηαινγηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ θαλφλσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ απνηειεί αλαγθαία λνκηκνπνηεηηθή πξνυπφζεζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

πνπ ζα πξνθχςεη (Παηνλίδεο, 1998).  

Τα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ δηάινγν ζην πιαίζην ηεο 

δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο είλαη ε έιινγε δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ, ε ππνρξέσζε 
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δηαηχπσζε απφςεσλ, ε επζπθξηζία, ε δηαιιαθηηθφηεηα, ε αιεζνινγία, ε απνθπγή 

ζνθηζκάησλ θαη παξαπιαλεηηθψλ ηαθηηθψλ, ε ηζφξξνπε ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη ε δπλαηφηεηα λα «κπαίλεηο ζηα παπνχηζηα ηνπ άιινπ» 

(Mansbridge θ.ά., 2010· Fishkin, 2009· Bohman, 1998· Rawls, 1997). Σπγρξφλσο, ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζε φινπο ίζε πξφζβαζε ζηνλ δηάινγν, φιεο νη απφςεηο λα 

αθνχγνληαη, θαλέλαο ζπλνκηιεηήο λα κε ινηδνξείηαη, θάζε ζπκκεηέρσλ/-νπζα λα έρεη 

κία θαη κνλαδηθή ςήθν (εάλ ην ζέκα πξφθεηηαη λα επηιπζεί κε ςεθνθνξία) θαη ε 

δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία λα θαηαηείλεη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ζε ζπλαηλεηηθέο ιχζεηο 

θαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ θνηλνχ αγαζνχ (Bohman, 1998· Cohen, 1997). Σην πιαίζην 

απηφ, δελ επηηξέπεηαη ε επηθξάηεζε κηαο άπνςεο ή ε ιήςε κηαο απφθαζεο κέζσ ηεο 

θαηαθπγήο ζηε ιεθηηθή ή ηε θπζηθή βία, ζηελ απεηιή, ζηελ εμαπάηεζε, ζηελ 

πξνπαγάλδα ή ζηε ρεηξαγψγεζε (Dryzek, 2000). Τν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ελφο 

δηαιφγνπ πνπ δηαζέηεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη ε λνκηκνπνηεηηθή ηζρχο ησλ 

ηειηθψλ απνθάζεσλ ζηεξίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ζηε δχλακε ησλ 

θαιχηεξσλ επηρεηξεκάησλ, αθφκα θαη αλ ζπκβεί νη απνθάζεηο απηέο λα ιακβάλνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο.  

Απηή ε δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία παξέρεη ηδεαηά ηφζν επηζηεκηθά (epistemic) 

φζν θαη εζηθά (moral) νθέιε. Όζνλ αθνξά ηα επηζηεκηθά νθέιε, δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα κηα έιινγε θαη νπζηαζηηθή αληηπαξάζεζε, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε 

ησλ θαιχηεξσλ (κε κηα εξγαιεηαθή ζεκαζία) δπλαηψλ απνθάζεσλ (Estlund & 

Landemore, 2018)2. Δπηπξφζζεηα, επλνείηαη ε έθζεζε φισλ ησλ αληηκαρφκελσλ 

                                                 
1 Ζ αληίιεςε απηή πξνέξρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο ηεο δηαβνχιεπζεο ζηελ εζηθή ζεσξία. Ο 
Habermas (1997, 2007) επεμεξγάζηεθε κηα πεξίπινθε εζηθνδηαινγηθή κέζνδν, ε νπνία, εάλ 
εθαξκνζηεί ππφ ηδεψδεηο ζπλζήθεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κέζσ έιινγσλ επηρεηξεκάησλ 
δηθαηνιφγεζε εζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ.  
2 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα εκπεηξηθά επξήκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ε δηαβνχιεπζε νκάδσλ, 
ηα κέιε ησλ νπνίσλ εκθνξνχληαη απφ αληίζεηεο απφςεηο, νδεγεί ζε επηζηεκηθά νξζφηεξεο απνθάζεηο 
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απφςεσλ (αθφκα θαη ησλ πην αθξαίσλ), ε κέζσ επηρεηξεκάησλ ζηήξημε θάζε ζέζεο 

θαζίζηαηαη αλαγθαία, απνθαιχπηνληαη ηα ινγηθά ζθάικαηα, ε άγλνηα θαη ε 

παξαπιεξνθφξεζε (ή έζησ δηεπθνιχλεηαη ε απνθάιπςή ηνπο), νη δηαιεγφκελνη 

ηείλνπλ λα αιιάδνπλ γλψκε πεηζφκελνη απφ ηα επηρεηξήκαηα ησλ άιισλ, 

πεξηνξίδνληαη ή εμνπδεηεξψλνληαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη κεξνιεπηηθέο ζηάζεηο 

πνπ ηείλνπλ λα νδεγνχλ ζε επηζηεκηθέο πιάλεο, ελψ θαιιηεξγείηαη κηα θνπιηνχξα 

δηαιφγνπ, πνπ αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα θάζε επφκελεο δηαβνχιεπζεο (Westwood, 

2015· Hendricks, 2009· Lafont, 2006· Bohman, 1998).  

Σε φ,ηη αθνξά ηα εζηθά νθέιε, ζε απηά ζπγθαηαιέγνληαη ν ακνηβαίνο 

ζεβαζκφο ησλ ζπλνκηιεηψλ, ε επί ίζνηο φξνηο ζπκκεηνρή ηνπο, ε παξξεζία, ε 

αλεθηηθφηεηα σο πξνο ην δηαθνξεηηθφ θαη θαη’ επέθηαζε ε απνδνρή ηνπ 

πινπξαιηζκνχ σο ζεκειηψδνπο παξακέηξνπ ηεο δηαβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δπηπιένλ, ελζαξξχλεηαη ν ππεχζπλνο ζπλππνινγηζκφο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 

θαηαηηζέκελσλ πξνηάζεσλ, ε ελζπλαίζζεζε, ε αηηηνιφγεζε αξρψλ κε φξνπο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ νη άιινη λα απνδερηνχλ, ν πεξηνξηζκφο ηεο επηδίσμεο ηδησθειψλ 

ζπκθεξφλησλ ή έζησ ε ζπγθάιπςή ηνπο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην θνηλφ αγαζφ 

(Bohman & Richardson, 2009· Bohman, 1998· Rawls, 1997). Τα παξαπάλσ δελ 

πξνάγνπλ κφλν ηελ πνηφηεηα ηεο δηαβνχιεπζεο, αιιά πξνζδίδνπλ ζηνλ δηάινγν 

ραξαθηήξα εζηθήο επηθνηλσληαθήο πξαθηηθήο θαη ηνλ θαζηζηνχλ πεδίν άζθεζεο θαη 

δηακφξθσζεο εζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζηάζεσλ απφ πιεπξάο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ.  

Απφ ηελ σο ηψξα αλάιπζε ζα κπνξνχζακε λα αληιήζνπκε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δεκνθξαηηθή νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε ηξφπν πνπ λα θαιιηεξγεί έλα ζεηηθφ θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα:  

• Τν θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαιιηεξγείηαη, φηαλ 

απηή αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί θαη σο κηα νηνλεί άκεζε δεκνθξαηία κε ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ζηε δηαβνχιεπζε θαη δηθαίσκα ςήθνπ ζε φια ηα κέιε ηεο, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο/-ήηξηεο. 

• Σηνλ ππξήλα ηεο ζρνιηθήο δεκνθξαηίαο βξίζθεηαη ε δηαβνχιεπζε πνπ 

εξείδεηαη ζε έλαλ ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο δηεμαγφκελν δηάινγν. Ο δηάινγνο 

απηφο απνηειεί θαίξην ζπληειεζηή εζηθήο θαη δεκνθξαηηθήο αγσγήο θαη ζπγρξφλσο 

                                                                                                                                            
απφ απηέο πνπ ζα ιάκβαλαλ κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο νκντδεαηψλ (Landemore, 2017· Esterling 
θ.ά., 2015· Landemore, 2012). 
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απφςεσλ (αθφκα θαη ησλ πην αθξαίσλ), ε κέζσ επηρεηξεκάησλ ζηήξημε θάζε ζέζεο 

θαζίζηαηαη αλαγθαία, απνθαιχπηνληαη ηα ινγηθά ζθάικαηα, ε άγλνηα θαη ε 

παξαπιεξνθφξεζε (ή έζησ δηεπθνιχλεηαη ε απνθάιπςή ηνπο), νη δηαιεγφκελνη 

ηείλνπλ λα αιιάδνπλ γλψκε πεηζφκελνη απφ ηα επηρεηξήκαηα ησλ άιισλ, 

πεξηνξίδνληαη ή εμνπδεηεξψλνληαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη κεξνιεπηηθέο ζηάζεηο 

πνπ ηείλνπλ λα νδεγνχλ ζε επηζηεκηθέο πιάλεο, ελψ θαιιηεξγείηαη κηα θνπιηνχξα 

δηαιφγνπ, πνπ αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα θάζε επφκελεο δηαβνχιεπζεο (Westwood, 

2015· Hendricks, 2009· Lafont, 2006· Bohman, 1998).  

Σε φ,ηη αθνξά ηα εζηθά νθέιε, ζε απηά ζπγθαηαιέγνληαη ν ακνηβαίνο 

ζεβαζκφο ησλ ζπλνκηιεηψλ, ε επί ίζνηο φξνηο ζπκκεηνρή ηνπο, ε παξξεζία, ε 

αλεθηηθφηεηα σο πξνο ην δηαθνξεηηθφ θαη θαη’ επέθηαζε ε απνδνρή ηνπ 

πινπξαιηζκνχ σο ζεκειηψδνπο παξακέηξνπ ηεο δηαβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δπηπιένλ, ελζαξξχλεηαη ν ππεχζπλνο ζπλππνινγηζκφο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 

θαηαηηζέκελσλ πξνηάζεσλ, ε ελζπλαίζζεζε, ε αηηηνιφγεζε αξρψλ κε φξνπο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ νη άιινη λα απνδερηνχλ, ν πεξηνξηζκφο ηεο επηδίσμεο ηδησθειψλ 

ζπκθεξφλησλ ή έζησ ε ζπγθάιπςή ηνπο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην θνηλφ αγαζφ 

(Bohman & Richardson, 2009· Bohman, 1998· Rawls, 1997). Τα παξαπάλσ δελ 

πξνάγνπλ κφλν ηελ πνηφηεηα ηεο δηαβνχιεπζεο, αιιά πξνζδίδνπλ ζηνλ δηάινγν 

ραξαθηήξα εζηθήο επηθνηλσληαθήο πξαθηηθήο θαη ηνλ θαζηζηνχλ πεδίν άζθεζεο θαη 

δηακφξθσζεο εζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζηάζεσλ απφ πιεπξάο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ.  

Απφ ηελ σο ηψξα αλάιπζε ζα κπνξνχζακε λα αληιήζνπκε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δεκνθξαηηθή νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε ηξφπν πνπ λα θαιιηεξγεί έλα ζεηηθφ θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα:  

• Τν θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαιιηεξγείηαη, φηαλ 

απηή αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί θαη σο κηα νηνλεί άκεζε δεκνθξαηία κε ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ζηε δηαβνχιεπζε θαη δηθαίσκα ςήθνπ ζε φια ηα κέιε ηεο, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο/-ήηξηεο. 

• Σηνλ ππξήλα ηεο ζρνιηθήο δεκνθξαηίαο βξίζθεηαη ε δηαβνχιεπζε πνπ 

εξείδεηαη ζε έλαλ ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο δηεμαγφκελν δηάινγν. Ο δηάινγνο 

απηφο απνηειεί θαίξην ζπληειεζηή εζηθήο θαη δεκνθξαηηθήο αγσγήο θαη ζπγρξφλσο 

                                                                                                                                            
απφ απηέο πνπ ζα ιάκβαλαλ κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο νκντδεαηψλ (Landemore, 2017· Esterling 
θ.ά., 2015· Landemore, 2012). 

ην έδαθνο επί ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα νηθνδνκεζεί ην θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα θαη ε 

δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο. 

• Ζ αλάζεζε θάπνησλ επζπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληηκεησπίζνπλ από κηα άιιε ζθνπηά πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ απζεληηθή θαη ηε θπζηθή ξνή ηεο ζρνιηθήο δσήο. Δπίζεο, 

δχλαηαη λα πξνσζήζεη εκπξάθησο αξρέο πνπ επλννχλ ηε ζπιινγηθή ζπλχπαξμε θαη 

επεκεξία, φπσο ε δηθαηνζχλε, ν αιιεινζεβαζκφο, ε αιιειεγγχε, ε αληδηνηειήο 

αλαδήηεζε ηνπ θνηλνχ αγαζνχ, θαη ε νξζνπξαμία ελ γέλεη. 

Σηε βάζε απηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ έρεη δνκεζεί, φπσο ζα θαλεί 

επθξηλέζηεξα παξαθάησ, ε ΚΓΔ. 

 

Δομή και λειηοςπγία ηηρ ΚΔΕ 
 

Ζ ΚΓΔ απνηειεί ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηεο ζπλνιηθήο πξφηαζεο γηα ηελ νπνία 

έγηλε ιφγνο ζηελ εηζαγσγή θαη απνζθνπεί ζην λα θαιιηεξγήζεη ην δεηνχκελν 

θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα κέζσ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηε 

δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, φπσο 

πξναλαθέξακε, ε ΚΓΔ ζπληζηά πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο ζε κηα νηνλεί άκεζε θαη δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία. Κηλεηήξηνο κνριφο ηεο 

δηαβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη έλαο ππφ απζηεξνχο φξνπο δηεμαγφκελνο δηάινγνο 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

Σπγθεθξηκέλα, νη εθιεγκέλνη/-εο ζηα πεληακειή ζπκβνχιηα καζεηέο/-ήηξηεο 

θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο Οκάδεο Αξκνδηνηήησλ. Σε εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ 

πληνληζηή Δθπαηδεπηηθό ηεο ΚΓΔ θαη κε άμνλα ηνλ σο άλσ δηάινγν, πξνζπαζνχλ λα 

θαιχςνπλ αλάγθεο, λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα ζπλδηακνξθψζνπλ ηνπο 

θαλφλεο ζπκβίσζεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Απφ ηελ πξψηε απηή δηαβνχιεπζε 

πξνθχπηεη κηα εηζήγεζε, ηελ νπνία νη Οκάδεο Αξκνδηνηήησλ ππνβάιινπλ ζε 

δηαβνχιεπζε θαη ςήθηζε ζην θεληξηθφ φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΚΓΔ, πνπ είλαη 

ε Γεληθή πλέιεπζε (δηεμάγεηαη θαηά ηεθκήξην ζε κεληαία βάζε). Σηε ΓΣ 

ζπκκεηέρνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/-ήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη/-εο 

ζπδεηνχλ ηα ζέκαηα πνπ εηζεγνχληαη νη Οκάδεο Αξκνδηνηήησλ. Ζ ζπκκεηνρή 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/-ηξηψλ είλαη ηζφηηκε, ηφζν σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαβνχιεπζεο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ δηαιφγνπ φζν θαη σο πξνο ηελ ςήθν (θαζέλαο/-
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κία δηαζέηεη κία ςήθν). Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε δχλαληαη λα ζέζνπλ φια ηα κέιε ηεο 

ΚΓΔ, ελψ νη απνθάζεηο ηεο δελ πξέπεη λα αληίθεηληαη ζηελ θείκελε εθπαηδεπηηθή 

λνκνζεζία. Μέζσ ηεο ΓΣ θαη ηεο άζθεζήο ηνπο ζηνλ δηάινγν, νη καζεηέο/-ήηξηεο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη εζηθψλ φξσλ θαη θαλφλσλ 

ζπλχπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Σπθάο, 2019). Οη ηξεηο Οκάδεο 

Αξκνδηνηήησλ είλαη νη εμήο:  

Ζ Οκάδα Κνηλσληθνύ Κιίκαηνο: Σθνπφο ηεο είλαη ε θαιιηέξγεηα ζεηηθνχ 

θνηλσληθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη ζρέζεσλ ακνηβαίαο κέξηκλαο. Τα κέιε ηεο 

ζρεδηάδνπλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Σπληνληζηή, παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ (νη 

παξεκβάζεηο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα θφξηνπ εξγαζίαο, 

πξνγξακκαηηζκνχ δηαγσληζκάησλ, κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, 

επηθνηλσλίαο θαη ζπκπεξηθνξάο, επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θ.ά.), νξγαλψλνπλ 

θνηλσληθέο δξάζεηο (π.ρ. ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ) θαη 

ζέηνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σπληνληζηή, πξνο δηαβνχιεπζε θαη ςήθηζε ζηε ΓΣ 

δεηήκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο3. 

Ζ Οκάδα Γηθαηνζύλεο: Σθνπφο ηεο νκάδαο είλαη ε θαιιηέξγεηα αηζζήκαηνο 

δηθαηνζχλεο ζηελ θνηλφηεηα θαη ε ιήςε δίθαησλ απνθάζεσλ. Τα κέιε ηεο ζπδεηνχλ, 

επεμεξγάδνληαη, ζπληάζζνπλ, ηξνπνπνηνχλ θαη ζέηνπλ πξνο ςήθηζε ηνλ Σρνιηθφ 

Καλνληζκφ, ελψ κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ζέηνπλ πξνο δηαβνχιεπζε θαη 

ςήθηζε ζηε ΓΣ δεηήκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Τν Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο: Σθνπφο ηνπ είλαη ε ζχληαμε θαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο ΓΣ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σπληνληζηή, 

θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ Καλφλσλ Γηαιφγνπ θαη ηεο δηαβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαηά ηε ΓΣ. Τα κέιε απηήο ηεο νκάδαο πξνεηνηκάδνπλ ηε ΓΣ, πξνεδξεχνπλ, 

θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ςεθνθνξηψλ θαη ηεξνχλ ηα πξαθηηθά ηεο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο ΚΓΔ ζηεξίδεηαη, επηπξφζζεηα, ζε ηέζζεξα εξγαιεία. Απηά 

είλαη: 

Ο ρνιηθόο Καλνληζκόο, ην «Σχληαγκα» ηνπ ζρνιείνπ, ηα άξζξα ηνπ νπνίνπ 

ηίζεληαη ζε δηαβνχιεπζε θαη ςήθηζε ζηε ΓΣ.  

                                                 
3 Σεκεησηένλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΓΣ κπνξνχλ λα ηεζνχλ απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο θαη 
άιιεο πξνηάζεηο πξνο ζπδήηεζε, νη νπνίεο σζηφζν ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Δπίζεο, θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κπνξεί λα 
απεπζπλζεί ζηηο Οκάδεο Αξκνδηνηήησλ θαη λα ζέζεη ππφςε ηνπο έλα δήηεκα πνπ πηζηεχεη πσο πξέπεη 
λα ζπδεηεζεί ζηε ΓΣ. 
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κία δηαζέηεη κία ςήθν). Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε δχλαληαη λα ζέζνπλ φια ηα κέιε ηεο 

ΚΓΔ, ελψ νη απνθάζεηο ηεο δελ πξέπεη λα αληίθεηληαη ζηελ θείκελε εθπαηδεπηηθή 

λνκνζεζία. Μέζσ ηεο ΓΣ θαη ηεο άζθεζήο ηνπο ζηνλ δηάινγν, νη καζεηέο/-ήηξηεο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη εζηθψλ φξσλ θαη θαλφλσλ 

ζπλχπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Σπθάο, 2019). Οη ηξεηο Οκάδεο 

Αξκνδηνηήησλ είλαη νη εμήο:  

Ζ Οκάδα Κνηλσληθνύ Κιίκαηνο: Σθνπφο ηεο είλαη ε θαιιηέξγεηα ζεηηθνχ 

θνηλσληθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη ζρέζεσλ ακνηβαίαο κέξηκλαο. Τα κέιε ηεο 

ζρεδηάδνπλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Σπληνληζηή, παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ (νη 

παξεκβάζεηο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα θφξηνπ εξγαζίαο, 

πξνγξακκαηηζκνχ δηαγσληζκάησλ, κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, 

επηθνηλσλίαο θαη ζπκπεξηθνξάο, επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θ.ά.), νξγαλψλνπλ 

θνηλσληθέο δξάζεηο (π.ρ. ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ) θαη 

ζέηνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σπληνληζηή, πξνο δηαβνχιεπζε θαη ςήθηζε ζηε ΓΣ 

δεηήκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο3. 

Ζ Οκάδα Γηθαηνζύλεο: Σθνπφο ηεο νκάδαο είλαη ε θαιιηέξγεηα αηζζήκαηνο 

δηθαηνζχλεο ζηελ θνηλφηεηα θαη ε ιήςε δίθαησλ απνθάζεσλ. Τα κέιε ηεο ζπδεηνχλ, 

επεμεξγάδνληαη, ζπληάζζνπλ, ηξνπνπνηνχλ θαη ζέηνπλ πξνο ςήθηζε ηνλ Σρνιηθφ 

Καλνληζκφ, ελψ κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ζέηνπλ πξνο δηαβνχιεπζε θαη 

ςήθηζε ζηε ΓΣ δεηήκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Τν Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο: Σθνπφο ηνπ είλαη ε ζχληαμε θαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο ΓΣ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σπληνληζηή, 

θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ Καλφλσλ Γηαιφγνπ θαη ηεο δηαβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαηά ηε ΓΣ. Τα κέιε απηήο ηεο νκάδαο πξνεηνηκάδνπλ ηε ΓΣ, πξνεδξεχνπλ, 

θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ςεθνθνξηψλ θαη ηεξνχλ ηα πξαθηηθά ηεο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο ΚΓΔ ζηεξίδεηαη, επηπξφζζεηα, ζε ηέζζεξα εξγαιεία. Απηά 

είλαη: 

Ο ρνιηθόο Καλνληζκόο, ην «Σχληαγκα» ηνπ ζρνιείνπ, ηα άξζξα ηνπ νπνίνπ 

ηίζεληαη ζε δηαβνχιεπζε θαη ςήθηζε ζηε ΓΣ.  

                                                 
3 Σεκεησηένλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΓΣ κπνξνχλ λα ηεζνχλ απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο θαη 
άιιεο πξνηάζεηο πξνο ζπδήηεζε, νη νπνίεο σζηφζν ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Δπίζεο, θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κπνξεί λα 
απεπζπλζεί ζηηο Οκάδεο Αξκνδηνηήησλ θαη λα ζέζεη ππφςε ηνπο έλα δήηεκα πνπ πηζηεχεη πσο πξέπεη 
λα ζπδεηεζεί ζηε ΓΣ. 

Ο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηεο Γ, πνπ πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο ηεο 

δηαβνχιεπζεο ζηε ΓΣ θαη δηεπζεηεί κηα ζεηξά ζεκάησλ (π.ρ. ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

ΓΣ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλέκεηαη ν ιφγνο, ηε δηάξθεηα ησλ αγνξεχζεσλ, ηε 

δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο θ.ά.). 

Οη Καλόλεο Γηαιόγνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο φξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ 

δηαβνπιεχνληαη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο (ζηε ΓΣ, αιιά θαη θαηά ην δπλαηφ ζε θάζε 

επηθνηλσληαθή πξαθηηθή, φπσο ζηα καζήκαηα). Πξφθεηηαη γηα ην θξηζηκφηεξν 

εξγαιείν ηεο ΚΓΔ, θαζψο δχλαηαη λα δηαζθαιίζεη ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ηελ 

ηζνηηκία κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ, λα θαηνρπξψζεη ηνλ δηαβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο ΚΓΔ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

θνηλνχ αγαζνχ. Οη ζπλνκηιεηέο θαινχληαη λα ζέβνληαη απφιπηα ηηο πξναλαθεξζείζεο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ δηαβνπιεπηηθνχ δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηαπηφρξνλα 

ελζαξξχλνληαη λα αηηηνινγνχλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηε βάζε θαλνληζηηθψλ αξρψλ.  

Τν Βηβιίν Πξαθηηθώλ ηεο Γ ζπκπιεξψλεηαη ειεθηξνληθά απφ ην Πξνεδξείν 

ηεο ΓΣ κεηά απφ θάζε ΓΣ.  

Σηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ε κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο ΚΓΔ ζην θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα ηνπ 1νπ 

Πξφηππνπ Λπθείνπ Θεζζαινλίθεο «Μ. Αλδξφληθνο». 

 

Μια πποκαηαπκηική αξιολόγηζη ηηρ ΚΔΕ 
 
Μεζνδνινγία θαη αμηνινγηθά εξγαιεία 
 

Ζ ΚΓΔ εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην 1ν Πξφηππν Λχθεην Θεζζαινλίθεο 

«Μ. Αλδξφληθνο» θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπλερίζηεθε 

ηελ επφκελε ρξνληά κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 2020, νπφηε θαη δηαθφπεθε ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ Covid-19. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ΚΓΔ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα 

απηή είλαη πξνθαηαξθηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη ε εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ 

απαηηεί, απφ ηε κία πιεπξά, πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη, απφ ηελ άιιε, ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ζρνιείσλ. Ωζηφζν, ηα αμηνινγηθά εξγαιεία πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ απνηππψλνπλ κηα ζαθή αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ θιίκαηνο 

εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο ην ζπκπέξαζκα απηφ λα κπνξεί 

λα γεληθεπζεί. 
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΚΓΔ αμηνπνηήζεθαλ ηξία αμηνινγηθά εξγαιεία:  

Τν πξψην εξγαιείν είλαη έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο κε 

πνζνηηθέο εξσηήζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο/-ήηξηεο θαινχληαλ λα 

αμηνινγήζνπλ ζε κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert (1: Γηαθσλψ πιήξσο έσο 5: 

Σπκθσλψ πιήξσο) ηελ επίδξαζε ηεο ΚΓΔ ζε δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηνπ θνηλσληθν-

εζηθνχ θιίκαηνο ηεο θνηλφηεηαο. Ο ζπληειεζηήο Cronbach’s Alpha ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 0,834. Τν εξσηεκαηνιφγην εηέζε ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ, ν νπνίνο αλεξρφηαλ ζε 166 καζεηέο θαη καζήηξηεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2018-2019.  

Τν δεχηεξν εξγαιείν ζπλίζηαηαη ζε αλνηρηνχ ηχπνπ ζπλεληεχμεηο κε ηα κέιε 

ησλ Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ (20 καζεηέο/-ήηξηεο ηεο Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ4), θαζψο θαη 

κε ηα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, πνπ δηεμήρζεζαλ πξνο ην ηέινο ηεο ηδίαο 

πεξηφδνπ.  

Τν ηξίην εξγαιείν είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

παξεκβάζεσλ-δξάζεσλ πνπ αλαιάκβαλαλ νη Οκάδεο Αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ησλ 

Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ5: Μέζα απφ ην πιηθφ ηεο παξαηήξεζεο παξαζέηνπκε 

ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά απφ ηε δξάζε ησλ Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ηηο 

απνθάζεηο ησλ ΓΣ πνπ απνηππψλνπλ ηε ζπκβνιή ηεο ΚΓΔ ζην θνηλσληθν-εζηθφ 

θιίκα ηεο θνηλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018 κέρξη θαη ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2020 δηεμήρζεζαλ πέληε ΓΣ, ελψ ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη 

ησλ θαζεγεηψλ/-ηξηψλ πνπ έιαβε ηνλ ιφγν άγγημε θαηά κέζν φξν ην 30% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ. Τν πνζνζηφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ, δεδνκέλνπ 

φηη νη ΓΣ δηαξθνχζαλ ην πνιχ κία κε κηάκηζε ζρνιηθή ψξα. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
 

Ηδηαίηεξα ζεηηθή είλαη ε απνηίκεζε ηεο ΚΓΔ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο κε 

βάζε ην εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο (Γηάγξακκα 1). Δηδηθφηεξα, κπνξνχκε λα 

εληνπίζνπκε ηξεηο αιιεινηξνθνδνηνχκελεο ζπληζηψζεο ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ 

                                                 
4 Σεκεηψλεηαη φηη, ελψ νη καζεηέο/-ήηξηεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ΓΣ, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 
Οκάδεο Αξκνδηνηήησλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε, ιφγσ ηνπ βεβαξεκέλνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο ελφςεη ησλ 
παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. 
5 Γεδνκέλνπ φηη ν πξψηνο ζπγγξαθέαο είλαη ν Σπληνληζηήο ηεο ΚΓΔ ηνπ ζρνιείνπ, πηνζέηεζε κηα 
ελεξγεηηθή κνξθή ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο: ελψ δειαδή είρε ελεξγφ ξφιν ζηηο Οκάδεο 
Αξκνδηνηήησλ, δηαηήξεζε παξάιιεια κηα αζθαιή απφ απηέο απφζηαζε (Adler & Adler, 1987), ψζηε 
ηα επξήκαηα ηεο παξαηήξεζεο λα κελ αιινηψλνληαη απφ ζπλαηζζεκαηηθέο πξνηηκήζεηο. Ο δεχηεξνο 
ζπγγξαθέαο είρε ηνλ ξφιν απινχ παξαηεξεηή ησλ ΓΣ. 
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Διάγπαμμα 1: Μέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο/-ήηξηεο ζην 
εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο 

 

 
 

Ωο πξνο ηελ πξψηε ζπληζηψζα, ε ΚΓΔ πξνάγεη ηελ ηζνηηκία θαη βειηηψλεη ηηο 

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ/-ηξηψλ, βνεζάεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ αληίθηππν ησλ απνθάζεψλ ηνπο ζηνπο άιινπο, βειηηψλεη ην 

θνηλσληθφ θιίκα ηεο θνηλφηεηαο, απνηειεί κηα πξψηε έλδεημε ελδηαθέξνληνο ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο, ελψ κέζσ ησλ θαλφλσλ δηαιφγνπ νη καζεηέο/-

ήηξηεο αθνχλ ν έλαο ηνλ άιιν πξνζεθηηθφηεξα. 

Ωο πξνο ηε δεχηεξε ζπληζηψζα, ε ΚΓΔ επηηξέπεη λα αθνχγεηαη «ε θσλή ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ», απνηειεί βήκα ειεχζεξεο θαη δεκνθξαηηθήο έθθξαζεο, νδεγεί ζηε 

ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη κάιηζηα γηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε ζρνιηθή 

δσή, ελψ θαιιηεξγεί δεκνθξαηηθφ θιίκα. 

Ωο πξνο ηελ ηξίηε ζπληζηψζα, ε ΚΓΔ πξνσζεί ηε ιήςε δεκνθξαηηθψλ, 

ππεχζπλσλ θαη σο έλαλ βαζκφ δίθαησλ απνθάζεσλ, θαιιηεξγεί κέζσ ησλ θαλφλσλ 

δηαιφγνπ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ ησλ κειψλ ηεο, σζεί ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα 

ζθέθηνληαη πεξηζζφηεξν ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλφηεηα θαη, απφ ηελ 

άπνςε απηή, ην θνηλφ αγαζφ, ηνπο/ηηο βνεζάεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο 
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εθινγήο άμησλ θαη ηθαλψλ αληηπξνζψπσλ ζηα καζεηηθά ζπκβνχιηα6 θαη ηνπο παξέρεη 

εθφδηα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ππεχζπλνη θαη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο ζην κέιινλ. 

Σπλνιηθά, ε απνηίκεζε ηεο ΚΓΔ είλαη ζεηηθή: Τν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ ζπκθσλεί φηη ε ΚΓΔ είλαη ρξήζηκν λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιια ζρνιεία. 

Ηδηαίηεξα ζεηηθά αμηνινγνχλ ηελ ΚΓΔ θαη νη Οκάδεο Αξκνδηνηήησλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο αλνηθηέο ζπλεληεχμεηο. Τα κέιε ηνπο θαίλεηαη λα έρνπλ 

ελζηεξληζηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο, λα έρνπλ πηζηέςεη θαη λα έρνπλ επελδχζεη ζηνλ ξφιν 

ηνπο. Παξάιιεια, αλαθέξνληαη κε ελζνπζηαζκφ ζηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο 

θνηλφηεηαο θαη ηα νθέιε ηεο. Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηαρπνινγνχκε ηηο εμήο: «γηα 

καο ήηαλ έλα όξακα… κηα θνηλόηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηε δηθαηνζύλε, ηνλ ζεβαζκό θαη 

ην θνηλό θαιό», «αλαπηύμακε αηνκηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα», «είλαη ν 

θαιύηεξνο ηξόπνο λα παίξλεηο απνθάζεηο», «νη θαλόλεο δηαιόγνπ κάο έκαζαλ λα 

ζπδεηάκε», «νη θαλόλεο δηαιόγνπ κάο έκαζαλ λα ζεβόκαζηε ηνλ άιιν», «κάζακε πώο 

ιεηηνπξγεί ε δεκνθξαηία ζηελ πξάμε», «αληαιιάμακε απόςεηο κε παηδηά πνπ, ρσξίο ηελ 

ΚΓΔ, νύηε ζα κηινύζακε», «ζηελ αξρή κνύ θαηλόηαλ αδύλαην απηό πνπ ζπλέβε, λα 

λνκνζεηνύκε θαη λα εθαξκόδνπκε ηνπο λόκνπο καο». Γε ιείπνπλ βέβαηα θαη αλαθνξέο 

ζηηο αδπλακίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο ΚΓΔ: «θάπνηνη/-εο καζεηέο/-ήηξηεο δελ 

εθάξκνδαλ ηηο απνθάζεηο ηεο ΚΓΔ», «νξηζκέλνη/-εο καζεηέο/-ήηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνί 

δελ έδηλαλ ζεκαζία ζηνλ ρνιηθό Καλνληζκό… δελ μέξσ αλ ηνλ δηάβαζαλ θαη πνηέ», 

«πνιινί/-έο καζεηέο/-ήηξηεο ςήθηδαλ κε βάζε ην ζπκθέξνλ ηνπο». 

Αιιά θαη ηα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ αλαθέξνληαη ζηα πνιιαπιά 

νθέιε ηεο ΚΓΔ: «Ωθειεί πνιύ ηα παηδηά, αλ θαη είλαη πνιύ πην απαηηεηηθό ην ζρνιείν 

λα δηνηθείηαη κε επηρεηξήκαηα θαη όρη κε εληνιέο», «νη θαλόλεο δηαιόγνπ δηδάζθνπλ 

επγέλεηα, ελζπλαίζζεζε θαη ζεβαζκό», «νη εηζεγήζεηο ησλ Οκάδσλ (Αξκνδηνηήησλ) 

θαη νη απνθάζεηο ζηε Γ ήηαλ πνιύ θαιά ζεκειησκέλεο», «ε ΚΓΔ εθπαηδεύεη ελεξγνύο 

πνιίηεο». Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ δηεπζπληή: «Με ηνλ θαηξό θαηαιαβαίλσ 

πόζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηα παηδηά… θη εγώ δηδάζθνκαη γηα ηε δεκνθξαηία, ελώ θαη ε 

επηθνηλσλία ζηνλ ύιινγν (Γηδαζθφλησλ) έρεη βειηησζεί». Γε ιείπνπλ, σζηφζν, θαη 

θάπνηνη ζθεπηηθηζηέο, νη νπνίνη φκσο θαηαζέηνπλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο ζε κηα 

                                                 
6 Σε παιαηφηεξε έξεπλα είρακε δείμεη φηη, δηαρξνληθά, νη καζεηέο/-ήηξηεο δελ ςεθίδνπλ κε αμηνθξαηηθά 
θξηηήξηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζηα καζεηηθά ζπκβνχιηα (Σπθάο, 2017). Ωζηφζν, ζηηο δχν 
εθινγηθέο αλακεηξήζεηο γηα ηα πεληακειή καζεηηθά ζπκβνχιηα πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο ΚΓΔ 
(2018-2019 θαη 2019-2020) ηα θξηηήξηα ςήθνπ, θαηά γεληθή νκνινγία ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, 
άιιαμαλ: Τα θξηηήξηα ηθαλφηεηαο (π.ρ. εγεηηθέο δεμηφηεηεο) θαη αξεηήο (π.ρ. εληηκφηεηα, ζνβαξφηεηα, 
ζεβαζκφο) αληηθαηέζηεζαλ ζε έλαλ βαζκφ κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα (π.ρ. ζπκπάζεηα, θηιηθέο ζρέζεηο, 
δεκνθηιία θ.ά.). 
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«πνιινί/-έο καζεηέο/-ήηξηεο ςήθηδαλ κε βάζε ην ζπκθέξνλ ηνπο». 

Αιιά θαη ηα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ αλαθέξνληαη ζηα πνιιαπιά 

νθέιε ηεο ΚΓΔ: «Ωθειεί πνιύ ηα παηδηά, αλ θαη είλαη πνιύ πην απαηηεηηθό ην ζρνιείν 

λα δηνηθείηαη κε επηρεηξήκαηα θαη όρη κε εληνιέο», «νη θαλόλεο δηαιόγνπ δηδάζθνπλ 

επγέλεηα, ελζπλαίζζεζε θαη ζεβαζκό», «νη εηζεγήζεηο ησλ Οκάδσλ (Αξκνδηνηήησλ) 

θαη νη απνθάζεηο ζηε Γ ήηαλ πνιύ θαιά ζεκειησκέλεο», «ε ΚΓΔ εθπαηδεύεη ελεξγνύο 

πνιίηεο». Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ δηεπζπληή: «Με ηνλ θαηξό θαηαιαβαίλσ 

πόζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηα παηδηά… θη εγώ δηδάζθνκαη γηα ηε δεκνθξαηία, ελώ θαη ε 

επηθνηλσλία ζηνλ ύιινγν (Γηδαζθφλησλ) έρεη βειηησζεί». Γε ιείπνπλ, σζηφζν, θαη 

θάπνηνη ζθεπηηθηζηέο, νη νπνίνη φκσο θαηαζέηνπλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο ζε κηα 

                                                 
6 Σε παιαηφηεξε έξεπλα είρακε δείμεη φηη, δηαρξνληθά, νη καζεηέο/-ήηξηεο δελ ςεθίδνπλ κε αμηνθξαηηθά 
θξηηήξηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζηα καζεηηθά ζπκβνχιηα (Σπθάο, 2017). Ωζηφζν, ζηηο δχν 
εθινγηθέο αλακεηξήζεηο γηα ηα πεληακειή καζεηηθά ζπκβνχιηα πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο ΚΓΔ 
(2018-2019 θαη 2019-2020) ηα θξηηήξηα ςήθνπ, θαηά γεληθή νκνινγία ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, 
άιιαμαλ: Τα θξηηήξηα ηθαλφηεηαο (π.ρ. εγεηηθέο δεμηφηεηεο) θαη αξεηήο (π.ρ. εληηκφηεηα, ζνβαξφηεηα, 
ζεβαζκφο) αληηθαηέζηεζαλ ζε έλαλ βαζκφ κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα (π.ρ. ζπκπάζεηα, θηιηθέο ζρέζεηο, 
δεκνθηιία θ.ά.). 

πξννπηηθή βειηίσζεο ηεο ΚΓΔ: «ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο νη καζεηέο/-ήηξηεο δελ 

ήμεξαλ ηη ςήθηδαλ», «ε ΚΓΔ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε ηαρύηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα». 

Ζ ζηαδηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο πηζηνπνηείηαη πεξαηηέξσ θαη απφ ηηο παξεκβάζεηο-δξάζεηο ησλ Οκάδσλ 

Αξκνδηνηήησλ. Απφ ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηνπο παξαζέηνπκε 

παξαθάησ νξηζκέλα ελδεηθηηθά πεξηζηαηηθά:  

1ν Πεξηζηαηηθφ: Τν πεξηζηαηηθφ ζπλέβε θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΓΔ. Μία απφ ηηο αξλεηηθέο «ειεθηξνληθέο» ζπλήζεηεο ησλ εθήβσλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ είλαη ηα ιεγφκελα «Αλνκνιφγεηα»: Μαζεηέο/-ήηξηεο δεκηνπξγνχλ 

κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα, ζηελ νπνία ζπκκαζεηέο/-ήηξηεο θαη θίινη/-εο πνπ 

θάλνπλ εγγξαθή ζρνιηάδνπλ αλψλπκα πξφζσπα θαη πεξηζηαηηθά ηνπ ζρνιείνπ. 

Γπζηπρψο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν ζεμηζκφο, ε ρπδαηνινγία, ε ζπθνθάληεζε, ην 

θνπηζνκπνιηφ θαη ε θηελή θνηλσληθή θξηηηθή θπξηαξρνχλ ζηηο αλαξηήζεηο ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ. Μέιε ηεο Οκάδαο Γηθαηνζχλεο ελεκέξσζαλ ηνλ Σπληνληζηή θαη 

κέζσ απηνχ θαη ηνλ Γηεπζπληή γηα ηελ χπαξμε αλάινγεο «ζειίδαο» ζην ζρνιείν. Τα 

κέιε ηεο Οκάδαο δε γλψξηδαλ πνηνη είλαη νη δηαρεηξηζηέο, παξά κφλν φηη πξνέξρνληαη 

απφ ηε Γ΄ Λπθείνπ. Τν γεγνλφο ζνξχβεζε ηνλ Σχιινγν. Ο Σπληνληζηήο αθηέξσζε 

κέξνο ησλ καζεκάησλ ηνπ γηα λα ζπδεηήζεη ην ζέκα ζηα ηκήκαηα φπνπ δίδαζθε. 

Παξάιιεια, νη Οκάδεο Αξκνδηνηήησλ θηλήζεθαλ ζε δχν επίπεδα: Πξψηνλ, ε Οκάδα 

Κνηλσληθνχ Κιίκαηνο έζηεηιε ζε φια ηα κέιε ηεο ΚΓΔ ειεθηξνληθφ ελεκεξσηηθφ 

πιηθφ γηα ην δηαδηθηπαθφ «θνπηζνκπνιηφ». Γεχηεξνλ, ε Οκάδα Γηθαηνζχλεο 

πξνζπάζεζε λα εληνπίζεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο «ζειίδαο», ψζηε, ρσξίο λα ηνπο 

απνθαιχςεη, λα ηνπο πείζεη λα ηελ «θαηεβάζνπλ» ακέζσο. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ 

πξσηλή πξνζεπρή, ν Γηεπζπληήο αλαθνίλσζε φηη ην ζρνιείν είλαη ελήκεξν θαη φηη 

πξνηίζεηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηε Γίσμε Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο. Απνηέιεζκα 

ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ήηαλ νη δηαρεηξηζηέο –νη νπνίνη ηειηθά παξέκεηλαλ 

άγλσζηνη– λα θαηεβάζνπλ ηε «ζειίδα».  

Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο ΚΓΔ ζην θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα ηεο θνηλφηεηαο 

απνηππψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κέιε ησλ Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ 

δηαρεηξίζηεθαλ ην γεγνλφο: Μαζεηέο/-ήηξηεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, νη νπνίνη/-εο ιφγσ ησλ 

επηθείκελσλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ δελ είραλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ ΚΓΔ θαη δελ 

είραλ εκπεδψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, επέπιεμαλ ηα κέιε ηεο Οκάδαο Γηθαηνζχλεο γηα 

ην γεγνλφο φηη αλέθεξαλ ηελ χπαξμε ηεο ζειίδαο ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο. 
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Δπηθαιέζηεθαλ κάιηζηα ηελ αιιειεγγχε πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηνπο καζεηέο/-ήηξηεο 

«κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ΚΓΔ». Τα κέιε ηεο Οκάδαο Γηθαηνζχλεο απνθξίζεθαλ 

επζαξζψο φηη ν ζηφρνο ηεο ΚΓΔ δελ είλαη λα επηηξέπεη άδηθεο (ελδερνκέλσο θαη 

παξάλνκεο) πξάμεηο ζην φλνκα ηεο αιιειεγγχεο θαη φηη αιιειεγγχε δε ζεκαίλεη 

ζπλελνρή ζε άδηθεο πξάμεηο. Μάιηζηα, πξνζέζεζαλ φηη ε επίδεημε αιιειεγγχεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνζθνπνχζε ζην λα πξνζηαηεπηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

νη καζεηέο/-ήηξηεο πνπ δέρνληαλ χβξεηο θαη ζπθνθαληίεο, θαη φρη νη δηαρεηξηζηέο θαη 

νη ζρνιηαζηέο. Με ηε ζηάζε ηνπο απηή, νη Οκάδεο Αξκνδηνηήησλ σο ζεζκηθά φξγαλα, 

αιιά θαη ηα κέιε ηνπο μερσξηζηά, ζπλέβαιαλ πνιιαπιά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

θνηλσληθν-εζηθνχ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο: Καηαξράο, αληηζηάζεθαλ ζηε 

«ζπλσκνζία ηεο ζησπήο» (πνπ ζπλήζσο απνηειεί ηεξφ θαλφλα ζε παξφκνηα 

πεξηζηαηηθά ππφ ην πξφζρεκα ηεο αιιειεγγχεο) θαη βξήθαλ ην ζζέλνο λα αλαθέξνπλ 

ηελ χπαξμε ηεο «ζειίδαο». Αθνινχζσο, αηηηνιφγεζαλ εκπεξηζηαησκέλα ζηε βάζε 

εζηθψλ αξρψλ θαη ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ δηαιφγνπ ηε ζηάζε ηνπο, 

πεξηθξνπξψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ΚΓΔ. Παξάιιεια, δηέξξεμαλ ηελ 

άηππε ειηθηαθή ηεξαξρία πνπ ζέιεη ζπρλά ηνπο/ηηο κηθξφηεξνπο/-εο καζεηέο/-ήηξηεο 

λα ππνθχπηνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ θαη ζπλδχαζαλ ηε ζηάζε ηνπο απηή 

κε ηελ έκπξαθηε ζηήξημε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ βάιινληαλ άδηθα. Τν ξίζθν 

πνπ αλέιαβαλ, ζε αληίζεζε κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο ζησπήο θαη ηεο 

αιιεινθάιπςεο, θαη ε ζηήξημε ησλ ζηγφκελσλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηε βάζε 

εζηθψλ αξρψλ, απνηειεί έλα παξάδεηγκα επηηπρνχο ζχδεπμεο αιιειεγγχεο απφ ηε κία 

πιεπξά θαη άζθεζεο απηνλνκίαο απφ ηελ άιιε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηνί/-έο 

καζεηέο/-ήηξηεο πνπ ζρνιηάδνληαλ αξλεηηθά ζηα «Αλνκνιφγεηα» επραξίζηεζαλ ηα 

κέιε ησλ Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ γηα ηε ζηάζε ηνπο.  

2ν Πεξηζηαηηθφ: Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019, κέινο ηνπ Σπιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ έιαβε άδεηα καθξάο δηάξθεηαο θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ άιινλ 

εθπαηδεπηηθφ. Ζ αληηθαηάζηαζε έγηλε κεηά ηα Φξηζηνχγελλα. Ο λένο εθπαηδεπηηθφο 

δίδαζθε πνιχ ιίγεο ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη, κε επζχλε θαη ηνπ Σπληνληζηή, δελ 

πξφιαβε λα ελεκεξσζεί γηα ηελ ΚΓΔ. Δπίζεο, δελ είρε παξαβξεζεί ζε θάπνηα ΓΣ ηνπ 

ζρνιείνπ, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Μαζεηέο/-ήηξηεο 

ηκήκαηνο ηεο Β΄ Λπθείνπ ζην νπνίν δίδαζθε δηακαξηπξήζεθαλ γηα ην γεγνλφο φηη ν 

ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφο ηνχο κηινχζε απφηνκα θαη κε «κάγθηθν» χθνο, ηνπο/ηηο 

δηέθνπηε πξηλ νινθιεξψζνπλ κηα ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηνπο/ηηο εηξσλεπφηαλ ή/θαη 

ηνπο/ηηο απαμίσλε, φηαλ κηα απάληεζή ηνπο δελ ηνλ ηθαλνπνηνχζε. Τν επαίζζεην απηφ 
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Δπηθαιέζηεθαλ κάιηζηα ηελ αιιειεγγχε πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηνπο καζεηέο/-ήηξηεο 

«κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ΚΓΔ». Τα κέιε ηεο Οκάδαο Γηθαηνζχλεο απνθξίζεθαλ 

επζαξζψο φηη ν ζηφρνο ηεο ΚΓΔ δελ είλαη λα επηηξέπεη άδηθεο (ελδερνκέλσο θαη 

παξάλνκεο) πξάμεηο ζην φλνκα ηεο αιιειεγγχεο θαη φηη αιιειεγγχε δε ζεκαίλεη 

ζπλελνρή ζε άδηθεο πξάμεηο. Μάιηζηα, πξνζέζεζαλ φηη ε επίδεημε αιιειεγγχεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνζθνπνχζε ζην λα πξνζηαηεπηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

νη καζεηέο/-ήηξηεο πνπ δέρνληαλ χβξεηο θαη ζπθνθαληίεο, θαη φρη νη δηαρεηξηζηέο θαη 

νη ζρνιηαζηέο. Με ηε ζηάζε ηνπο απηή, νη Οκάδεο Αξκνδηνηήησλ σο ζεζκηθά φξγαλα, 

αιιά θαη ηα κέιε ηνπο μερσξηζηά, ζπλέβαιαλ πνιιαπιά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

θνηλσληθν-εζηθνχ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο: Καηαξράο, αληηζηάζεθαλ ζηε 

«ζπλσκνζία ηεο ζησπήο» (πνπ ζπλήζσο απνηειεί ηεξφ θαλφλα ζε παξφκνηα 

πεξηζηαηηθά ππφ ην πξφζρεκα ηεο αιιειεγγχεο) θαη βξήθαλ ην ζζέλνο λα αλαθέξνπλ 

ηελ χπαξμε ηεο «ζειίδαο». Αθνινχζσο, αηηηνιφγεζαλ εκπεξηζηαησκέλα ζηε βάζε 

εζηθψλ αξρψλ θαη ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ δηαιφγνπ ηε ζηάζε ηνπο, 

πεξηθξνπξψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ΚΓΔ. Παξάιιεια, δηέξξεμαλ ηελ 

άηππε ειηθηαθή ηεξαξρία πνπ ζέιεη ζπρλά ηνπο/ηηο κηθξφηεξνπο/-εο καζεηέο/-ήηξηεο 

λα ππνθχπηνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ θαη ζπλδχαζαλ ηε ζηάζε ηνπο απηή 

κε ηελ έκπξαθηε ζηήξημε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ βάιινληαλ άδηθα. Τν ξίζθν 

πνπ αλέιαβαλ, ζε αληίζεζε κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο ζησπήο θαη ηεο 

αιιεινθάιπςεο, θαη ε ζηήξημε ησλ ζηγφκελσλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηε βάζε 

εζηθψλ αξρψλ, απνηειεί έλα παξάδεηγκα επηηπρνχο ζχδεπμεο αιιειεγγχεο απφ ηε κία 

πιεπξά θαη άζθεζεο απηνλνκίαο απφ ηελ άιιε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηνί/-έο 

καζεηέο/-ήηξηεο πνπ ζρνιηάδνληαλ αξλεηηθά ζηα «Αλνκνιφγεηα» επραξίζηεζαλ ηα 

κέιε ησλ Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ γηα ηε ζηάζε ηνπο.  

2ν Πεξηζηαηηθφ: Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019, κέινο ηνπ Σπιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ έιαβε άδεηα καθξάο δηάξθεηαο θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ άιινλ 

εθπαηδεπηηθφ. Ζ αληηθαηάζηαζε έγηλε κεηά ηα Φξηζηνχγελλα. Ο λένο εθπαηδεπηηθφο 

δίδαζθε πνιχ ιίγεο ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη, κε επζχλε θαη ηνπ Σπληνληζηή, δελ 

πξφιαβε λα ελεκεξσζεί γηα ηελ ΚΓΔ. Δπίζεο, δελ είρε παξαβξεζεί ζε θάπνηα ΓΣ ηνπ 

ζρνιείνπ, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Μαζεηέο/-ήηξηεο 

ηκήκαηνο ηεο Β΄ Λπθείνπ ζην νπνίν δίδαζθε δηακαξηπξήζεθαλ γηα ην γεγνλφο φηη ν 

ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφο ηνχο κηινχζε απφηνκα θαη κε «κάγθηθν» χθνο, ηνπο/ηηο 

δηέθνπηε πξηλ νινθιεξψζνπλ κηα ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηνπο/ηηο εηξσλεπφηαλ ή/θαη 

ηνπο/ηηο απαμίσλε, φηαλ κηα απάληεζή ηνπο δελ ηνλ ηθαλνπνηνχζε. Τν επαίζζεην απηφ 

ζέκα ηέζεθε ζηηο εβδνκαδηαίεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπληνληζηή κε ηηο Οκάδεο 

Αξκνδηνηήησλ, παξνπζία θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πξφηαζε πνπ 

ςεθίζηεθε ήηαλ ηα κέιε ησλ Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο, δειαδή ην 

πεληακειέο ηνπ ηκήκαηνο, λα απεπζπλζεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη λα ηνπ εμεγήζεη ηνπο 

ζηφρνπο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο θαλφλεο δηαιφγνπ ηεο ΚΓΔ. Ο εθπαηδεπηηθφο δήισζε 

έθπιεθηνο απφ ην εγρείξεκα, θαζψο θαη φηη πξψηε θνξά άθνπγε καζεηέο/-ήηξηεο λα 

ηνπ κηινχλ κε ηφζε σξηκφηεηα. Τηο επφκελεο ιίγεο εβδνκάδεο πνπ απέκελαλ κέρξη ηε 

ιήμε ησλ καζεκάησλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιιαμε ξηδηθά θαη νη ζρέζεηο βειηηψζεθαλ. 

Τν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη, ζηε βάζε ηνπ θνηλσληθνχ-εζηθνχ θιίκαηνο ηεο 

ΚΓΔ, δηεπζεηήζεθε κε φξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαίλεζεο έλα ππαξθηφ πξφβιεκα 

θνηλσληθήο ζρέζεο εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ/-ηξηψλ, πνπ κεηαζρεκάηηζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, εληάζζνληάο ηελ ηειηθά ζην ππάξρνλ θιίκα. 

3ν Πεξηζηαηηθφ: Πξνο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2018-2019, καζεηήο ηεο 

Α΄ Λπθείνπ, επηζηξέθνληαο ζηελ ηάμε ηνπ κεηά απφ δηάιεηκκα, δηαπίζησζε φηη ε 

νζφλε ηνπ θηλεηνχ ηνπ, ην νπνίν είρε θιεηζηφ ζηελ κπξνζηηλή ζήθε ηεο ηζάληαο ηνπ, 

ήηαλ ξαγηζκέλε. Ο καζεηήο απεπζχλζεθε ζηα κέιε ηεο Οκάδαο Κνηλσληθνχ 

Κιίκαηνο ηεο ηάμεο δεηψληαο λα απνδεκησζεί. Τν ζέκα ζπδεηήζεθε ζηηο 

εβδνκαδηαίεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπληνληζηή κε ηηο Οκάδεο Αξκνδηνηήησλ. Πξνηάζεθε 

λα αλαδεηεζνχλ νη ππεχζπλνη ηεο δεκηάο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε αλαδήηεζε 

απφβαηλε άθαξπε, λα πξαγκαηνπνηεζεί ΓΣ ηεο ηάμεο κε ζέκα ηελ απνδεκίσζε, κέρξη 

ελφο πνζνχ, ηνπ καζεηή απφ φινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ηεο ηάμεο, γηα ηελ αγνξά 

θαηλνχξηνπ θηλεηνχ. Οη ππεχζπλνη δε βξέζεθαλ. Καηά ζπλέπεηα, ην πεληακειέο 

ζπκβνχιην απνθάζηζε λα ζπγθιεζεί ΓΣ ηεο ηάμεο. Ζ ΓΣ δηεμήρζε απφληνο ηνπ 

καζεηή πνπ ππέζηε ηε δεκηά, ψζηε νη καζεηέο/-ήηξηεο λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ 

ειεχζεξα. Οη θαλφλεο δηαιφγνπ ηεξήζεθαλ ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Τν 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη, κνινλφηη ππήξμαλ ιίγεο, αιιά ζζελαξέο 

αληηξξήζεηο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (72%) δέρηεθε λα 

απνδεκηψζεη ηνλ καζεηή. Ζ απφθαζε απηή απνθηά κεγαιχηεξε αθφκε ζεκαζία, αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη ν ελ ιφγσ καζεηήο είρε έξζεη ζηελ Α΄ Λπθείνπ κε κεηεγγξαθή 

θαη επνκέλσο εξρφηαλ γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ηξηέο ηνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη δελ είρε πξνιάβεη λα ζπλάςεη ηζρπξνχο δεζκνχο καδί ηνπο, ε απφθαζε 

γηα απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε θηιηθνχο ή ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο. 

Άιισζηε, ε πιεηνλφηεηα εμ απηψλ πνπ ηάρζεθαλ ππέξ ηεο απνδεκίσζεο ζεκειίσζαλ 

ηελ απφθαζή ηνπο ξεηά κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ΚΓΔ θαη θπξίσο ηελ αμία ηεο 
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αιιειεγγχεο. Δηδηθφηεξα, ε ζπδήηεζε πεξηζηξάθεθε γχξσ απφ ηηο αξρέο ηεο 

ππεπζπλφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ακνηβαίαο κέξηκλαο-αιιειεγγχεο. Γφζεθε 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ε επθαηξία ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα 

ζχληνκε δηαβνχιεπζε επί ελφο ππαξθηνχ πξνβιήκαηνο ηεο ηάμεο, γηα ην νπνίν 

θαινχληαλ λα απνθαζίζνπλ ζηε βάζε εζηθψλ αξρψλ. Γπζηπρψο, ηελ επφκελε εκέξα 

ηεο ΓΣ μεθηλνχζαλ νη ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, γεγνλφο πνπ δελ επέηξεςε ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο λα πινπνηήζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο θαη λα απνδεκηψζνπλ ηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπο. Ωζηφζν, ε ιήςε κηαο απφθαζεο ππαγνξεπκέλεο απφ ην θιίκα 

αιιειεγγχεο πνπ είρε αξρίζεη λα παγηψλεηαη κπνξεί λα πηζησζεί ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

ΚΓΔ. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ζπλνπηηθά ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζηηο πέληε 

ΓΣ ηεο ΚΓΔ θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ Σρνιηθνχ Καλνληζκνχ. 

1ε Γ: Πξσηλή πξνζεπρή. Αθνξκή ηεο 1εο ΓΣ απνηέιεζε ε αδπλακία 

αλεχξεζεο εζεινληψλ γηα ηελ πξσηλή πξνζεπρή, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε 

έλαξμε ηεο πξψηεο ψξαο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα, απνθάζηζε ε πξνζεπρή λα εθθσλείηαη κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά απφ φινπο/-εο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο, εθηφο απηψλ πνπ 

απαιιάζζνληαη βάζεη λνκνζεζίαο. Ζ απφθαζε απηή πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ 1ε ΓΣ. Μεηά απφ κηα πεηπρεκέλε 

δηαβνχιεπζε, ηα κέιε ηεο ΚΓΔ απνδέρηεθαλ θαηά πιεηνςεθία ηελ εηζήγεζε ησλ 

Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: ε πξσηλή πξνζεπρή εθθσλείηαη δηα 

βνήο από όινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο, εθηόο όζσλ 

επηζπκνύλ λα απέρνπλ. 

2ε Γ: Καζπζηεξεκέλε πξσηλή πξνζέιεπζε. Ζ αξρηθή πξφηαζε ησλ Οκάδσλ 

Αξκνδηνηήησλ ήηαλ φηη καζεηήο/-ήηξηα πνπ εηζέξρεηαη θαζπζηεξεκέλα ζην κάζεκα 

θαηά ηελ πξψηε ψξα, δειαδή κεηά ηελ είζνδν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηελ αίζνπζα, 

ζα παίξλεη απνπζία. Ζ νινκέιεηα, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο άπνςεο καζεηψλ/-ηξηψλ ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ πνπ, ελφςεη παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, απαηηνχζαλ ειαζηηθφηεηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο, ςήθηζε φηη επαθίεηαη ζηελ θξίζε 

ηνπ δηδάζθνληα ηεο πξψηεο ψξαο αλ ζα θαηαινγίζεη ή φρη ηελ απνπζία. Ζ απφθαζε 

πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, κε ην αηηηνινγηθφ φηη ε 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία δε δηαζαθελίδεη αλ έλαο εθπαηδεπηηθφο δχλαηαη λα κελ 

θαηαρσξίδεη απνπζίεο. Ζ ζπκβηβαζηηθή πξφηαζε πνπ ηειηθά επηθξάηεζε ήηαλ ε εμήο: 

Μαζεηήο/ήηξηα πνπ θαηά ηελ πξώηε δηδαθηηθή ώξα εηζέξρεηαη ζηελ ηάμε κεηά ηελ 
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αιιειεγγχεο. Δηδηθφηεξα, ε ζπδήηεζε πεξηζηξάθεθε γχξσ απφ ηηο αξρέο ηεο 

ππεπζπλφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ακνηβαίαο κέξηκλαο-αιιειεγγχεο. Γφζεθε 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ε επθαηξία ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα 

ζχληνκε δηαβνχιεπζε επί ελφο ππαξθηνχ πξνβιήκαηνο ηεο ηάμεο, γηα ην νπνίν 

θαινχληαλ λα απνθαζίζνπλ ζηε βάζε εζηθψλ αξρψλ. Γπζηπρψο, ηελ επφκελε εκέξα 

ηεο ΓΣ μεθηλνχζαλ νη ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, γεγνλφο πνπ δελ επέηξεςε ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο λα πινπνηήζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο θαη λα απνδεκηψζνπλ ηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπο. Ωζηφζν, ε ιήςε κηαο απφθαζεο ππαγνξεπκέλεο απφ ην θιίκα 

αιιειεγγχεο πνπ είρε αξρίζεη λα παγηψλεηαη κπνξεί λα πηζησζεί ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

ΚΓΔ. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ζπλνπηηθά ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζηηο πέληε 

ΓΣ ηεο ΚΓΔ θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ Σρνιηθνχ Καλνληζκνχ. 

1ε Γ: Πξσηλή πξνζεπρή. Αθνξκή ηεο 1εο ΓΣ απνηέιεζε ε αδπλακία 

αλεχξεζεο εζεινληψλ γηα ηελ πξσηλή πξνζεπρή, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε 

έλαξμε ηεο πξψηεο ψξαο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα, απνθάζηζε ε πξνζεπρή λα εθθσλείηαη κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά απφ φινπο/-εο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο, εθηφο απηψλ πνπ 

απαιιάζζνληαη βάζεη λνκνζεζίαο. Ζ απφθαζε απηή πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ 1ε ΓΣ. Μεηά απφ κηα πεηπρεκέλε 

δηαβνχιεπζε, ηα κέιε ηεο ΚΓΔ απνδέρηεθαλ θαηά πιεηνςεθία ηελ εηζήγεζε ησλ 

Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: ε πξσηλή πξνζεπρή εθθσλείηαη δηα 

βνήο από όινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο, εθηόο όζσλ 

επηζπκνύλ λα απέρνπλ. 

2ε Γ: Καζπζηεξεκέλε πξσηλή πξνζέιεπζε. Ζ αξρηθή πξφηαζε ησλ Οκάδσλ 

Αξκνδηνηήησλ ήηαλ φηη καζεηήο/-ήηξηα πνπ εηζέξρεηαη θαζπζηεξεκέλα ζην κάζεκα 

θαηά ηελ πξψηε ψξα, δειαδή κεηά ηελ είζνδν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηελ αίζνπζα, 

ζα παίξλεη απνπζία. Ζ νινκέιεηα, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο άπνςεο καζεηψλ/-ηξηψλ ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ πνπ, ελφςεη παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, απαηηνχζαλ ειαζηηθφηεηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο, ςήθηζε φηη επαθίεηαη ζηελ θξίζε 

ηνπ δηδάζθνληα ηεο πξψηεο ψξαο αλ ζα θαηαινγίζεη ή φρη ηελ απνπζία. Ζ απφθαζε 

πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, κε ην αηηηνινγηθφ φηη ε 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία δε δηαζαθελίδεη αλ έλαο εθπαηδεπηηθφο δχλαηαη λα κελ 

θαηαρσξίδεη απνπζίεο. Ζ ζπκβηβαζηηθή πξφηαζε πνπ ηειηθά επηθξάηεζε ήηαλ ε εμήο: 

Μαζεηήο/ήηξηα πνπ θαηά ηελ πξώηε δηδαθηηθή ώξα εηζέξρεηαη ζηελ ηάμε κεηά ηελ 

είζνδν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ παίξλεη απνπζία. Ο γνλέαο/θεδεκόλαο ηνπ/ηεο κπνξεί, κε 

έγγξαθε αίηεζε, λα δεηήζεη ηε κε πξνζκέηξεζε ηεο απνπζίαο επηζπλάπηνληαο 

αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ 

ζα θξίλεη εάλ ζα πξνζκεηξεζεί ή όρη ε σο άλσ απνπζία, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία.  

3ε Γ: Δμσηεξηθή εκθάληζε – έλδπζε. Μέιεκα ησλ Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ 

θαηά ηε ζχληαμε ηεο εηζήγεζεο ήηαλ λα απνθχγνπλ ηνλ φξν «πξνθιεηηθή εκθάληζε», 

φρη κφλν δηφηη ελέρεη κεγάιεο δφζεηο ππνθεηκεληθφηεηαο, αιιά δηφηη ε πξνζπάζεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ήηαλ πηζαλφ λα επηειηζηεί ζε κηα αηέξκνλε πεξηπησζηνινγία 

επηηξεπηψλ θαη κε εκθαλίζεσλ. Δμάιινπ, επηιήςηκε εκθάληζε κπνξεί λα κελ είλαη 

κφλν ε πξνθιεηηθή, ελψ ν ίδηνο ν φξνο παξαπέκπεη ζρεδφλ απηνκάησο ζηε γπλαηθεία 

εκθάληζε, δίλνληαο ιαβέο γηα ζεμηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Με απηά ηα δεδνκέλα, ε 

πξφηαζε πνπ έιαβε επξεία πιεηνςεθία ήηαλ ε εμήο: Αλαγλσξίδεηαη ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο ε ειεπζεξία έλδπζεο ζύκθσλα κε ηηο ελδπκαηνινγηθέο πξνηηκήζεηο 

ηνπο. Παξάιιεια, αλαγλσξίδεηαη ην ζρνιείν σο ρώξνο κάζεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ. πλεπώο, ε εκθάληζε όισλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο 

ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο εύινγνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αμηώλεη ην ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ. ε ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο εκθάληζεο, νη νπνίεο ζα θξίλνληαη μερσξηζηά, 

κέινο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ζα πξνβαίλεη ζε δηαθξηηηθή ζύζηαζε. Η ζύζηαζε ζα 

γίλεηαη, θαηά πξνηίκεζε, από εθπαηδεπηηθό ηνπ ίδηνπ θύινπ κε απηό ηνπ/ηεο καζεηή/-

ήηξηαο πξνο ηνλ/ηελ νπνίν/-α απεπζύλεηαη ε ζύζηαζε.  

4ε Γ: Παξαθνινύζεζε ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο. Σχκθσλα κε ηελ αξρηθή 

πξφηαζε ησλ Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ «έρνπκε επζύλε λα ζπκβάινπκε αηνκηθά θαη 

ζπιινγηθά ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, δελ 

παξεκπνδίδνπκε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/-ήηξηεο λα επηηειέζνπλ ην 

έξγν ηνπο, αιιά θαη ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο καο πνπ επηζπκνύλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην κάζεκα». Πξνο έθπιεμε ηεο νινκέιεηαο, 

ν Γηεπζπληήο ππνζηήξημε φηη δελ κπνξεί λα απαγνξεπζεί ζε έλαλ/κία καζεηή/-ήηξηα 

λα κελ πξνζέρεη ζην κάζεκα. Μεηά απφ κηα γφληκε δηαβνχιεπζε, πιεηνςήθεζε ε 

εμήο πξφηαζε: Έρνπκε επζύλε λα ζπκβάινπκε αηνκηθά θαη ζπιινγηθά (σο κέιε ηεο 

ηάμεο) ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε δελ παξεκπνδίδνπκε 

κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/-ήηξηεο λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο, αιιά 

θαη ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο καο, πνπ επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην κάζεκα. Ο/ε καζεηήο/-ήηξηα έρεη δηθαίσκα λα κελ πξνζέρεη ζην 
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κάζεκα, κόλν εθόζνλ δελ παξεκπνδίδεη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό θαη ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-

ήηξηεο.  

5ε Γ: Αληηγξαθή – Λνγνθινπή. Γεδνκέλνπ φηη ε επηβνιή θπξψζεσλ ζε 

πεξίπησζε αληηγξαθήο-ινγνθινπήο απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Σπιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ, ε 5ε ΓΣ έιαβε ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα. Μεηά απφ κηα αμηφινγε 

παξνπζίαζε ησλ Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ, θαηά ηελ νπνία ε αληηγξαθή ζπλδέζεθε κε 

ηελ αδηθία, ηελ παξαζηηηθή λννηξνπία, ηε δηαθζνξά θαη ηηο επαθφινπζεο ζπλέπεηεο 

γηα ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηελ νηθνλνκία, αθνινχζεζε κηα καθξά θαη γφληκε 

δηαβνχιεπζε, ζηελ νπνία έλαο αζπλήζηζηα κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ/-ηξηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ έιαβε ηνλ ιφγν. Ζ ΓΣ θαηέιεμε ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ κε ζηφρν 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ. Απηέο θπκαίλνληαλ απφ απιέο πξαθηηθέο ιχζεηο (π.ρ. 

νη εθπαηδεπηηθνί λα ζηέθνληαη θαηά ηελ επηηήξεζε ζην πίζσ κέξνο ηεο αίζνπζαο) έσο 

ηελ αιιαγή λννηξνπίαο (π.ρ. ε αλνρή ζηελ αληηγξαθή είλαη αλνρή ζηελ αδηθία). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πξψηνλ, φηη ε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ απφ έλα 

«ζψκα» ζην νπνίν πιεηνςεθνχλ νη καζεηέο/-ήηξηεο είλαη θάηη ην αζπλήζηζην γηα ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Γεχηεξνλ, φηη νη πξψηεο ελδείμεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνηάζεσλ καξηπξνχλ πεξηνξηζκφ ησλ θξνπζκάησλ αληηγξαθήο. Γπζηπρψο, ε 

παλδεκία ηνπ Covid-19 δε καο επέηξεςε λα επαιεζεχζνπκε ηε δηαπίζησζε απηή. 

 

Σςμπεπάζμαηα 
 

Σηε κειέηε απηή παξνπζηάζηεθε ε ΚΓΔ, κηα πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ηνπ 1νπ Πξφηππνπ Λπθείνπ Θεζζαινλίθεο «Μ. 

Αλδξφληθνο» ζε κηα νηνλεί άκεζε θαη δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, θαη δηεξεπλήζεθε ε 

ζπκβνιή ηεο ζην θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. Αμηνπνηψληαο ηξία 

εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ζπγθεθξηκέλα έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην 

απηναλαθνξάο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ζπλεληεχμεηο αλνηρηνχ ηχπνπ κε ηα κέιε ησλ 

Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε ησλ παξεκβάζεσλ-δξάζεσλ πνπ αλαιάκβαλαλ νη Οκάδεο 

Αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ, ππνζηεξίδνπκε φηη ε ΚΓΔ 

επεξεάδεη ζεηηθά ηξεηο αιιεινηξνθνδνηνχκελεο ζπληζηψζεο ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ 

θιίκαηνο: ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα εζηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ αμηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε ΚΓΔ δεκηνπξγεί ζρέζεηο ηζνηηκίαο θαη ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο 
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κάζεκα, κόλν εθόζνλ δελ παξεκπνδίδεη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό θαη ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-

ήηξηεο.  

5ε Γ: Αληηγξαθή – Λνγνθινπή. Γεδνκέλνπ φηη ε επηβνιή θπξψζεσλ ζε 

πεξίπησζε αληηγξαθήο-ινγνθινπήο απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Σπιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ, ε 5ε ΓΣ έιαβε ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα. Μεηά απφ κηα αμηφινγε 

παξνπζίαζε ησλ Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ, θαηά ηελ νπνία ε αληηγξαθή ζπλδέζεθε κε 

ηελ αδηθία, ηελ παξαζηηηθή λννηξνπία, ηε δηαθζνξά θαη ηηο επαθφινπζεο ζπλέπεηεο 

γηα ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηελ νηθνλνκία, αθνινχζεζε κηα καθξά θαη γφληκε 

δηαβνχιεπζε, ζηελ νπνία έλαο αζπλήζηζηα κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ/-ηξηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ έιαβε ηνλ ιφγν. Ζ ΓΣ θαηέιεμε ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ κε ζηφρν 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ. Απηέο θπκαίλνληαλ απφ απιέο πξαθηηθέο ιχζεηο (π.ρ. 

νη εθπαηδεπηηθνί λα ζηέθνληαη θαηά ηελ επηηήξεζε ζην πίζσ κέξνο ηεο αίζνπζαο) έσο 

ηελ αιιαγή λννηξνπίαο (π.ρ. ε αλνρή ζηελ αληηγξαθή είλαη αλνρή ζηελ αδηθία). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πξψηνλ, φηη ε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ απφ έλα 

«ζψκα» ζην νπνίν πιεηνςεθνχλ νη καζεηέο/-ήηξηεο είλαη θάηη ην αζπλήζηζην γηα ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Γεχηεξνλ, φηη νη πξψηεο ελδείμεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνηάζεσλ καξηπξνχλ πεξηνξηζκφ ησλ θξνπζκάησλ αληηγξαθήο. Γπζηπρψο, ε 

παλδεκία ηνπ Covid-19 δε καο επέηξεςε λα επαιεζεχζνπκε ηε δηαπίζησζε απηή. 

 

Σςμπεπάζμαηα 
 

Σηε κειέηε απηή παξνπζηάζηεθε ε ΚΓΔ, κηα πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ηνπ 1νπ Πξφηππνπ Λπθείνπ Θεζζαινλίθεο «Μ. 

Αλδξφληθνο» ζε κηα νηνλεί άκεζε θαη δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, θαη δηεξεπλήζεθε ε 

ζπκβνιή ηεο ζην θνηλσληθν-εζηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. Αμηνπνηψληαο ηξία 

εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ζπγθεθξηκέλα έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην 

απηναλαθνξάο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ζπλεληεχμεηο αλνηρηνχ ηχπνπ κε ηα κέιε ησλ 

Οκάδσλ Αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε ησλ παξεκβάζεσλ-δξάζεσλ πνπ αλαιάκβαλαλ νη Οκάδεο 

Αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ, ππνζηεξίδνπκε φηη ε ΚΓΔ 

επεξεάδεη ζεηηθά ηξεηο αιιεινηξνθνδνηνχκελεο ζπληζηψζεο ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ 

θιίκαηνο: ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα εζηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ αμηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε ΚΓΔ δεκηνπξγεί ζρέζεηο ηζνηηκίαο θαη ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, θαιιηεξγεί ηελ ειεχζεξε έθθξαζε θαη ηε δεκνθξαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ, θαζψο θαη κηα ζεηξά αξεηψλ, φπσο ν ζεβαζκφο, ε ππεπζπλφηεηα, ε 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη ε πξνζθνξά ζηελ θνηλφηεηα. 

Ζ αλάιεςε νξηζκέλσλ επζπλψλ δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο/ηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο θαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηε 

δηακφξθσζε θαη ηελ ςήθηζε ησλ ζπιινγηθψλ θαλφλσλ ζπκβάιινπλ, πεξαηηέξσ, 

ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο πνιηηηθήο ηζφηεηαο, αιιεινυπνζηήξημεο θαη 

ακνηβαηφηεηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί απεθδχνληαη ηνλ εμνπζηαζηηθφ ηνπο ξφιν θαη 

δχλαληαη λα αλαπηχμνπλ απζεληηθέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη ελδηαθέξνληνο κε 

ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο. Δπηπξφζζεηα, ν ππφ απζηεξνχο θαλφλεο δηεμαγφκελνο 

δηάινγνο ζηνλ νπνίν εξείδεηαη ε δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ηεο ΚΓΔ, αλαγλσξίδεη, 

απφ ηε κηα πιεπξά, ηελ εγγελή αμία θάζε κέινπο ηεο θαη αμηψλεη ηνλ ίζν ζεβαζκφ θαη 

ηελ ίζε κεηαρείξηζε θαζελφο. Απφ ηελ άιιε, θαιεί θάζε κέινο ηεο λα γίλεη 

ζπλδηακνξθσηήο ησλ θαλφλσλ θαη ησλ αμηψλ ηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζην θνηλσληθν-

εζηθφ θιίκα ηεο ΚΓΔ ζπλπθαίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο εζηθήο απηνλνκίαο 

θάζε καζεηή/-ήηξηαο κε ηε δπλαηφηεηα ζπιινγηθήο δηακφξθσζεο ησλ αμηψλ ηεο 

θνηλφηεηαο, ζηελ νπνία θάζε κέινο ζπκβάιιεη ειεχζεξα θαη δεζκεχεηαη αηνκηθά. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν εμηζνξξνπείηαη ε ζπλνρή ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ απηνλνκία ησλ 

κειψλ ηεο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην ζπγθεληξσηηθφ, φπσο πξναλαθέξζεθε, εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο δελ επλνεί ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ηε δηάρπζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ΚΓΔ ζε κεγάιν αξηζκφ ζρνιείσλ. Ωζηφζν, αθφκα θαη 

ζην απξφζθνξν απηφ έδαθνο, ε ΚΓΔ, εάλ πηνζεηεζεί νιφςπρα, έζησ θαη ζε 

πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, απφ καζεηέο/-ήηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο, φρη κφλν δχλαηαη λα 

ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ θνηλσληθν-εζηθνχ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, αιιά θαη λα πξνβάιεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή κηα ζεηξά αλαγθαίσλ γηα 

ηελ πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο αμηψλ. Απηέο πνπ ζα κπνξνχζαλ νη 

καζεηέο/-ήηξηεο λα επηδηψμνπλ σο ελήιηθνη πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο αγθπιψζεηο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

ζα δήζνπλ.  
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Πεξίιεςε 
 
Σηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία αλαιπηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Ιζηνξίαο πνπ ζεκειηψλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ (Vygotsky, 1978) θαη ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο (Bruner, 1960). Σηφρνο είλαη λα δηεπθνιπλζνχλ καζεηέο/-ήηξηεο 

δηαθνξεηηθήο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ψζηε λα εληαρζνχλ νκαιά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη λα θαηαθηήζνπλ ηηο βαζηθέο – ππξεληθέο γλψζεηο ηεο δηδαρζείζαο ελφηεηαο. Η 

πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, θαη 

ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ ζε επίπεδν γλσζηνινγηθφ, δεμηνηήησλ, πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθφ. Η αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ε παξαδνρή φηη δελ έρνπλ φινη/-εο 

νη καζεηέο/-ήηξηεο ηελ ίδηα εηνηκφηεηα λα κάζνπλ, αιιά κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε γλψζε ηνχο πξνζθέξεηαη κε ηξφπνπο πνπ ηαηξηάδνπλ ζην καζεζηαθφ ηνπο 

πξνθίι, νδεγεί ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο επηινγήο δηάθνξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα δπζθνιίαο.  

 
Λέμεηο-θιεηδηά: Ιζηνξία, δηαθνξνπνίεζε δηδαζθαιίαο, επνηθνδνκεηηζκφο, αλαθαιππηηθή 

κάζεζε 

 
 
Abstract 
 
This paper presents a detailed teaching proposal based on a history lesson which is designed 

according to the principles of constructivism (Vygotsky, 1978) and exploratory learning 

(Bruner, 1960). The aim is to facilitate students of different learning readiness levels, in order 

to fit smoothly in the learning process and acquire the basic - core knowledge of the taught 

unit. The approach is based on the principles of differentiated teaching and learning, and aims 

to identify the characteristics, particularities and needs of students who belong to many 

different learning levels. Acknowledging the fact that not all students have the same readiness 

to learn, but they can understand, provided that knowledge is offered in ways that fit their 
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learning profile, leads to lesson planning through the choice of activities that respond to 

different levels of difficulty.  

 
Keywords: History, differentiation of teaching, constructivism, exploratory learning 

 
 
Δηζαγσγή  
 

Η δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαηά ηελ θνηλσληθή θαη θξηηηθή 

παηδαγσγηθή ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε 

παηδί θαη ζηελ παξψζεζή ηνπο λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν λα καζαίλνπλ. Απηαπφδεηθηα, ε 

δηαθνξνπνίεζε απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/-ήηξηαο, 

δηαθνξεηηθφηεηα φρη απαξαηηήησο λννχκελε σο έλα εμσηεξηθφ πνιηηηζηηθφ, 

ζξεζθεπηηθφ, θνηλσληθφ ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά σο ελδνγελέο γλψξηζκα ηνπ θάζε 

αηφκνπ. Με ηελ έλλνηα απηή, ε δηαθνξνπνίεζε ζπληζηά έλα ζηήξηγκα ηεο 

δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο ζέβεηαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, 

αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ, αιιά θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο 

αλάγθεο. 

Γελ είλαη ηπραίν φηη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο έρεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνπο νπαδνχο (Καλειινπνχινπ & Γάξξα, 2019· Smale-Jacobse θ.ά., 2019· 

Koutselini, 2008· Johnsen, 2003· Hall, 2002· Tomlinson, 2001, 2003) θαη έρεη 

ελζσκαησζεί σο απνηειεζκαηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζε αξθεηά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα (Ηλσκέλν Βαζίιεην, Κχπξνο, Καλαδάο, Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

θ.α.). Μάιηζηα, ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ έληνλα δηαθνξνπνηεκέλσλ πνιππνιηηηζκηθψλ 

ηάμεσλ, ε θηινζνθία ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηε γεληθή ηάμε καζεηψλ/-ηξηψλ κε πνηθίιεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη 

ηηο ζπλερείο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο ησλ ζπζηεκάησλ παγθνζκίσο, 

ππαγνξεχεη ηελ αλάγθε γηα δηεξεχλεζε απνηειεζκαηηθψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, 

φπσο ε δηαθνξνπνίεζε, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε 

ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/-ήηξηαο, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ζηε ζρνιηθή θαη πξνζσπηθή 

επηηπρία. 

Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη νη ζχγρξνλεο ηάμεηο απαξηίδνληαη απφ παηδηά 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, κε πνιιέο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δηαθνξέο. 

Ψζηφζν, ηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ φισλ ησλ καζεκάησλ, ηνπιάρηζηνλ ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν, πεξηγξάθνπλ ηηο ζηνρεχζεηο, πνπ πνιιέο θνξέο είλαη αξθεηά 

πνιχπινθεο θαη απαηηεηηθέο, αδηαθνξνπνίεηα, ζαλ λα απεπζχλνληαη ζε έλα ηδαληθφ, 
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learning profile, leads to lesson planning through the choice of activities that respond to 

different levels of difficulty.  

 
Keywords: History, differentiation of teaching, constructivism, exploratory learning 
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Η δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαηά ηελ θνηλσληθή θαη θξηηηθή 
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παηδί θαη ζηελ παξψζεζή ηνπο λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν λα καζαίλνπλ. Απηαπφδεηθηα, ε 

δηαθνξνπνίεζε απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/-ήηξηαο, 

δηαθνξεηηθφηεηα φρη απαξαηηήησο λννχκελε σο έλα εμσηεξηθφ πνιηηηζηηθφ, 

ζξεζθεπηηθφ, θνηλσληθφ ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά σο ελδνγελέο γλψξηζκα ηνπ θάζε 

αηφκνπ. Με ηελ έλλνηα απηή, ε δηαθνξνπνίεζε ζπληζηά έλα ζηήξηγκα ηεο 

δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο ζέβεηαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, 

αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ, αιιά θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο 

αλάγθεο. 

Γελ είλαη ηπραίν φηη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο έρεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνπο νπαδνχο (Καλειινπνχινπ & Γάξξα, 2019· Smale-Jacobse θ.ά., 2019· 

Koutselini, 2008· Johnsen, 2003· Hall, 2002· Tomlinson, 2001, 2003) θαη έρεη 

ελζσκαησζεί σο απνηειεζκαηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζε αξθεηά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα (Ηλσκέλν Βαζίιεην, Κχπξνο, Καλαδάο, Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

θ.α.). Μάιηζηα, ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ έληνλα δηαθνξνπνηεκέλσλ πνιππνιηηηζκηθψλ 

ηάμεσλ, ε θηινζνθία ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηε γεληθή ηάμε καζεηψλ/-ηξηψλ κε πνηθίιεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη 

ηηο ζπλερείο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο ησλ ζπζηεκάησλ παγθνζκίσο, 

ππαγνξεχεη ηελ αλάγθε γηα δηεξεχλεζε απνηειεζκαηηθψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, 

φπσο ε δηαθνξνπνίεζε, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε 

ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/-ήηξηαο, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ζηε ζρνιηθή θαη πξνζσπηθή 

επηηπρία. 

Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη νη ζχγρξνλεο ηάμεηο απαξηίδνληαη απφ παηδηά 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, κε πνιιέο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δηαθνξέο. 

Ψζηφζν, ηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ φισλ ησλ καζεκάησλ, ηνπιάρηζηνλ ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν, πεξηγξάθνπλ ηηο ζηνρεχζεηο, πνπ πνιιέο θνξέο είλαη αξθεηά 

πνιχπινθεο θαη απαηηεηηθέο, αδηαθνξνπνίεηα, ζαλ λα απεπζχλνληαη ζε έλα ηδαληθφ, 

νκνηνγελέο καζεζηαθά θνηλφ. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηδαθηέαο 

χιεο απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη/-εο πηνζεηνχλ σο επί ην πιείζηνλ ηε 

κέζνδν ηεο εηζήγεζεο / απφ θαζέδξαο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα νινθιεξψζνπλ ηα 

δηδαθηέα κέζα ζην αζθπθηηθφ ζρνιηθφ σξνιφγην πξφγξακκα. Η γλψζε, κε άιια 

ιφγηα, λνείηαη σο θάηη εχθνια κεηαθεξφκελν ή απιψο κεηαβηβάζηκν ζηνλ «νκνηνγελή 

θαη αδηαθνξνπνίεην καζεηηθό πιεζπζκό» (Koutselini & Persianis, 2000).  

Τα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ηαθηηθήο είλαη απφ φινπο νξαηά. Σρνιηθή 

απνηπρία, ζρνιηθή δηαξξνή, θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε, απνπζία ηθαλνπνίεζεο 

ηφζν ησλ δηδαζθνκέλσλ φζν θαη ησλ δηδαζθφλησλ. Γελ κπνξνχκε, επίζεο, λα 

παξαβιέςνπκε φηη ε απηναθχξσζε, πνπ αθνινπζεί ηε ζπλερή ζρνιηθή απνηπρία, 

νδεγεί ζε απμεκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη παξαβαηηθφηεηαο, ηα νπνία σο 

θαηλφκελα παξαηεξνχληαη κε νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζην δεκφζην 

ζρνιείν. 

Απηφ πνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελδερνκέλσο παξαβιέπεηαη 

είλαη αθξηβψο ε αιήζεηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο/-ήηξηεο δελ έρνπλ ην ίδην 

επίπεδν καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, δελ έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο νχηε ηηο ίδηεο 

πξνζδνθίεο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, δε καζαίλνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν νχηε 

θέξνπλ ηελ ίδηα αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, δελ θαηαλννχλ κε ηνπο ίδηνπο θψδηθεο θαη δε 

καζαίλνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Οη παξαπάλσ παξαδνρέο κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε 

εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα (Ππξγησηάθεο, 1997, 2000), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

αλαπαξάγεη θαη πάιη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα.  

Αληίζεηα κε ηα παξαπάλσ, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ζεκειησκέλε 

ζε ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο, ιακβάλεη ζνβαξά 

ππφςε ηελ εηνηκφηεηα, ηα θίλεηξα, ηε κεηαγλψζε, ηνλ ηξφπν κάζεζεο, ηηο 

δηαδηθαζίεο επνηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο (Κνπηζειίλε, 2010). Η δηαθνξνπνίεζε 

ζεκειηψλεηαη, επίζεο, ζηελ έλλνηα ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο πξφθιεζεο ελδηαθέξνληνο 

ζηε κάζεζε. Υπνβνεζψληαο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα 

θαιιηεξγνχλ ηηο θιίζεηο ηνπο, απμάλνληαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε δέζκεπζή ηνπο 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, πξάγκα πνπ απνηειεί ζεκέιην γηα ηελ απηνλφκεζε 

ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/-ήηξηαο. 
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Θεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο δηαθνξνπνίεζεο 
 

Πξσηαξρηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί ε 

αλαγλψξηζε, εθ κέξνπο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ/ηεο 

θάζε καζεηή/-ήηξηαο. Ο/Η εθπαηδεπηηθφο, ινηπφλ, απνηειεί ηνλ βαζηθφ κνριφ γηα ηελ 

επηηπρία ηεο δηαθνξνπνίεζεο (Βαιηαληή, 2010· Βαιηαληή & Κνπηζειίλε, 2008), 

θαζψο είλαη απηφο/-ή πνπ ζα πξέπεη λα βξεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

καζεηέο/-ήηξηεο κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν εηνηκφηεηαο, δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, 

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι (Tomlinson, 2003), δηαθνξεηηθφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θεθάιαην θαη δηαθνξεηηθά 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε 

(Koutselini & Valiandes, 2009· Koutselini, 2008).  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηδαθηηθή πξάμε κπνξεί λα απνθηήζεη λφεκα γηα ηνλ/ηε 

καζεηή/-ήηξηα, φηαλ ζπλδεζεί κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ/ηεο, φηαλ αγγίδεη 

ηα ελδηαθέξνληά ηνπ/ηεο θαη έρεη αλαινγία κε ην επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ηνπ/ηεο, ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο λνεηηθνχο θαη καζεζηαθνχο κεραληζκνχο θαη 

ζηξαηεγηθέο ηνπ/ηεο. Η κάζεζε, βέβαηα, επεξεάδεηαη θαη απφ παξάγνληεο εθηφο 

ζρνιηθήο ηάμεο, φπσο απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο (Apple, 

1991, 1993· Reyes & Stanic, 1988), πξνζδίδνληαο ζην ζρνιείν θαη ζηε δηδαζθαιία 

ηνλ άραξν θαη δχζθνιν αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν θαη ηελ ππνρξέσζε γηα απφδνζε 

ηζφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ.  

Η δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο δελ είλαη κηα δεδνκέλε ζπληαγή πξνο 

πινπνίεζε (Tomlinson, 2001), αιιά έλαο θαηλνηφκνο ηξφπνο γηα ηε δηδαζθαιία θαη 

ηε κάζεζε, φπνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο ν βαζηθφο «ελνξρεζηξσηήο» θαη κε 

ηελ έλλνηα απηή ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα ζρεδηάζεη ηελ πνξεία ηεο, αθνχ 

πξψηα πξνζκεηξήζεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηέο ηνπ 

(Ηall, 2002). Οη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ σο ζπλεξγάηεο θαη ππνζηεξηθηέο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ελζαξξχλνληαο θαη πξνσζψληαο ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ απηφλνκεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (Κνπηζειίλε, 2001). 

Παξάιιεια, παξέρνπλ πνηθίιεο, αιιειέλδεηεο, θαιά πξνγξακκαηηζκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζνδεγνχκελεο απφ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ/ηεο θάζε 

καζεηή/-ήηξηαο (Willis & Mann, 2000).  

Η ηερληθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ αλαδφκεζε θαη πξνζαξκνγή 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, 
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Θεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο δηαθνξνπνίεζεο 
 

Πξσηαξρηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί ε 

αλαγλψξηζε, εθ κέξνπο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ/ηεο 

θάζε καζεηή/-ήηξηαο. Ο/Η εθπαηδεπηηθφο, ινηπφλ, απνηειεί ηνλ βαζηθφ κνριφ γηα ηελ 

επηηπρία ηεο δηαθνξνπνίεζεο (Βαιηαληή, 2010· Βαιηαληή & Κνπηζειίλε, 2008), 

θαζψο είλαη απηφο/-ή πνπ ζα πξέπεη λα βξεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

καζεηέο/-ήηξηεο κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν εηνηκφηεηαο, δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, 

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι (Tomlinson, 2003), δηαθνξεηηθφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θεθάιαην θαη δηαθνξεηηθά 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε 

(Koutselini & Valiandes, 2009· Koutselini, 2008).  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηδαθηηθή πξάμε κπνξεί λα απνθηήζεη λφεκα γηα ηνλ/ηε 

καζεηή/-ήηξηα, φηαλ ζπλδεζεί κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ/ηεο, φηαλ αγγίδεη 

ηα ελδηαθέξνληά ηνπ/ηεο θαη έρεη αλαινγία κε ην επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ηνπ/ηεο, ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο λνεηηθνχο θαη καζεζηαθνχο κεραληζκνχο θαη 

ζηξαηεγηθέο ηνπ/ηεο. Η κάζεζε, βέβαηα, επεξεάδεηαη θαη απφ παξάγνληεο εθηφο 

ζρνιηθήο ηάμεο, φπσο απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο (Apple, 

1991, 1993· Reyes & Stanic, 1988), πξνζδίδνληαο ζην ζρνιείν θαη ζηε δηδαζθαιία 

ηνλ άραξν θαη δχζθνιν αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν θαη ηελ ππνρξέσζε γηα απφδνζε 

ηζφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ.  

Η δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο δελ είλαη κηα δεδνκέλε ζπληαγή πξνο 

πινπνίεζε (Tomlinson, 2001), αιιά έλαο θαηλνηφκνο ηξφπνο γηα ηε δηδαζθαιία θαη 

ηε κάζεζε, φπνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο ν βαζηθφο «ελνξρεζηξσηήο» θαη κε 

ηελ έλλνηα απηή ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα ζρεδηάζεη ηελ πνξεία ηεο, αθνχ 

πξψηα πξνζκεηξήζεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηέο ηνπ 

(Ηall, 2002). Οη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ σο ζπλεξγάηεο θαη ππνζηεξηθηέο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ελζαξξχλνληαο θαη πξνσζψληαο ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ απηφλνκεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (Κνπηζειίλε, 2001). 

Παξάιιεια, παξέρνπλ πνηθίιεο, αιιειέλδεηεο, θαιά πξνγξακκαηηζκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζνδεγνχκελεο απφ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ/ηεο θάζε 

καζεηή/-ήηξηαο (Willis & Mann, 2000).  

Η ηερληθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ αλαδφκεζε θαη πξνζαξκνγή 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, 

πεξηερνκέλνπ, πνξείαο, απνηειεζκάησλ θαη αμηνιφγεζεο) κε βάζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο (εηνηκφηεηα κε βάζε ηηο ππξεληθέο γλψζεηο, 

ελδηαθέξνληα, ηξφπνπο κάζεζεο, είδε λνεκνζχλεο). Δλζαξξχλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε 

δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα απνδείμνπλ ηη έρνπλ κάζεη 

(πξντφλ) κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ άλεην θαη επράξηζην, έηζη ψζηε πεξηζζφηεξνη/-εο 

καζεηέο/-ήηξηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λα 

κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ πςειά αθαδεκατθά επίπεδα (Lewis & Batts, 2005, Smutny, 

2003). Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη απνηειεζκαηηθή 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη απηή ε νπνία κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε δηαθφξσλ 

κεζφδσλ, κέζσλ θαη πιηθψλ θαηνξζψλεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

φισλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κεγηζηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο ηνπο γηα κάζεζε. 

 

Πξαθηηθέο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 
ηα πξνβιήκαηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
 

Η ελφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα αθνξά ην θεθάιαην ηεο Ιζηνξίαο 

ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ «Έξηδεο γηα ην δήηεκα ησλ Δηθφλσλ» θαη ρξεζηκνπνηεί 

δηαβαζκηζκέλα θχιια δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ ίδηνπ 

ζηφρνπ κε δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ εξγαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε, 

εκβάζπλζε θαη κεηαζρεκαηηζκφ ηεο λέαο γλψζεο. Η δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

ζπλδπαζκφ ζχληνκσλ ηζηνξηθψλ βίληεν, δεκηνπξγία ρξνλνγξακκήο, αλαδήηεζε 

θχξησλ φξσλ ζε ειεθηξνληθά ιεμηθά, κειέηε θαη παξαηήξεζε πνηθηιίαο πεγψλ, 

εηθφλσλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ, αιιά θαη απηνζρέδηα ζεαηξηθά δξψκελα θαη 

δσγξαθηθέο δεκηνπξγίεο. Οη εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη είλαη επηπεδνπνηεκέλεο σο 

πξνο ηε δπζθνιία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ 

αθελφο ηελ αληαπφθξηζε καζεηψλ/-ηξηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο θαη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, πηζηνπνηψληαο ηελ θαηάθηεζε ησλ ππξεληθψλ γλψζεσλ, αιιά θαη 

παξέρνληαο πην απαηηεηηθέο αζθήζεηο γηα καζεηέο/-ήηξηεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξν καζεζηαθφ επίπεδν. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο 

νπζηαζηηθήο ζπκπεξίιεςεο φισλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, πξνσζψληαο ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη αμηνπνηψληαο ζηελ πξάμε ηηο αξρέο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο. 

Η επηθέληξσζε ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο έγηλε ιφγσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο. Τν πξφβιεκα 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα είλαη πξφβιεκα ζνβαξήο αλαληηζηνηρίαο ησλ ζηφρσλ 
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ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ (ζην εμήο ΠΣ) κε ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα πνπ ην 

ζπλνδεχνπλ, αιιά θαη κε ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ επηιέγεηαη απφ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Ψο επί ην πιείζηνλ, ε δηδαζθαιία 

ηνπ γίλεηαη κε κεζφδνπο παξαδνζηαθέο (κεησπηθή δηδαζθαιία) πνπ δελ πξνσζνχλ 

ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ έξεπλα, αιιά πεξηνξίδνληαη ζηελ απνζηήζηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αηνκηθή εμέηαζε ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/-ήηξηαο. Όια ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία ζπληεινχλ ζηε ζεψξεζε ηεο Ιζηνξίαο σο κίαο ζπιινγήο 

γεγνλφησλ, νλνκάησλ, εκεξνκεληψλ θαη επεηζνδίσλ, ηα νπνία ν/ε καζεηήο/-ήηξηα 

θαιείηαη λα απνκλεκνλεχζεη θαη φρη λα ζπλδπάζεη, λα κειεηήζεη θαη λα εμεηάζεη 

θξηηηθά.  

Δμάιινπ, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πξφβιεκα ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ Ιζηνξίαο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(ζην εμήο ΑΠΣ Ιζηνξίαο), αιιά θαη ην παξάδνμν πνπ έρεη πξνθχςεη κε ηελ έθδνζε 

ησλ Νέσλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ. Τν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ (ζην εμήο ΓΔΠΠΣ) θαη ηα ΑΠΣ ηνπ 2003 (Παηδαγσγηθφ 

Ιλζηηηνχην, 2003, ζ. 184-230) αθνινπζήζεθε απφ έλα λέν Πξφγξακκα Σπνπδψλ 

γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Α΄ Γπκλαζίνπ έσο θαη Α΄ Λπθείνπ/ ΙΔΠ, 2018), 

ην νπνίν ιεηηνπξγεί αλαλεσηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Σπγθεθξηκέλα, «ν ηύπνο 

Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ πνπ πηνζεηείηαη, ρσξίο λα παξαβιέπεη ηε γλώζε 

πεξηερνκέλνπ, εζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, επηδηώθεη ηελ θαιιηέξγεηα 

γλσζηηθώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ςπρνθηλεηηθώλ δεμηνηήησλ, αθήλεη ζηνλ/ζηελ 

εθπαηδεπηηθό πεξηζώξηα επηινγήο, πξνζαξκνγήο θαη αλακόξθσζεο, αλάινγα κε ην 

πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ 

ηνπ, ελζαξξύλεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη πξνθξίλεη πνηνηηθέο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο 

ηόζν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ όζν θαη ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ» (ΙΔΠ, ΠΣ 

Ιζηνξίαο, 2018, ζ. 3). Τν παξάδνμν πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ην λέαο πλνήο ΠΣ δε 

ζπλνδεχεηαη κε αληίζηνηρα αλαλεσκέλα εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο θαη ηελ απαξαίηεηε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η ελεκέξσζε πνπ απεπζχλζεθε ζηνπο/ζηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηεξίρηεθε ζηηο «Σπκπιεξσκαηηθέο Οδεγίεο Γηδαζθαιίαο» 

(ΥΠΠΑΙΘ, Οθηψβξηνο 2019), νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο έλα «κεηαβαηηθφ ζηάδην», 

ην νπνίν δε βξίζθεη θακία αληηζηνίρηζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

Η ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ινηπφλ, ελψ ζηεξίδεηαη ζε ΠΣ αλαλεσκέλα, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νκθαινζθνπεί αλαπαξάγνληαο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλαπαξαγσγή γεγνλφησλ, ρσξίο λα δεηνχλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-
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ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ (ζην εμήο ΠΣ) κε ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα πνπ ην 

ζπλνδεχνπλ, αιιά θαη κε ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ επηιέγεηαη απφ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Ψο επί ην πιείζηνλ, ε δηδαζθαιία 

ηνπ γίλεηαη κε κεζφδνπο παξαδνζηαθέο (κεησπηθή δηδαζθαιία) πνπ δελ πξνσζνχλ 

ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ έξεπλα, αιιά πεξηνξίδνληαη ζηελ απνζηήζηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αηνκηθή εμέηαζε ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/-ήηξηαο. Όια ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία ζπληεινχλ ζηε ζεψξεζε ηεο Ιζηνξίαο σο κίαο ζπιινγήο 

γεγνλφησλ, νλνκάησλ, εκεξνκεληψλ θαη επεηζνδίσλ, ηα νπνία ν/ε καζεηήο/-ήηξηα 

θαιείηαη λα απνκλεκνλεχζεη θαη φρη λα ζπλδπάζεη, λα κειεηήζεη θαη λα εμεηάζεη 

θξηηηθά.  

Δμάιινπ, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πξφβιεκα ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ Ιζηνξίαο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(ζην εμήο ΑΠΣ Ιζηνξίαο), αιιά θαη ην παξάδνμν πνπ έρεη πξνθχςεη κε ηελ έθδνζε 

ησλ Νέσλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ. Τν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ (ζην εμήο ΓΔΠΠΣ) θαη ηα ΑΠΣ ηνπ 2003 (Παηδαγσγηθφ 

Ιλζηηηνχην, 2003, ζ. 184-230) αθνινπζήζεθε απφ έλα λέν Πξφγξακκα Σπνπδψλ 

γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Α΄ Γπκλαζίνπ έσο θαη Α΄ Λπθείνπ/ ΙΔΠ, 2018), 

ην νπνίν ιεηηνπξγεί αλαλεσηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Σπγθεθξηκέλα, «ν ηύπνο 

Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ πνπ πηνζεηείηαη, ρσξίο λα παξαβιέπεη ηε γλώζε 

πεξηερνκέλνπ, εζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, επηδηώθεη ηελ θαιιηέξγεηα 

γλσζηηθώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ςπρνθηλεηηθώλ δεμηνηήησλ, αθήλεη ζηνλ/ζηελ 

εθπαηδεπηηθό πεξηζώξηα επηινγήο, πξνζαξκνγήο θαη αλακόξθσζεο, αλάινγα κε ην 

πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ 

ηνπ, ελζαξξύλεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη πξνθξίλεη πνηνηηθέο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο 

ηόζν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ όζν θαη ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ» (ΙΔΠ, ΠΣ 

Ιζηνξίαο, 2018, ζ. 3). Τν παξάδνμν πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ην λέαο πλνήο ΠΣ δε 

ζπλνδεχεηαη κε αληίζηνηρα αλαλεσκέλα εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο θαη ηελ απαξαίηεηε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η ελεκέξσζε πνπ απεπζχλζεθε ζηνπο/ζηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηεξίρηεθε ζηηο «Σπκπιεξσκαηηθέο Οδεγίεο Γηδαζθαιίαο» 

(ΥΠΠΑΙΘ, Οθηψβξηνο 2019), νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο έλα «κεηαβαηηθφ ζηάδην», 

ην νπνίν δε βξίζθεη θακία αληηζηνίρηζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

Η ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ινηπφλ, ελψ ζηεξίδεηαη ζε ΠΣ αλαλεσκέλα, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νκθαινζθνπεί αλαπαξάγνληαο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλαπαξαγσγή γεγνλφησλ, ρσξίο λα δεηνχλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-

ήηξηεο λα ζπζρεηίζνπλ ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα (Barton & Levstik, 1996). 

Δμαθνινπζεί, ινηπφλ, λα παξαηεξείηαη κηα δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο ζπλέρεηαο θαη 

ηεο αιιεινπρίαο ηεο Ιζηνξίαο, ε νπνία ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 

αλαπαξίζηαηαη σο παξάζεζε απνθνκκέλσλ κεηαμχ ηνπο ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ.  

Οη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα νξγαλσζεί κία δηδαζθαιία κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο, είλαη θαηαξράο ε παξαδνρή φηη ε κφληκε γλψζε είλαη γλψζε πνπ 

έρεη ζηαδηαθά νηθνδνκεζεί θαη γη’ απηφ έρεη θσδηθνπνηεζεί ζηε καθξνπξφζεζκε 

κλήκε. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, ε κλήκε ζα πξέπεη λα θαηνρπξψζεη ηηο 

ιεγφκελεο «ππξεληθέο γλψζεηο», αθνχ πξψηα επηβεβαησζεί φηη νη καζεηέο/-ήηξηεο 

θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ κε ηε λέα γλψζε κέζσ πνηθίισλ κεζφδσλ βνεζά ψζηε 

νη δηδαζθφκελνη/-εο λα νξγαλψζνπλ γλσζηηθά ζρήκαηα, ηα νπνία ηνπο/ηηο βνεζνχλ 

ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε. Τα βήκαηα, ινηπφλ, γηα λα πξνρσξήζεη 

θαλείο ζε κία πξαθηηθή εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο είλαη θαηά 

πξψην ιφγν ε πξνεηνηκαζία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ν/ε νπνίνο/-α ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα επηιέμεη θαη λα επηζεκάλεη ηηο βαζηθέο – ππξεληθέο γλψζεηο πνπ ζα 

πξέπεη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο φινη/-εο νη καζεηέο/-ήηξηεο λα θαηαθηήζνπλ, αιιά 

θαη λα θξνληίζεη λα πξνεηνηκάζεη αζθήζεηο κε ηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο, ψζηε ν/ε καζεηήο/-ήηξηα λα δερηεί ηε λέα γλψζε. Τν επφκελν 

βήκα αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ζθνπφ λα θσδηθνπνηήζνπλ 

θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηηο λέεο έλλνηεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο, ψζηε 

λα επηζεκαίλνπλ ηη γλσξίδνπλ θαη ηη φρη θαη ηη ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ, κε άιια ιφγηα 

λα απνθηήζνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεηε ε 

επαλάιεςε ζπζρέηηζεο – ζπληήξεζεο κε πνηθίιεο αζθήζεηο, ε πηνζέηεζε ηεο 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/-ήηξηαο θαη φρη ν πεξηνξηζκφο ζηε 

ζπλεζηζκέλε αθξφαζε θαη ππελζχκηζε, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη πεξηνξίδεηαη 

δξαζηηθά ν (κνλφ)ινγνο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη εληζρχνληαη ε εξγαζία θαη 

ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ βήκαηα, ζα πεξηγξαθεί κία ελδεηθηηθή πνξεία 

δηδαζθαιίαο γηα ηελ ελφηεηα πνπ πξναλαθέξζεθε, ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί θαη 

εθαξκνζηεί ζε κία ηάμε κεηθηήο εηνηκφηεηαο. Η ηάμε, ινηπφλ, πεξηιάκβαλε 23 

καζεηέο/-ήηξηεο, νη νπνίνη/-εο αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά επίπεδα. 

Σπγθεθξηκέλα, απνηεινχληαλ απφ καζεηέο/-ήηξηεο κε δηάγλσζε καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ (κε βαζηθή ηε δπζιεμία – 2 παηδηά), παηδηά πνπ κάζαηλαλ απφ ην 
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δεκνηηθφ ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα, παξνπζίαδαλ, σζηφζν, ζεκαληηθά 

θελά θαη δπζθνιίεο (2 παηδηά), αιιά θαη καζεηέο/-ήηξηεο κε κέζν (9 παηδηά), θαιφ 

(7 παηδηά) θαη πςειφ (3 παηδηά) επίπεδν εηνηκφηεηαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

δηαπίζησζε ηνπ επηπέδνπ έγηλε ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο 

δηαγλσζηηθψλ δνθηκαζηψλ πνπ αθνξνχζαλ πνηθίιεο πιεπξέο ησλ γισζζηθψλ 

καζεκάησλ, αιιά θαη εηδηθφηεξα ηεο Ιζηνξίαο. Η δηδαζθαιία ζπλνδεπφηαλ απφ 

θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία ζηφρεπαλ αθελφο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξφζθηεζε ηεο 

ππξεληθήο γλψζεο πνπ πξνέθππηε απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί θαη νη νπνίνη 

βαζίδνληαλ ζην ΠΣ ηνπ καζήκαηνο, αθεηέξνπ λα παξάζρνπλ επθαηξίεο 

αμηνπνίεζεο θαη δηεχξπλζεο πνιιαπιψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ψζηε λα 

παξαθηλεζνχλ φινη/-εο αλεμαηξέησο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζην κάζεκα κε 

πνηθίιεο εξγαζίεο.  

 

Γηδαθηηθό παξάδεηγκα: Ιζηνξία Β΄ Γπκλαζίνπ: «Έξηδεο γηα ην δήηεκα ησλ 
εηθόλσλ» 
 

Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη ζην ΠΣ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα είλαη ηξεηο: α) νη 

καζεηέο/-ήηξηεο λα αλαθαιχςνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο εηθνλνιαηξψλ θαη 

εηθνλνκάρσλ ζρεηηθά κε ηελ απεηθφληζε ηνπ ζείνπ, β) λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

εξκελεχζνπλ ην θαηλφκελν ηεο Δηθνλνκαρίαο, φρη κφλν σο ζξεζθεπηηθήο – 

ζενινγηθήο ζχγθξνπζεο, αιιά θαη ζε ζπλάξηεζε κε πνιηηηθνχο, ζηξαηησηηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο θαη, ηέινο γ) λα εμεγήζνπλ 

ηελ πίζηε ησλ αλζξψπσλ ζε δεηζηδαηκνλίεο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ζηηο νπνίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ.  

Οη ηξεηο ζηφρνη, φπσο είλαη αληηιεπηφ, δελ είλαη ίδηνη σο πξνο ηνλ βαζκφ 

δπζθνιίαο. Ο πξψηνο αθνξά ηε δεμηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο, ν 

δεχηεξνο ζπζρεηίδεη ηελ θαηαλφεζε κε ηελ εξκελεία, ζέηνληαο, επνκέλσο, έλα πην 

ζχλζεην δεηνχκελν, ελψ ν ηειεπηαίνο επηζηξαηεχεη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη 

κεηαθέξεη ηελ ηζηνξηθή γλψζε ζην ζήκεξα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο νη καζεηέο/-

ήηξηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ παγηψζεη ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο θαη λα ηηο 

κεηαζρεκαηίζνπλ, αιιά θαη λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζε απηέο.  

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζέηεη ην θεθάιαην, ην πξψην πξάγκα 

πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. Δλδηαθέξεη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο βαζηθνχο 

ηζηνξηθνχο φξνπο πνπ εκθαλίδνληαη θαη λα ηνπο ζπζρεηίζνπλ κε ηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν, 
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δεκνηηθφ ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα, παξνπζίαδαλ, σζηφζν, ζεκαληηθά 

θελά θαη δπζθνιίεο (2 παηδηά), αιιά θαη καζεηέο/-ήηξηεο κε κέζν (9 παηδηά), θαιφ 

(7 παηδηά) θαη πςειφ (3 παηδηά) επίπεδν εηνηκφηεηαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

δηαπίζησζε ηνπ επηπέδνπ έγηλε ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο 

δηαγλσζηηθψλ δνθηκαζηψλ πνπ αθνξνχζαλ πνηθίιεο πιεπξέο ησλ γισζζηθψλ 

καζεκάησλ, αιιά θαη εηδηθφηεξα ηεο Ιζηνξίαο. Η δηδαζθαιία ζπλνδεπφηαλ απφ 

θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία ζηφρεπαλ αθελφο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξφζθηεζε ηεο 

ππξεληθήο γλψζεο πνπ πξνέθππηε απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί θαη νη νπνίνη 

βαζίδνληαλ ζην ΠΣ ηνπ καζήκαηνο, αθεηέξνπ λα παξάζρνπλ επθαηξίεο 

αμηνπνίεζεο θαη δηεχξπλζεο πνιιαπιψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ψζηε λα 

παξαθηλεζνχλ φινη/-εο αλεμαηξέησο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζην κάζεκα κε 

πνηθίιεο εξγαζίεο.  

 

Γηδαθηηθό παξάδεηγκα: Ιζηνξία Β΄ Γπκλαζίνπ: «Έξηδεο γηα ην δήηεκα ησλ 
εηθόλσλ» 
 

Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη ζην ΠΣ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα είλαη ηξεηο: α) νη 

καζεηέο/-ήηξηεο λα αλαθαιχςνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο εηθνλνιαηξψλ θαη 

εηθνλνκάρσλ ζρεηηθά κε ηελ απεηθφληζε ηνπ ζείνπ, β) λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

εξκελεχζνπλ ην θαηλφκελν ηεο Δηθνλνκαρίαο, φρη κφλν σο ζξεζθεπηηθήο – 

ζενινγηθήο ζχγθξνπζεο, αιιά θαη ζε ζπλάξηεζε κε πνιηηηθνχο, ζηξαηησηηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο θαη, ηέινο γ) λα εμεγήζνπλ 

ηελ πίζηε ησλ αλζξψπσλ ζε δεηζηδαηκνλίεο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ζηηο νπνίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ.  

Οη ηξεηο ζηφρνη, φπσο είλαη αληηιεπηφ, δελ είλαη ίδηνη σο πξνο ηνλ βαζκφ 

δπζθνιίαο. Ο πξψηνο αθνξά ηε δεμηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο, ν 

δεχηεξνο ζπζρεηίδεη ηελ θαηαλφεζε κε ηελ εξκελεία, ζέηνληαο, επνκέλσο, έλα πην 

ζχλζεην δεηνχκελν, ελψ ν ηειεπηαίνο επηζηξαηεχεη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη 

κεηαθέξεη ηελ ηζηνξηθή γλψζε ζην ζήκεξα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο νη καζεηέο/-

ήηξηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ παγηψζεη ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο θαη λα ηηο 

κεηαζρεκαηίζνπλ, αιιά θαη λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζε απηέο.  

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζέηεη ην θεθάιαην, ην πξψην πξάγκα 

πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. Δλδηαθέξεη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο βαζηθνχο 

ηζηνξηθνχο φξνπο πνπ εκθαλίδνληαη θαη λα ηνπο ζπζρεηίζνπλ κε ηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν, 

ηνπο αλζξψπνπο κέζα απφ δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 

Πνξεία δηδαζθαιίαο 
 

• Α1. Η ηάμε ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε σο πξνο ηε λέα γλψζε πνπ 

ζα ιάβεη, γη’ απηφ σο αξρηθή δξαζηεξηφηεηα πξνηείλεηαη ζηελ νινκέιεηα κία ζεηξά 

επηινγψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνπζίαζε ελφο ζχληνκνπ βίληεν γηα ηηο έξηδεο 

πνπ αθνξνχζαλ ηε ιαηξεία ησλ εηθφλσλ (Βιηψξαο, 2007), αιιά θαη ηελ πξνβνιή 

ζηνλ βηληενπξνβνιέα ηεο ηάμεο πνηθίισλ ζξεζθεπηηθψλ εηθφλσλ κε ζέκα ηελ 

Δηθνλνκαρία θαη ηελ Δηθνλνιαηξία, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη γηα πξνζεθηηθή 

παξαηήξεζε θαη ζρνιηαζκφ. Η εηζαγσγή έρεη ζηφρν λα ηνλψζεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηε λέα γλψζε πνπ ζα ιάβνπλ, αιιά θαη λα ηνπο/ηηο σζήζεη ζηελ 

πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη άκεζεο 

πεγέο γηα ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη.  

• Α2. Πξψηνο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηη αθξηβψο ήηαλ ε Δηθνλνκαρία 

θαη γηαηί ζπλέβε θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο/-ήηξηεο αλαιακβάλνπλ 

λα κειεηήζνπλ κία ρξνλνγξακκή, φπνπ νπηηθνπνηνχληαη ηα γεγνλφηα ηνπνζεηνχκελα 

ζηνλ ηζηνξηθφ άμνλα, ψζηε λα γίλεηαη πην εχθνια αληηιεπηή ε ηζηνξηθή ζπλέρεηα. Η 

ρξνλνγξακκή κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε νκάδεο 

πάλσ ζε έλα έηνηκν ζρήκα πνπ παξέρεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ή λα πξνβιεζεί ζηνλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα απφ ηα έηνηκα ςεθηαθά δηαδξαζηηθά εξγαιεία ηνπ 

«Φσηφδεληξνπ» (http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8183). 

 

 
 

Δηθόλα 1: Φξνλνιφγην – Ιζηνξηνγξακκή ηεο Δηθνλνκαρίαο 
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Αθνχ γίλνπλ θαηαλνεηέο νη βαζηθέο θάζεηο ηεο Δηθνλνκαρίαο κέζσ ηεο 

κειέηεο θαη ηνπ ζρνιηαζκνχ ηεο ρξνλνγξακκήο, νη καζεηέο/-ήηξηεο ζα πξέπεη λα 

κειεηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο βαζηθνχο φξνπο (νξνινγία) ηνπ καζήκαηνο. Τν 

κάζεκα ζέηεη θάπνηεο έλλνηεο-θιεηδηά, αλάκεζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη φξνη: 

«Δηθνλνκαρία, αλεηθνληθέο αληηιήςεηο, εηθνλνκάρνη, εηθνλφθηινη, Ισάλλεο 

Γακαζθελφο, ηηκεηηθή πξνζθχλεζε, αλαζηήισζε εηθφλσλ, απαγφξεπζε παξάζηαζεο 

ζείσλ πξνζψπσλ, θαηαζηξνθή έξγσλ ηέρλεο».  

Πξνθεηκέλνπ νη φξνη λα γίλνπλ θαηαλνεηνί, ε ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο θαη 

ηνπο αλαηίζεηαη ε έξεπλα ηεο ζεκαζίαο ησλ φξσλ ζην ειεθηξνληθφ ιεμηθφ ηεο 

«Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα» θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζπκπιήξσζε ηεο ζεκαζίαο 

ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ «Φσηφδεληξνπ». 

 

 
 

Δηθόλα 2: (http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8352) 
 

Η δηαδηθαζία απηή βνεζά ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα ζπλεξγαζηνχλ, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ςεθηαθά εξγαιεία, κε ηα νπνία ελ πνιινίο είλαη εμνηθεησκέλνη/-εο, 

θαη λα ζπγθξνηήζνπλ πίλαθεο κε ηε βαζηθή νξνινγία, ηελ νπνία ζπλζέηνπλ κφλνη/-εο 

ηνπο κε ζαθψο θαιχηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ εκπέδσζε ζε ζρέζε κε ηελ απιή 

αλαθνξά απφ ηνλ δηδάζθνληα. 

 Β: Γξαζηεξηόηεηεο θαηαλόεζεο – εκβάζπλζεο  

Με ηηο πξνεγεζείζεο δηαδηθαζίεο νη καζεηέο/-ήηξηεο θαηαθηνχλ κε ελεξγεηηθφ 

ηξφπν ηε βαζηθή νξνινγία θαη αληηιακβάλνληαη ηε ζέζε ησλ γεγνλφησλ πνπ 

κειεηνχλ ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ. Σην επφκελν ζηάδην θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ, ψζηε λα κειεηήζνπλ δηαθφξσλ εηδψλ πεγέο θαη λα 

ζρνιηάζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο, πξνζπαζψληαο λα αλαθαιχςνπλ κε επαγσγηθφ 

ηξφπν ηηο πνιιαπιέο ζεκαζίεο ηεο Δηθνλνκαρίαο φρη κφλν σο ζξεζθεπηηθήο / 
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Αθνχ γίλνπλ θαηαλνεηέο νη βαζηθέο θάζεηο ηεο Δηθνλνκαρίαο κέζσ ηεο 

κειέηεο θαη ηνπ ζρνιηαζκνχ ηεο ρξνλνγξακκήο, νη καζεηέο/-ήηξηεο ζα πξέπεη λα 

κειεηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο βαζηθνχο φξνπο (νξνινγία) ηνπ καζήκαηνο. Τν 

κάζεκα ζέηεη θάπνηεο έλλνηεο-θιεηδηά, αλάκεζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη φξνη: 

«Δηθνλνκαρία, αλεηθνληθέο αληηιήςεηο, εηθνλνκάρνη, εηθνλφθηινη, Ισάλλεο 

Γακαζθελφο, ηηκεηηθή πξνζθχλεζε, αλαζηήισζε εηθφλσλ, απαγφξεπζε παξάζηαζεο 

ζείσλ πξνζψπσλ, θαηαζηξνθή έξγσλ ηέρλεο».  

Πξνθεηκέλνπ νη φξνη λα γίλνπλ θαηαλνεηνί, ε ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο θαη 

ηνπο αλαηίζεηαη ε έξεπλα ηεο ζεκαζίαο ησλ φξσλ ζην ειεθηξνληθφ ιεμηθφ ηεο 

«Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα» θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζπκπιήξσζε ηεο ζεκαζίαο 

ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ «Φσηφδεληξνπ». 

 

 
 

Δηθόλα 2: (http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8352) 
 

Η δηαδηθαζία απηή βνεζά ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα ζπλεξγαζηνχλ, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ςεθηαθά εξγαιεία, κε ηα νπνία ελ πνιινίο είλαη εμνηθεησκέλνη/-εο, 

θαη λα ζπγθξνηήζνπλ πίλαθεο κε ηε βαζηθή νξνινγία, ηελ νπνία ζπλζέηνπλ κφλνη/-εο 

ηνπο κε ζαθψο θαιχηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ εκπέδσζε ζε ζρέζε κε ηελ απιή 

αλαθνξά απφ ηνλ δηδάζθνληα. 

 Β: Γξαζηεξηόηεηεο θαηαλόεζεο – εκβάζπλζεο  

Με ηηο πξνεγεζείζεο δηαδηθαζίεο νη καζεηέο/-ήηξηεο θαηαθηνχλ κε ελεξγεηηθφ 

ηξφπν ηε βαζηθή νξνινγία θαη αληηιακβάλνληαη ηε ζέζε ησλ γεγνλφησλ πνπ 

κειεηνχλ ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ. Σην επφκελν ζηάδην θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ, ψζηε λα κειεηήζνπλ δηαθφξσλ εηδψλ πεγέο θαη λα 

ζρνιηάζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο, πξνζπαζψληαο λα αλαθαιχςνπλ κε επαγσγηθφ 

ηξφπν ηηο πνιιαπιέο ζεκαζίεο ηεο Δηθνλνκαρίαο φρη κφλν σο ζξεζθεπηηθήο / 

ζενινγηθήο ζχγθξνπζεο, αιιά θαη σο πνιηηηθήο, ζηξαηησηηθήο, 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηακάρεο.  

Τν ζηάδην απηφ είλαη δπζθνιφηεξν, γη’ απηφ αλαηίζεληαη ζηηο νκάδεο 

δξαζηεξηφηεηεο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. Να ζεκεησζεί φηη νη νκάδεο είλαη κεηθηέο 

θαη φρη δηαρσξηζκέλεο / επηπεδνπνηεκέλεο, θάηη πνπ ζπληζηά ιάζνο ζηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Σηηο νκάδεο δίλνληαη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη 

ζηε κειέηε πεγψλ, ψζηε ηα κέιε λα επηιέμνπλ, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ εηνηκφηεηαο, 

απηέο πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Ψζηφζν, φιεο νη πεγέο 

ζηελ νπζία πξαγκαηεχνληαη ηα ίδηα ζέκαηα θαη αλαδεηθλχνπλ παξφκνηα δεηήκαηα, ηα 

νπνία ε θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα ζπλνςίζεη θαη λα παξνπζηάζεη ζηελ νινκέιεηα, 

κεηά ην πέξαο ηεο κειέηεο. Έηζη, επί παξαδείγκαηη, ε θάζε νκάδα αλαιακβάλεη 

πεγέο, φπσο ζξεζθεπηηθέο εηθφλεο, δηαδξαζηηθέο εηθφλεο (φπσο «Τν Χαιηήξη ηνπ 

Φινπληψθ – Δλέξγεηεο Δηθνλνκάρσλ» ζην «Φσηφδεληξν» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9138), αιιά θαη πνηθίιεο γξαπηέο πεγέο, κε 

απψηεξν ζηφρν λα θαηαγξαθνχλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο θάζε ηάζεο, λα ζρνιηαζηνχλ ηα 

θίλεηξα θαη λα επηρεηξεζεί ε εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Γηα ηε κειέηε ησλ 

πεγψλ νη νκάδεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πινχζην πιηθφ απφ ηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα ηνπ «Φσηφδεληξνπ», εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ησλ ππνινγηζηψλ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ην πιηθφ κπνξεί λα 

πξνβιεζεί ή λα δνζεί απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θσηνηππεκέλν ζε θχιια εξγαζίαο.  
 

 
 

Δηθόλα 3: Δηθνλνκαρία: Σπιινγή εηθφλσλ  
(http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1053)  
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Δηθόλα 4: Τν Χαιηήξη ηνπ Φινπληψθ – Δλέξγεηεο Δηθνλνκάρσλ  
(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9138) 

 

 
 

Δηθόλα 5: Δηθνλνκαρία – Τα επηρεηξήκαηα ησλ εηθνλνκάρσλ θαη ησλ εηθνλνιαηξψλ  
(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8351) 

 
Απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή αλακέλεηαη νη καζεηέο/-ήηξηεο λα δηαθξίλνπλ ηα 

επηρεηξήκαηα ησλ αληίζεησλ ηάζεσλ θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα εξκελεχζνπλ ηα 

θίλεηξα ησλ αληηπάισλ, πνπ ζηελ νπζία αληαλαθινχλ κία εληειψο δηαθνξεηηθή 

θνζκναληίιεςε.  

 Γ. Κξηηηθή ζεώξεζε: Σην ζηάδην απηφ νη καζεηέο/-ήηξηεο θαινχληαη λα 

εμεηάζνπλ ηελ έλλνηα ηεο «δεηζηδαηκνλίαο» βξίζθνληαο παξαδείγκαηα επηθξάηεζήο 

ηεο θαη απφ άιιεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, αιιά θαη απφ ηε ζεκεξηλή επνρή. 

Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ έξεπλά ηνπο θαη λα ζρνιηάζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 

πηνζέηεζεο δεηζηδαηκνληψλ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ζηελ εμέιημε ηεο 
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Δηθόλα 4: Τν Χαιηήξη ηνπ Φινπληψθ – Δλέξγεηεο Δηθνλνκάρσλ  
(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9138) 

 

 
 

Δηθόλα 5: Δηθνλνκαρία – Τα επηρεηξήκαηα ησλ εηθνλνκάρσλ θαη ησλ εηθνλνιαηξψλ  
(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8351) 

 
Απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή αλακέλεηαη νη καζεηέο/-ήηξηεο λα δηαθξίλνπλ ηα 

επηρεηξήκαηα ησλ αληίζεησλ ηάζεσλ θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα εξκελεχζνπλ ηα 

θίλεηξα ησλ αληηπάισλ, πνπ ζηελ νπζία αληαλαθινχλ κία εληειψο δηαθνξεηηθή 

θνζκναληίιεςε.  

 Γ. Κξηηηθή ζεώξεζε: Σην ζηάδην απηφ νη καζεηέο/-ήηξηεο θαινχληαη λα 

εμεηάζνπλ ηελ έλλνηα ηεο «δεηζηδαηκνλίαο» βξίζθνληαο παξαδείγκαηα επηθξάηεζήο 

ηεο θαη απφ άιιεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, αιιά θαη απφ ηε ζεκεξηλή επνρή. 

Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ έξεπλά ηνπο θαη λα ζρνιηάζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 

πηνζέηεζεο δεηζηδαηκνληψλ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ζηελ εμέιημε ηεο 

θνηλσλίαο, δίλεηαη ή πξνβάιιεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ δηάθνξα 

επεηζφδηα ηεο κεζαησληθήο, αιιά θαη ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο, ζην νπνίν θαίλεηαη ν 

ηξφπνο πνπ νη δεηζηδαηκνλίεο ησλ αλζξψπσλ θαζφξηζαλ πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη 

δηακφξθσζαλ νιφθιεξεο θνηλσλίεο. Μπνξεί, επί παξαδείγκαηη, λα πξνβάιεη πιηθφ 

πνπ αθνξά ην «θάςηκν ησλ καγηζζψλ» θαηά ηνλ Μεζαίσλα ή ην ζέκα ηεο βαζθαλίαο 

απφ ηνλ Μεζαίσλα κέρξη θαη ηε ζχγρξνλε επνρή. Οη καζεηέο/-ήηξηεο κέζα απφ ην 

πιηθφ ζα θιεζνχλ λα ζπδεηήζνπλ, λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα ζπλαγάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα επεμεξγαδφκελνη/-εο έλλνηεο φπσο: δεηζηδαηκνλία – πξνθαηάιεςε – 

ξαηζηζκφο.  

 Γ. Δξγαζίεο. Οη εξγαζίεο βαζίδνληαη ζε δηαβαζκηζκέλα θχιια 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ κε δηαθνξεηηθνχ 

επηπέδνπ αζθήζεηο. Οη εξγαζίεο είλαη θνηλέο, φκσο επηηξέπνπλ ζηα κέιε ησλ νκάδσλ 

λα επηιέμνπλ δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην επίπεδν εηνηκφηεηάο ηνπο, ην νπνίν 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ νη ίδηνη/-εο, πξνβαίλνληαο ζε έλα είδνο 

απηναμηνιφγεζεο ησλ γλψζεψλ ηνπο. Όιεο νη εξγαζίεο, σζηφζν, πξνυπνζέηνπλ ηελ 

θαηάθηεζε ησλ ιεγφκελσλ «ππξεληθψλ γλψζεσλ», ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα ηηο νινθιεξψζνπλ ζπλεξγαδφκελνη/-εο, αμηνπνηψληαο 

ηηο δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο είλαη θαιχηεξνη/-εο ή απνδνηηθφηεξνη/-εο. Γηα παξάδεηγκα: 
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Δλδεηθηηθό Φύιιν Γξαζηεξηνηήησλ 
 

 

 

 

 

 

 

Δπηιέμηε απφ ηε δηπιαλή ζηήιε 
ηνπιάρηζηνλ δχν εηθφλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ 
ηελ αληηπαιφηεηα ζην δήηεκα ησλ εηθφλσλ. 
(Μπνξείηε λα ηηο επηιέμεηε θαη φιεο). 
Απαληήζηε ζε φζεο εξσηήζεηο επηζπκείηε 
(κε ειάρηζην φξην ηηο 2). Γηα θάζε εξψηεζε 
καδεχεηε 5 πφληνπο. Γηα λα πεξάζεη ε νκάδα 
ζαο ηε δνθηκαζία, ζα πξέπεη λα καδέςεη 
ηνπιάρηζηνλ 10 πφληνπο.  

Σην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ε θάζε νκάδα ζα 
παξνπζηάζεη ζηελ νινκέιεηα ηα 
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο. 

1. Δπηιέμηε δχν εηθφλεο θαη πεξηγξάςηε ηη 
βιέπεηε θαη πνην ηζηνξηθφ γεγνλφο 
πηζηεχεηε φηη απεηθνλίδνπλ. Αλ έπξεπε 
λα βάιεηε έλαλ ππφηηηιν 
«εηθνλνκαρία» - «εηθνλνιαηξία» θάησ 
απφ ηηο εηθφλεο πνπ επηιέμαηε, πνηεο ζα 
επηιέγαηε θαη γηαηί; (ππξεληθέο 
γλψζεηο – επίπεδν δπζθνιίαο 1) 

2. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζαο δίλνπλ νη εηθφλεο θαη ζηε ζπλέρεηα 
γξάςηε κία παξάγξαθν έσο 150 ιέμεηο, 
φπνπ ζα δηεγείζηε κε ρξνλνινγηθή 
ζεηξά ηα γεγνλφηα πνπ απεηθνλίδνληαη. 
(ππξεληθέο γλψζεηο – επίπεδν 
δπζθνιίαο 2) 

3. Πνηα ηζηνξηθά πξφζσπα κπνξείηε λα 
αλαγλσξίζεηε ζηηο εηθφλεο; Βξείηε 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 
πξφζσπα απηά ζε κία δηαδηθηπαθή 
αλαδήηεζε πνπ ζα θάλεηε, θαη ζηε 
ζπλέρεηα επηιέμηε απηφ πνπ ζεσξείηε 
φηη έπαημε ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζην 
δήηεκα ηεο Δηθνλνκαρίαο θαη γξάςηε 
κία νκηιία ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδεη 
ηηο απφςεηο ηνπ ζηνλ ιαφ. (επίπεδν 
δπζθνιίαο 3) 
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Δλδεηθηηθό Φύιιν Γξαζηεξηνηήησλ 
 

 

 

 

 

 

 

Δπηιέμηε απφ ηε δηπιαλή ζηήιε 
ηνπιάρηζηνλ δχν εηθφλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ 
ηελ αληηπαιφηεηα ζην δήηεκα ησλ εηθφλσλ. 
(Μπνξείηε λα ηηο επηιέμεηε θαη φιεο). 
Απαληήζηε ζε φζεο εξσηήζεηο επηζπκείηε 
(κε ειάρηζην φξην ηηο 2). Γηα θάζε εξψηεζε 
καδεχεηε 5 πφληνπο. Γηα λα πεξάζεη ε νκάδα 
ζαο ηε δνθηκαζία, ζα πξέπεη λα καδέςεη 
ηνπιάρηζηνλ 10 πφληνπο.  

Σην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ε θάζε νκάδα ζα 
παξνπζηάζεη ζηελ νινκέιεηα ηα 
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο. 

1. Δπηιέμηε δχν εηθφλεο θαη πεξηγξάςηε ηη 
βιέπεηε θαη πνην ηζηνξηθφ γεγνλφο 
πηζηεχεηε φηη απεηθνλίδνπλ. Αλ έπξεπε 
λα βάιεηε έλαλ ππφηηηιν 
«εηθνλνκαρία» - «εηθνλνιαηξία» θάησ 
απφ ηηο εηθφλεο πνπ επηιέμαηε, πνηεο ζα 
επηιέγαηε θαη γηαηί; (ππξεληθέο 
γλψζεηο – επίπεδν δπζθνιίαο 1) 

2. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζαο δίλνπλ νη εηθφλεο θαη ζηε ζπλέρεηα 
γξάςηε κία παξάγξαθν έσο 150 ιέμεηο, 
φπνπ ζα δηεγείζηε κε ρξνλνινγηθή 
ζεηξά ηα γεγνλφηα πνπ απεηθνλίδνληαη. 
(ππξεληθέο γλψζεηο – επίπεδν 
δπζθνιίαο 2) 

3. Πνηα ηζηνξηθά πξφζσπα κπνξείηε λα 
αλαγλσξίζεηε ζηηο εηθφλεο; Βξείηε 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 
πξφζσπα απηά ζε κία δηαδηθηπαθή 
αλαδήηεζε πνπ ζα θάλεηε, θαη ζηε 
ζπλέρεηα επηιέμηε απηφ πνπ ζεσξείηε 
φηη έπαημε ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζην 
δήηεκα ηεο Δηθνλνκαρίαο θαη γξάςηε 
κία νκηιία ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδεη 
ηηο απφςεηο ηνπ ζηνλ ιαφ. (επίπεδν 
δπζθνιίαο 3) 

 

Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ζηφρν λα επηηξέςνπλ ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο λα απαληήζνπλ, αμηνπνηψληαο φια ηα δεδνκέλα πνπ απνθφκηζαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, λα επηιέμνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο. Οη εξσηήζεηο 1, 2 θαη 4 κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ αληίζηνηρα ηα επίπεδα δπζθνιίαο1 1 θαη 2, δειαδή γηα λα νινθιεξσζνχλ 

ρξεηάδεηαη θαηά βάζε νη καζεηέο/-ήηξηεο λα έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο ππξεληθέο γλψζεηο 

(θαηαλφεζε βαζηθψλ φξσλ θαη επηρεηξεκάησλ) θαη λα επηζηξαηεχζνπλ ηελ 

παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο, ψζηε λα αλαζπλζέζνπλ ηηο βαζηθέο απφςεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηδαζθαιία. Η δξακαηνπνίεζε πνπ πξνηείλεηαη βνεζά λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αλαζπζηαζνχλ ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα ησλ εηθνλνκάρσλ 

θαη ησλ εηθνλνιαηξψλ, ψζηε λα αλαπαξαζηαζνχλ κε παηγληψδε θαη επράξηζην ηξφπν. 

Η άληιεζε ησλ επηρεηξεκάησλ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε κειέηε ησλ πεγψλ πνπ έρεη 

                                                 
1 Δλδεηθηηθά έρνπκε ρσξίζεη ηέζζεξα επίπεδα εηνηκφηεηαο. Τν πξψην αλαθέξεηαη ζε καζεηέο/-ήηξηεο 
κε αξθεηέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή/ θαη αδπλακία ζηελ θαηαλφεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ην 
δεχηεξν ζε καζεηέο/-ήηξηεο πνπ παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο, φκσο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ 
επθνιφηεξα βαζηθνχο φξνπο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Τν ηξίην επίπεδν 
αλαθέξεηαη ζε καζεηέο/-ήηξηεο πνπ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ επθνιφηεξα θαη ε 
ρξήζε ηεο γιψζζαο βξίζθεηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Τέινο, ην ηέηαξην επίπεδν αλαθέξεηαη 
ζε πςειφ επίπεδν εηνηκφηεηαο θαη ζε καζεηέο/-ήηξηεο πνπ έρνπλ εμαζθεζεί ζηε ζχλζεζε, ηελ 
παξαγσγή θαη ηνλ θξηηηθφ ζρνιηαζκφ. 

 

 

 

 

 

4. Σπγθεληξψζηε ηα επηρεηξήκαηα ησλ 
εηθνλνκάρσλ θαη ησλ εηθνλνιαηξψλ 
θαη παξνπζηάζηε ηα ζε αγψλα ιφγνπ 
θάλνληαο δξακαηνπνίεζε (επίπεδν 
δπζθνιίαο 1). 

5. Γεκηνπξγήζηε ζε ζπλεξγαζία κε ηα 
κέιε ηεο νκάδαο ζαο έλα βίληεν ζην 
Moviemaker επηιέγνληαο σο 
πξσηαγσληζηή έλα ηζηνξηθφ πξφζσπν 
πνπ πξσηαγσλίζηεζε ζηε δηακάρε γηα 
ηηο εηθφλεο. Δπηιέμηε θσηνγξαθηθφ 
πιηθφ θαηάιιειν, κνπζηθή επέλδπζε 
πνπ λα ηαηξηάδεη κε ηελ αθήγεζή ζαο 
θαη ζπλζέζηε κία αθήγεζε φπνπ ζα 
πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο απφςεηο ηνπ 
πξνζψπνπ (ππνζηεξηθηή ή δηψθηε ησλ 
εηθφλσλ). (επίπεδν δπζθνιίαο 4) 
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πξνεγεζεί, ελψ ε πξνεηνηκαζία ησλ δηαιφγσλ αλαδεηθλχεη δεμηφηεηεο δηαπξνζσπηθήο 

θαη θηλαηζζεηηθήο λνεκνζχλεο (Gardner, 1999, 2006). Οη εξσηήζεηο 3 θαη 5 αθνξνχλ 

ηα επίπεδα 3 θαη 4 αληίζηνηρα. Πξνυπνζέηνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ φξσλ, 

αιιά θαη επηπιένλ γισζζηθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο εκβάζπλζεο θαη θεηκεληθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ. Η εξψηεζε 5 ζπληζηά κηα εξψηεζε πνπ εκπεξηθιείεη πνιιαπιέο 

δεμηφηεηεο (πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ζπληζηά κηα εξγαζία πνπ 

αλαδεηθλχεη πνιιαπινχο ηχπνπο λνεκνζχλεο). 

Η ινγηθή ζχλζεζεο ησλ αζθήζεσλ είλαη φηη δελ απνθιείνπλ θαλέλαλ καζεηή 

θαη θακία καζήηξηα. Γε δηαθνξνπνηνχλ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο, αιιά ηνλ βαζκφ 

δπζθνιίαο ησλ εξσηήζεσλ. Δπηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ζεσξείηαη απηή πνπ 

ζπγθεληξψλεη 10 πφληνπο. Γηα ηε ζπγθέληξσζε απηή πξνυπφζεζε είλαη ε πξφζθηεζε 

ησλ βαζηθψλ / ππξεληθψλ γλψζεσλ, αιιά θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ. Οη πξνζθεξφκελεο αζθήζεηο πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο πξναπαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξνθίι καζεηψλ/-ηξηψλ. 

Οη εξγαζίεο απηέο κπνξεί λα γίλνπλ ζηελ ηάμε θαη λα ζπλερηζηνχλ ζην ζπίηη.  

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εκπέδσζε κε ηξφπν 

ζπκκεηνρηθφ είλαη ε ζπκπιήξσζε ελφο ζηαπξφιεμνπ ή αληηζηνηρίζεηο ησλ βαζηθψλ 

φξσλ – πξνζψπσλ ηεο δηακάρεο γηα ηηο εηθφλεο ή ε ζπκπιήξσζε θελψλ κε ηνπο 

βαζηθνχο ηζηνξηθνχο φξνπο ζηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη αλαθνξά.  

 

Παξάδεηγκα 1 
 

1. Να αλαδεηήζεηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

«Φσηφδεληξνπ» (http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9137?locale=el) ην θείκελν πνπ αθνξά 

ηελ πεξίνδν ηεο Δηθνλνκαρίαο θαη λα ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηζηνξηθνχο φξνπο απφ ηνλ πίλαθα.  
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πξνεγεζεί, ελψ ε πξνεηνηκαζία ησλ δηαιφγσλ αλαδεηθλχεη δεμηφηεηεο δηαπξνζσπηθήο 

θαη θηλαηζζεηηθήο λνεκνζχλεο (Gardner, 1999, 2006). Οη εξσηήζεηο 3 θαη 5 αθνξνχλ 

ηα επίπεδα 3 θαη 4 αληίζηνηρα. Πξνυπνζέηνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ φξσλ, 

αιιά θαη επηπιένλ γισζζηθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο εκβάζπλζεο θαη θεηκεληθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ. Η εξψηεζε 5 ζπληζηά κηα εξψηεζε πνπ εκπεξηθιείεη πνιιαπιέο 

δεμηφηεηεο (πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ζπληζηά κηα εξγαζία πνπ 

αλαδεηθλχεη πνιιαπινχο ηχπνπο λνεκνζχλεο). 

Η ινγηθή ζχλζεζεο ησλ αζθήζεσλ είλαη φηη δελ απνθιείνπλ θαλέλαλ καζεηή 

θαη θακία καζήηξηα. Γε δηαθνξνπνηνχλ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο, αιιά ηνλ βαζκφ 

δπζθνιίαο ησλ εξσηήζεσλ. Δπηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ζεσξείηαη απηή πνπ 

ζπγθεληξψλεη 10 πφληνπο. Γηα ηε ζπγθέληξσζε απηή πξνυπφζεζε είλαη ε πξφζθηεζε 

ησλ βαζηθψλ / ππξεληθψλ γλψζεσλ, αιιά θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ. Οη πξνζθεξφκελεο αζθήζεηο πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο πξναπαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξνθίι καζεηψλ/-ηξηψλ. 

Οη εξγαζίεο απηέο κπνξεί λα γίλνπλ ζηελ ηάμε θαη λα ζπλερηζηνχλ ζην ζπίηη.  

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εκπέδσζε κε ηξφπν 

ζπκκεηνρηθφ είλαη ε ζπκπιήξσζε ελφο ζηαπξφιεμνπ ή αληηζηνηρίζεηο ησλ βαζηθψλ 

φξσλ – πξνζψπσλ ηεο δηακάρεο γηα ηηο εηθφλεο ή ε ζπκπιήξσζε θελψλ κε ηνπο 

βαζηθνχο ηζηνξηθνχο φξνπο ζηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη αλαθνξά.  

 

Παξάδεηγκα 1 
 

1. Να αλαδεηήζεηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

«Φσηφδεληξνπ» (http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9137?locale=el) ην θείκελν πνπ αθνξά 

ηελ πεξίνδν ηεο Δηθνλνκαρίαο θαη λα ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηζηνξηθνχο φξνπο απφ ηνλ πίλαθα.  

 

 
 

Δηθόλα 6: Η πεξίνδνο ηεο Δηθνλνκαρίαο 
  

Παξάδεηγκα 2 
 

2. Να αλαδεηήζεηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

«Φσηφδεληξνπ» (http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1036?locale=el) ην ζηαπξφιεμν πνπ 

αθνξά ηελ πεξίνδν ηεο Δηθνλνκαρίαο θαη λα ην ιχζεηε. Πξνζνρή ζηνλ ρξφλν! 

 

 
 

Δηθόλα 7: Δηθνλνκαρία, Σηαπξφιεμν  
 

Παξάδεηγκα 3 
 

3. Να ζπκπιεξψζεηε ην θνπίδ γηα ηελ Δηθνλνκαρία απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ «Φσηφδεληξνπ» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1364. 
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Δηθόλα 8: Δηθνλνκαρία, θνπίδ  
 

Σπκπεξάζκαηα 
 

Η πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ, ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ, ε επηινγή ησλ εξγαιείσλ Τερλνινγίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) γηα ηελ έξεπλα, παξαηήξεζε θαη εμάζθεζε 

δίλνπλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη φιεο ηηο καζήηξηεο, αλεμαξηήησο επηπέδνπ 

εηνηκφηεηαο, ηε δπλαηφηεηα αθελφο ζπκκεηνρήο, αθεηέξνπ πξφζθηεζεο γλψζεσλ 

απαξαίηεησλ ζε φινπο/-εο. Οη παξερφκελεο γλψζεηο αθνινπζνχλ ηε ζηφρεπζε ηνπ ΠΣ 

θαη αλαθαιχπηνληαη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

παξαηήξεζεο, ζχγθξηζεο θαη θξηηηθήο εκβάζπλζεο. Σηε δηαδηθαζία απηή νη καζεηέο/-

ήηξηεο δε ιεηηνπξγνχλ σο παζεηηθνί δέθηεο, αιιά ζπλεξγάδνληαη, ζπδεηνχλ, 

θαηαγξάθνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαη καζαίλνπλ κε ηξφπν αξθεηέο θνξέο 

παηγληψδε. Αλεμαξηήησο επηπέδνπ εηνηκφηεηαο, έρνπλ φινη/-εο ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμνπλ απφ κία πνηθηιία αζθήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ θαη νη νπνίεο 

πηζηνπνηνχλ ηε πξφζθηεζε ησλ βαζηθψλ – ππξεληθψλ γλψζεσλ πνπ ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα θαηαλνήζνπλ. Οη αζθήζεηο θαιχπηνπλ πνιιαπιά καζεζηαθά πξνθίι, 

ελψ νη εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη ζηνρεχνπλ αθξηβψο ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ δπλαηψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε 

δηαθνξνπνίεζε θαζίζηαηαη ε κέζνδνο πνπ παξέρεη εξγαιεία εηζφδνπ ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα ηνπο/ηηο δηαρσξίδεη ή λα ηνπο/ηηο 

θαηαηάζζεη ζε αλειαζηηθά επίπεδα. Αληίζεηα, αλαδεηθλχεηαη ζε κία δηαδηθαζία 

εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο κάζεζεο, παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ ζηηο βαζηθέο γλψζεηο θαη 

δπλαηφηεηαο εμέιημεο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο νκάδαο.  
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Δηθόλα 8: Δηθνλνκαρία, θνπίδ  
 

Σπκπεξάζκαηα 
 

Η πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ, ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ, ε επηινγή ησλ εξγαιείσλ Τερλνινγίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) γηα ηελ έξεπλα, παξαηήξεζε θαη εμάζθεζε 

δίλνπλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη φιεο ηηο καζήηξηεο, αλεμαξηήησο επηπέδνπ 

εηνηκφηεηαο, ηε δπλαηφηεηα αθελφο ζπκκεηνρήο, αθεηέξνπ πξφζθηεζεο γλψζεσλ 

απαξαίηεησλ ζε φινπο/-εο. Οη παξερφκελεο γλψζεηο αθνινπζνχλ ηε ζηφρεπζε ηνπ ΠΣ 

θαη αλαθαιχπηνληαη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

παξαηήξεζεο, ζχγθξηζεο θαη θξηηηθήο εκβάζπλζεο. Σηε δηαδηθαζία απηή νη καζεηέο/-

ήηξηεο δε ιεηηνπξγνχλ σο παζεηηθνί δέθηεο, αιιά ζπλεξγάδνληαη, ζπδεηνχλ, 

θαηαγξάθνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαη καζαίλνπλ κε ηξφπν αξθεηέο θνξέο 

παηγληψδε. Αλεμαξηήησο επηπέδνπ εηνηκφηεηαο, έρνπλ φινη/-εο ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμνπλ απφ κία πνηθηιία αζθήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ θαη νη νπνίεο 

πηζηνπνηνχλ ηε πξφζθηεζε ησλ βαζηθψλ – ππξεληθψλ γλψζεσλ πνπ ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα θαηαλνήζνπλ. Οη αζθήζεηο θαιχπηνπλ πνιιαπιά καζεζηαθά πξνθίι, 

ελψ νη εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη ζηνρεχνπλ αθξηβψο ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ δπλαηψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε 

δηαθνξνπνίεζε θαζίζηαηαη ε κέζνδνο πνπ παξέρεη εξγαιεία εηζφδνπ ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα ηνπο/ηηο δηαρσξίδεη ή λα ηνπο/ηηο 

θαηαηάζζεη ζε αλειαζηηθά επίπεδα. Αληίζεηα, αλαδεηθλχεηαη ζε κία δηαδηθαζία 

εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο κάζεζεο, παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ ζηηο βαζηθέο γλψζεηο θαη 

δπλαηφηεηαο εμέιημεο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο νκάδαο.  
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Πεπίληψη  
 
Ζ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ ζρνιείνπ (αίζνπζεο, απιή, θνηλόρξεζηνη ρώξνη 

θ.ά.) θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ ππάξρεη ζε απηόλ (έπηπια, παηρλίδηα, πθάζκαηα θ.ά.), 

θαηά ηελ εθαξκνγή ζπλεξγαηηθώλ κνξθώλ δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό 

ξόιν ζηνλ ηξόπν πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά ζην λεπηαγσγείν. θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα 

αλαδείμεη πώο κέζα από ζπλεξγαηηθέο θαη επέιηθηεο κνξθέο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζην λεπηαγσγείν ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ζηηο δξάζεηο ηνπο. Πξόθεηηαη γηα έξεπλα δξάζεο πνπ εθαξκόζηεθε ζε δύν 

λεπηαγσγεία. Ζ δηάξθεηά ηεο ήηαλ ηξεηο κήλεο θαη ην δείγκα ηεο 45 παηδηά. Σα εξγαιεία 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ ν νδεγόο παξαηήξεζεο θαη ε θσηνγξάθηζε. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη ηα παηδηά ελζσκάησζαλ ζηηο δξάζεηο ηνπο όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

αμηνπνίεζαλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. πκκεηείραλ ελεξγά ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο θαη αλαβαζκίζηεθε ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. 
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Abstract 
 
The pedagogical incorporation of school spaces (classes, playground, and public spaces etc.) 

and the educational material (furniture, toys, fabrics, etc.) into the use of cooperative learning 

can play an important role in the way children participate in kindergarten. The purpose of this 

study was to highlight that through cooperative learning and flexible forms of use of school 

spaces and educational materials of the kindergarten, children present elements of active 

participation in their actions. The present study was action research and it took place in two 

kindergartens. The duration was three months with a sample of 45 children. The data 

collection tool was an observation guide and photo shooting. For the data analysis, the 

method of qualitative content analysis was used. The results were quite remarkable and 
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The pedagogical incorporation of school spaces (classes, playground, and public spaces etc.) 

and the educational material (furniture, toys, fabrics, etc.) into the use of cooperative learning 

can play an important role in the way children participate in kindergarten. The purpose of this 
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kindergartens. The duration was three months with a sample of 45 children. The data 

collection tool was an observation guide and photo shooting. For the data analysis, the 

method of qualitative content analysis was used. The results were quite remarkable and 
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Ειζαγωγή 
 

Ο ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε κάζεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαη κπνξεί λα επηδξάζεη θαη ζηηο δύν ζε κεγάιν βαζκό 

(Hollins, 2008· Zins θ.ά., 2007· Dickinson & Tabors, 2001 ֹ). Δπίζεο, όπσο αλαθέξεη ε 

Πέπα (2019, ζ. 253), «Ο ζρνιηθόο ρώξνο απνηειεί έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη 

δπλαηόηεηεο, νη νπνίεο γίλνληαη αληηιεπηέο ή αγλννύληαη, αμηνπνηνύληαη ή παξακέλνπλ 

αδξαλείο, αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε ζρνιηθή 

θαζεκεξηλόηεηα». ηελ παξνύζα έξεπλα, ν ρώξνο δελ πξνζεγγίδεηαη σο γεσκεηξηθή 

θαηαζθεπή, αιιά κε βάζε ηε δπλακηθή πνπ αλαπηύζζεηαη ζε απηόλ ράξε ζηελ 

παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ (Γεξκαλόο, 2002). ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ηα παηδηά 

ελζσκαηώλνπλ ζπλερώο ηνλ ρώξν ζηα παηρλίδηα ηνπο, ηνλ εκπινπηίδνπλ κε 

ζπκβνιηζκνύο θαη ζεκαζίεο, ηνλ κεηαηξέπνπλ ζε έλα πιηθό πεξηβάιινλ 

πξνζαξκνζκέλν ζηα παηρλίδηα θαη ζηηο δξάζεηο ηνπο (Γεξκαλόο, 2011· ֹWeinstein & 

David, 1993). Ο ρώξνο ιεηηνπξγεί σο πεδίν έθθξαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο, δηέπεηαη 

από θαηλνύξηνπο ππνθεηκεληθνύο θαλόλεο θαη αμηνπνηείηαη από ηα παηδηά ζην παηρλίδη 

ηνπο (Manzo & Devine-Wright, 2014· Stedman, 2002). 

Ζ άπνςε όηη ην πιηθό πεξηβάιινλ επηδξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ θαη 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηζεκάλζεθε από πνιινύο 

παηδαγσγνύο. Ο Frobel ππνζηήξηδε όηη ε ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ-παηρληδηώλ (ηα 

θξαηβειηαλά δώξα) ηξνθνδνηεί ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη θαιιηεξγεί ηε θαληαζία ησλ 

παηδηώλ (Houssaye, 2000). H Μνληεζόξη (1970) ζεσξνύζε όηη ν ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε κάζεζε θαη ζρεδίαζε 

πξσηόηππν εθπαηδεπηηθό πιηθό. Οη Weinstein & David (1993) ππνζηεξίδνπλ όηη νη 

δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο, νηθεηνπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ρώξνπ σο πιηθνύ 

πεδίνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, επεηδή ην βνεζνύλ λα αλαπηπρζεί κε πνιινύο ηξόπνπο. Ζ 
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Oblinger (2006) ππνζηήξημε όηη ν ρώξνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο 

θαη ηνλ ηξόπν κάζεζεο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο ηάμεο ηνπ λεπηαγσγείνπ απνηειεί ζπζηαηηθό ηεο 

πιηθήο δνκήο (Γεξκαλόο, 2002). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δόζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηε ρξήζε ηνπ, θαζώο, όπσο έδεημαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα από έξεπλεο ηνπ Πηαδέ 

(1972), ε αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνύ κε ην πιηθό πεξηβάιινλ θαη εηδηθόηεξα κε ηα 

αληηθείκελα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε. Δπίζεο νη Boggan 

θ.ά. (2010) αλαθέξνπλ όηη, αλ ν ρξήζηεο θαηαλνήζεη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πιηθνύ θαη 

αλαπηύμεη ζρέζε καδί ηνπ, ηόηε κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά θαη ηα πιηθά λα 

θαλνύλ ρξήζηκα θαη λα ζπκβάινπλ ζηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Σν 

πιηθό «θαηεπζύλεη» ηα παηδηά ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα πεηξακαηηζκό, 

εκπέδσζε θαη απόθηεζε δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθόκελεο έλλνηεο. Ζ ρξήζε 

ηνπ, όηαλ γίλεηαη ζε έλα πιαίζην ειεπζεξίαο κε ηελ εθαξκνγή λέσλ ζπλεξγαηηθώλ θαη 

δηαινγηθώλ πξαθηηθώλ, ζπκβάιιεη αθόκα πεξηζζόηεξν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

(Εεζνπνύινπ, 2015· Γεξκαλόο, 2002 ). Ζ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γίλεηαη 

από ηε λεπηαγσγό αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά. Γηα λα κπνξεί ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό λα αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα είλαη 

επαξθέο ζε πνζόηεηα, ε αηζζεηηθή ηνπ λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαη λα παξαθηλεί 

ην παηδί λα αζρνιεζεί καδί ηνπ, λα είλαη πξνζβάζηκν θαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

(θνπκπνπξδή & θνπκηόο, 2015· Γεξκαλόο, 2002).  

«Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό κπνξεί λα νξγαλώζεη ηε ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηε 

κάζεζε, θαζώο απνηειεί πεγή εξεζηζκάησλ πνπ αμηνπνηνύληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, δηεπθνιύλεη ηε κεηάβαζε από ηε κηα δξαζηεξηόηεηα ζηελ άιιε, επεξεάδεη 

ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηάμεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε αηνκηθώλ ηθαλνηήησλ, όπσο ε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο, ε θαληαζία θαη ε 

δεκηνπξγηθόηεηα» (Γεξκαλόο, 2002, ζ. 379).   

Έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθό λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνύλ (Parnell, 2015). Ζ επειημία ηνπ ρώξνπ είλαη κηα ηδηόηεηα πνπ κπνξεί 

λα πξνβιεθζεί από ηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ θαη ησλ επίπισλ, αιιά 

θαη λα δηακνξθσζεί από ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ ρώξνπ, ησλ επίπισλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Ζ επειημία ηνπ ρώξνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κόλν αλ νη 

ρξήζηεο ηνπ έρνπλ επέιηθηε ζπκπεξηθνξά (DfES, 2002, ζ. 19). Ζ Epstein (2000) 

ππνγξακκίδεη όηη είλαη πξνηηκόηεξν λα δεκηνπξγνύληαη ιίγεο πεξηνρέο πνπ ζα 
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Oblinger (2006) ππνζηήξημε όηη ν ρώξνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο 

θαη ηνλ ηξόπν κάζεζεο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο ηάμεο ηνπ λεπηαγσγείνπ απνηειεί ζπζηαηηθό ηεο 

πιηθήο δνκήο (Γεξκαλόο, 2002). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δόζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηε ρξήζε ηνπ, θαζώο, όπσο έδεημαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα από έξεπλεο ηνπ Πηαδέ 

(1972), ε αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνύ κε ην πιηθό πεξηβάιινλ θαη εηδηθόηεξα κε ηα 

αληηθείκελα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε. Δπίζεο νη Boggan 

θ.ά. (2010) αλαθέξνπλ όηη, αλ ν ρξήζηεο θαηαλνήζεη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πιηθνύ θαη 

αλαπηύμεη ζρέζε καδί ηνπ, ηόηε κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά θαη ηα πιηθά λα 

θαλνύλ ρξήζηκα θαη λα ζπκβάινπλ ζηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Σν 

πιηθό «θαηεπζύλεη» ηα παηδηά ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα πεηξακαηηζκό, 

εκπέδσζε θαη απόθηεζε δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο δηδαζθόκελεο έλλνηεο. Ζ ρξήζε 

ηνπ, όηαλ γίλεηαη ζε έλα πιαίζην ειεπζεξίαο κε ηελ εθαξκνγή λέσλ ζπλεξγαηηθώλ θαη 

δηαινγηθώλ πξαθηηθώλ, ζπκβάιιεη αθόκα πεξηζζόηεξν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

(Εεζνπνύινπ, 2015· Γεξκαλόο, 2002 ). Ζ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γίλεηαη 

από ηε λεπηαγσγό αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά. Γηα λα κπνξεί ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό λα αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα είλαη 

επαξθέο ζε πνζόηεηα, ε αηζζεηηθή ηνπ λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαη λα παξαθηλεί 

ην παηδί λα αζρνιεζεί καδί ηνπ, λα είλαη πξνζβάζηκν θαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

(θνπκπνπξδή & θνπκηόο, 2015· Γεξκαλόο, 2002).  

«Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό κπνξεί λα νξγαλώζεη ηε ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηε 

κάζεζε, θαζώο απνηειεί πεγή εξεζηζκάησλ πνπ αμηνπνηνύληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, δηεπθνιύλεη ηε κεηάβαζε από ηε κηα δξαζηεξηόηεηα ζηελ άιιε, επεξεάδεη 

ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηάμεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε αηνκηθώλ ηθαλνηήησλ, όπσο ε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο, ε θαληαζία θαη ε 

δεκηνπξγηθόηεηα» (Γεξκαλόο, 2002, ζ. 379).   

Έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθό λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνύλ (Parnell, 2015). Ζ επειημία ηνπ ρώξνπ είλαη κηα ηδηόηεηα πνπ κπνξεί 

λα πξνβιεθζεί από ηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ θαη ησλ επίπισλ, αιιά 

θαη λα δηακνξθσζεί από ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ ρώξνπ, ησλ επίπισλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Ζ επειημία ηνπ ρώξνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κόλν αλ νη 

ρξήζηεο ηνπ έρνπλ επέιηθηε ζπκπεξηθνξά (DfES, 2002, ζ. 19). Ζ Epstein (2000) 

ππνγξακκίδεη όηη είλαη πξνηηκόηεξν λα δεκηνπξγνύληαη ιίγεο πεξηνρέο πνπ ζα 

δηαζέηνπλ πνηθηιία πιηθώλ θαη επξπρσξία, ώζηε ηα παηδηά λα κπνξνύλ λα πινπνηνύλ 

ηηο ηδέεο ηνπο, λα αλαπηύζζνληαη ζε όια ηα επίπεδα θαη λα νξγαλώλνπλ λνεηηθά ηνλ 

ρώξν. Ο ρώξνο έρεη ηελ ηδηόηεηα ηεο επειημίαο όηαλ επλνεί ηελ αλάπηπμε 

ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ (Γεξκαλόο, 2002, ζ. 398). Ο 

παηδαγσγηθόο αλαζρεδηαζκόο ηνπ ρώξνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από 

«ελζσκαησκέλε» πνηθηιία, ράξε ζηελ νπνία θαζίζηαηαη εθηθηή ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ 

κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, ρσξίο λα πξναπαηηνύληαη αιιαγέο ζην ζρήκα, ην κέγεζνο 

θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ (Dudek, 2000). 

Ζ έλλνηα ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

απνηέιεζε αληηθείκελν πνιιώλ εξεπλώλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Όπσο αλαθέξνπλ νη 

Alrashidi θ.ά. (2016), έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ελλνηνινγηθήο νξηνζέηεζεο κέζα από 

ηε δεκηνπξγία κνληέισλ (Conceptualisation Model of Engagement). Δκείο 

πηνζεηήζακε ζηελ έξεπλά καο ην κνληέιν ελλνηνιόγεζεο ησλ Fredricks θ.ά. (2004), 

πνπ πξνζδίδεη ζηελ έλλνηα ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ζπκπεξηθνξηζηηθέο, γλσζηηθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθάλζεηο. Δξεπλεηέο όπσο νη Williford θ.ά. (2013), νη 

Fredricks θ.ά. (2004), πνπ πηνζέηεζαλ ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, εθιακβάλνπλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή σο πνιπδηάζηαηε 

έλλνηα, πνπ εθδειώλεηαη από ηηο ηθαλόηεηεο ησλ παηδηώλ λα αιιειεπηδξνύλ ζεηηθά 

θαη αξλεηηθά κεηαμύ ηνπο, κε ηνλ παηδαγσγό θαη κέζα από ηηο δξάζεηο ηνπο 

(παηρλίδηα, νξγαλσκέλεο θαη απζόξκεηεο δξαζηεξηόηεηεο). ε απηέο ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηα παηδηά εθδειώλνπλ ζπκπεξηθνξηζηηθά, γλσζηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Ali & Hassan, 2018∙ Williford θ.ά., 2013∙ Fredricks 

θ.ά., 2004). ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ θαηαγξάθνληαη πξνζπάζεηεο 

ελλνηνιόγεζεο ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Οη αθειιαξίνπ θαη Σζηάξα (2019), κέζα από έξεπλα γηα ηηο απόςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, θαηέγξαςαλ κηα ζεηξά από ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηα παηδηά.  

 

Επιζκόπηζη ηηρ έπεςναρ 
 

Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αλαδείμεη πσο κέζα από ζπλεξγαηηθέο θαη 

επέιηθηεο κνξθέο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

ηα παηδηά εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: αλ ν επέιηθηνο ηξόπνο ρξήζεο ηνπ 
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ρώξνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ επηδξά ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ 

θαη αλ ηα παηδηά εθαξκόδνπλ ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λεπηαγσγείν πνπ είρε δύν ηκήκαηα, ζε 

αζηηθή πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 

2018-19 θαη αθνξνύζε νξγαλσκέλεο από ηε λεπηαγσγό δξαζηεξηόηεηεο, πνπ 

πξνέθπςαλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαζεκαηηθνύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Σν 

δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 45 παηδηά, λήπηα θαη πξνλήπηα, θαη ε δηάξθεηά ηεο 3 κήλεο 

(Μάξηηνο, Απξίιηνο θαη Μάηνο). Σν πξώην ηκήκα είρε 21 λήπηα –11 αγόξηα θαη 10 

θνξίηζηα– θαη 2 πξνλήπηα θνξίηζηα, θαη ην δεύηεξν 20 λήπηα –10 θνξίηζηα θαη 10 

αγόξηα– θαη 2 πξνλήπηα αγόξηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη δελ ππήξραλ παηδηά κε 

εηεξόηεηα ζηε γιώζζα θαη ηελ θαηαγσγή.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο νη γνλείο ελεκεξώζεθαλ από ηελ εξεπλήηξηα, 

ηε δηεύζπλζε θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ζπγθέληξσζε γνλέσλ ζην ζρνιείν θαη νη γνλείο ππέγξαςαλ ππεύζπλεο δειώζεηο όηη 

επέηξεπαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηελ έξεπλα. Δθηόο από ηελ πξνθνξηθή 

ελεκέξσζε, ε εξεπλήηξηα νξγάλσζε έλα εξγαζηήξην γηα ηνπο γνλείο, νη νπνίνη, κέζα 

από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό, κπόξεζαλ λα αληηιεθζνύλ ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ 

ρώξνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο. Ζ 

έξεπλα-δξάζε ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε γηα λα παξέκβεη ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, κε ζηόρν ηελ 

αλάπηπμε, ηε βειηίσζε, ηελ αιιαγή (Καηζαξνύ & Σζάθνο, 2004). Ζ έξεπλα-δξάζε 

πινπνηείηαη ζε απζεληηθό πιαίζην (ηάμε λεπηαγσγείνπ) θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ δηάινγν 

θαη ηε ζπλεξγαζία. Δπίζεο, όινη νη παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνύλ ζπλερώο κεηαμύ 

ηνπο αληηκεησπίδνληαη σο έλα ζύλνιν θαη δύζθνια δηαρσξίδνληαη (Καθαλά & 

Μπόηζνγινπ, 2010). 

Ζ έξεπλα πεξηιάκβαλε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, θαηά ηελ νπνία ν/ε 

εξεπλεηήο/-ήηξηα εξγάδεηαη σο πιήξσο ζπκκεηέρσλ/-νπζα (complete participant) 

(Hay, 2000). Ζ εξεπλήηξηα δελ παξελέβαηλε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο, παξαηεξνύζε ηηο 

δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ παηδηώλ, ελώ ιεηηνπξγνύζε εκςπρσηηθά θαη 

ππνζηεξηθηηθά, ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Kagan, 1994). 

Ζ έξεπλα-δξάζε δελ απνηειεί κηα γξακκηθή κέζνδν έξεπλαο, πνπ αξρίδεη κε 

ζρεδηαζκό θαη θαηαιήγεη ζε κηα αμηνιόγεζε πνπ απιώο εξκελεύεη ηε δξάζε 

αλαδξνκηθά. Δίλαη πνιύ πην ζύλζεηε θαη πξνζαξκνζκέλε ζηε δπλακηθή ηνπ 
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ρώξνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ επηδξά ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ 

θαη αλ ηα παηδηά εθαξκόδνπλ ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λεπηαγσγείν πνπ είρε δύν ηκήκαηα, ζε 

αζηηθή πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 

2018-19 θαη αθνξνύζε νξγαλσκέλεο από ηε λεπηαγσγό δξαζηεξηόηεηεο, πνπ 

πξνέθπςαλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαζεκαηηθνύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Σν 

δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 45 παηδηά, λήπηα θαη πξνλήπηα, θαη ε δηάξθεηά ηεο 3 κήλεο 

(Μάξηηνο, Απξίιηνο θαη Μάηνο). Σν πξώην ηκήκα είρε 21 λήπηα –11 αγόξηα θαη 10 

θνξίηζηα– θαη 2 πξνλήπηα θνξίηζηα, θαη ην δεύηεξν 20 λήπηα –10 θνξίηζηα θαη 10 

αγόξηα– θαη 2 πξνλήπηα αγόξηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη δελ ππήξραλ παηδηά κε 

εηεξόηεηα ζηε γιώζζα θαη ηελ θαηαγσγή.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο νη γνλείο ελεκεξώζεθαλ από ηελ εξεπλήηξηα, 

ηε δηεύζπλζε θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ζπγθέληξσζε γνλέσλ ζην ζρνιείν θαη νη γνλείο ππέγξαςαλ ππεύζπλεο δειώζεηο όηη 

επέηξεπαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηελ έξεπλα. Δθηόο από ηελ πξνθνξηθή 

ελεκέξσζε, ε εξεπλήηξηα νξγάλσζε έλα εξγαζηήξην γηα ηνπο γνλείο, νη νπνίνη, κέζα 

από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό, κπόξεζαλ λα αληηιεθζνύλ ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ 

ρώξνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο. Ζ 

έξεπλα-δξάζε ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε γηα λα παξέκβεη ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, κε ζηόρν ηελ 

αλάπηπμε, ηε βειηίσζε, ηελ αιιαγή (Καηζαξνύ & Σζάθνο, 2004). Ζ έξεπλα-δξάζε 

πινπνηείηαη ζε απζεληηθό πιαίζην (ηάμε λεπηαγσγείνπ) θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ δηάινγν 

θαη ηε ζπλεξγαζία. Δπίζεο, όινη νη παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνύλ ζπλερώο κεηαμύ 

ηνπο αληηκεησπίδνληαη σο έλα ζύλνιν θαη δύζθνια δηαρσξίδνληαη (Καθαλά & 
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επέιηθηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ηέινο ραξαθηεξηζηηθά 
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ηελ πηινηηθή ηνπ εθαξκνγή, ζε νξγαλσκέλεο από ηε λεπηαγσγό δξαζηεξηόηεηεο. Ζ 

εξεπλήηξηα ζεκείσλε ζηνλ νδεγό παξαηήξεζεο θαη θαηέγξαθε ζην εκεξνιόγην 

γεγνλόηα, ζηνηρεία, δηαιόγνπο θαη νηηδήπνηε ζεσξνύζε ζεκαληηθό θαη δε 

ζπκπεξηιακβαλόηαλ ζηνλ νδεγό παξαηήξεζεο. Δπίζεο, θσηνγξάθηδε ηηο δξάζεηο ησλ 

παηδηώλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Με ηε θσηνγξάθηζε κπνξεί ν/ε 
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εξεπλεηήο/-ήηξηα λα αλαθαιύςεη θαη λα θαηαλνήζεη ζρέζεηο πνπ είλαη δύζθνιν λα ηηο 

δηαθξίλεη κε άιινπο ηξόπνπο (Clark, 2010). 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ζεκαηηθή αλάιπζε. Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε 

είλαη κία επέιηθηε κέζνδνο πνπ επηηπγράλεη ηελ αλαγλώξηζε θαη ηε δεκηνπξγία 

ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ από κία βάζε ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Οξγαλώλεη θαη κειεηά ηα 

δεδνκέλα κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα, δεκηνπξγεί ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, 

αλαπξνζαξκόδεη, νξηζηηθνπνηεί θαη εξκελεύεη πνηθίιεο παξακέηξνπο ηνπ εξεπλεηηθνύ 

ζέκαηνο (Braun & Clarke, 2006). Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ 

δεδνκέλσλ, ηελ θσδηθνπνίεζή ηνπο, ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ (Braun & Clarke, 2006). 

 

Η οπγάνωζη ηος ππογπάμμαηορ 
 

Σν εξεπλεηηθό πξόγξακκα εθαξκόζηεθε κε θαηεπζπλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, 

ζε όιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ Γηαζεκαηηθνύ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο, αιιά 

θαη ζην απζόξκεην παηρλίδη ησλ παηδηώλ. Γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθαξκόζακε ηε κέζνδν ηνπ παηδαγσγηθνύ αλαζρεδηαζκνύ ηνπ ρώξνπ, 

ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηνπ Γεξκαλνύ (2002). Ο παηδαγσγηθόο αλαζρεδηαζκόο ηνπ 

ρώξνπ βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνύο θαλόλεο: Πξώηνο είλαη ε νξγάλσζε ηνπ 

ρώξνπ ζε πεξηνρέο, δεύηεξνο ε ύπαξμε επειημίαο ηνπ ρώξνπ, ηξίηνο ε δεκηνπξγία 

νηθείαο αηκόζθαηξαο θαη ηέηαξηνο ε δεκηνπξγία κηθξνπεξηβαιιόλησλ γηα ην άηνκν 

θαη ηελ νκάδα.  

Ζ επειημία ηνπ ρώξνπ θαιιηεξγήζεθε κέζα από πξαθηηθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ 

από ηηο λεπηαγσγνύο θαη ηα παηδηά. Γόζεθε ειεπζεξία ζηε ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηνλ 

ρώξν θαη ην ζώκα ηνπ. Σα παηδηά είραλ ηε δπλαηόηεηα λα κεηαθηλνύληαη ειεύζεξα 

ζηνλ ρώξν, λα επηιέγνπλ ηε ζηάζε ζώκαηνο πνπ δηεπθόιπλε ηελ εξγαζία ηνπο, λα 

αιιειεπηδξνύλ κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο αιιά θαη ησλ άιισλ νκάδσλ, πάληα 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Γεξκαλόο, 2002). Οη 

αλαδηνξγαλώζεηο ηνπ ρώξνπ γίλνληαλ αξρηθά από ηε λεπηαγσγό θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

ηελ εκπινθή ησλ παηδηώλ. Οη αλαδηνξγαλώζεηο αθνξνύζαλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

ρώξνπ γηα λα θηινμελήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη νκαδηθέο ή αηνκηθέο δξάζεηο. Σέινο, ε 

θάζε νκάδα κπνξνύζε λα δηακνξθώλεη ηνλ ρώξν ηεο (είηε κεηαθηλώληαο έπηπια είηε 

κεηαθηλώληαο εθπαηδεπηηθό πιηθό είηε αμηνπνηώληαο θαη άιινπο ρώξνπο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ θ.ά.) γηα λα ππνζηεξίμεη ην παηρλίδη ηεο ή ηελ νξγαλσκέλε δξάζε. 
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Όιεο νη παξαπάλσ πξαθηηθέο ζπλέβαιαλ ζηελ επειημία ηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ, 

θαζώο, όπσο αλαθέξεη ε DfES (2002, ζ. 19) «ν πην επέιηθηα ζρεδηαζκέλνο ρώξνο, 

κόλν ηόηε κπνξεί λα δνπιέςεη, αλ νη ρξήζηεο ηνπ έρνπλ επέιηθηε πξνζέγγηζε» θαη ε 

Parnell (2015) επηζεκαίλεη όηη νη ρξήζηεο ηνπ ρώξνπ (παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνί) 

πξέπεη λα αηζζάλνληαη ηθαλνί λα δηακνξθώζνπλ ην δηθό ηνπο πεξηβάιινλ κάζεζεο 

γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Ζ έξεπλα ζηεξίρηεθε ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο, θαζώο, όπσο δείρλνπλ θαη έξεπλεο (Εεζνπνύινπ, 2015∙ Γεξκαλόο, 2002), ε 

εθαξκνγή ηεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη νπζηαζηηθή. Από έλαλ κεγάιν αξηζκό 

ζπλεξγαηηθώλ κνξθώλ κάζεζεο επηιέρηεθε ην «learning together» ησλ Johnson & 

Johnson (1999, 2003), γηαηί ην κνληέιν απηό δε ζπλδέεηαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

αλαιπηηθό πξόγξακκα ή γλσζηηθό αληηθείκελν, αιιά κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δπλακηθνύ ηνπ θάζε παηδηνύ, ηελ ςπρνθνηλσληθή θαη γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε, 

ζηνηρεία πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηόρνπο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο (Καθαλά, 2008, ζ. 

34).  

Σα παηδηά εξγάδνληαλ ζε ηεηξακειείο αλνκνηνγελείο νκάδεο. Οη νκάδεο ησλ 

παηδηώλ ήηαλ ζηαζεξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγήζεθαλ από ηηο 

λεπηαγσγνύο θαη ε εξγαζία γηλόηαλ ζε ηξεηο θάζεηο: α) εξγαζία ζηελ νκάδα-ηάμε, 

όπνπ δίλνληαλ νη νδεγίεο από ηε λεπηαγσγό ζε όιεο ηηο νκάδεο, β) εξγαζία ζηηο 

κηθξέο νκάδεο, όπνπ ηα παηδηά επέιεγαλ ηνλ ρώξν εξγαζίαο θαη πινπνηνύζαλ ηε 

δξάζε, όρη κόλν ελζσκαηώλνληαο ηα πιηθά ζηνηρεία ηνπ ρώξνπ, αιιά θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο θαη δεκηνπξγώληαο λέν εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην 

παηρλίδη ηνπο, θαη γ) παξνπζίαζε – αμηνιόγεζε ζηελ νκάδα-ηάμε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θάζε νκάδα παηδηώλ επέιεγε έλαλ ρώξν γηα λα εξγαζηεί, 

ζπδεηνύζε θαη απνθάζηδε πώο ζα δηακόξθσλε ηνλ ρώξν, επέιεγε ηα έπηπια, ηνλ 

εμνπιηζκό θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζε ή δεκηνπξγνύζε θαηλνύξην πιηθό, 

πινπνηνύζε ηελ αλαδηάηαμε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο, 

ζπλεξγαδόηαλ κε ηηο άιιεο νκάδεο, όπνπ ήηαλ απαξαίηεην, θαη ηέινο παξνπζίαδε ηελ 

εξγαζία ηεο ζηηο άιιεο νκάδεο. Οη αλαδηνξγαλώζεηο ηνπ ρώξνπ γίλνληαλ γηα λα 

πξνσζεζεί ε δξάζε, ζπλδένληαλ κε ην ζέκα θαη ην πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ζηεξίδνληαλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ παηδηώλ. 
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Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 
 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο 

(ηνλ νδεγό παξαηήξεζεο, ηε θσηνγξάθηζε θαη ην εκεξνιόγην) καο νδήγεζε ζηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηε δεκηνπξγία ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ. Οη 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζρεηίδνληαλ κε πξαθηηθέο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κε ηηο ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθάξκνζαλ ηα 

παηδηά θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζηηο νκάδεο.  

Από ηε ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςαλ νη παξαθάησ 

θαηεγνξίεο ρξήζεο θαη ελζσκάησζεο ηνπ ρώξνπ, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο: 

Νένη ηξόπνη ρξεζηκνπνίεζεο όισλ ησλ ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ (απιή, δηάδξνκνη, 

αίζνπζεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ).  

Ζ λεπηαγσγόο ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ δξάζεσλ ζπκπεξηιάκβαλε, εθηόο από ηνλ 

ρώξν ηεο ηάμεο θαη όινπο ηνπο άιινπο ρώξνπο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Γεκηνπξγνύζε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο επθαηξίεο, ώζηε ηα παηδηά λα δξνπλ θαη ζε ηόπνπο πνπ 

ζπλδένληαλ κε ηε δξάζε, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ παηρληδηνύ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ έγηλε πιαηεία γηα λα θηινμελήζεη κηα 

δξακαηνπνίεζε θαη ε βεξάληα θηινμέλεζε ην παηρλίδη ηνπο, όπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθόλα 1 θαη 2.  

 

 
 

Εικόνα 1: Ζ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ έγηλε πιαηεία 
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Εικόνα 1: Ζ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ έγηλε πιαηεία 
 

 
 

Εικόνα 2: Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ζην παηρλίδη ηνπο ηνλ ρώξν ηεο βεξάληαο 
 

Απηή ε ζπλζήθε είρε σο πξνϋπόζεζε ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε, ηελ 

πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο θαη ηελ αλάπηπμε δηαιόγνπ γηα ηηο επηινγέο ηνπ 

ρώξνπ. Ο πιηθόο ρώξνο απνηειεί έλα πεδίν αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην ππνθείκελν 

θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, πιηθό θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό. Σν ππνθείκελν δελ 

πξνζιακβάλεη κόλν ηα εξεζίζκαηα πνπ ηνπ παξέρεη ν ρώξνο, αιιά θαη ηα 

ελζσκαηώλεη ζηνπο κεραληζκνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

επηδξάζεη ζην πεξηβάιινλ (Γεξκαλόο, 1998). 

Αλάδεημε λέσλ ηξόπσλ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ επίπισλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.  

Σα έπηπια, εθηόο από ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπο, κπνξνύζαλ λα αιιάμνπλ θαη λα 

εμππεξεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη θαξέθιεο κπνξεί λα γίλνληαλ 

θαζίζκαηα ιεσθνξείνπ, ηα ηξαπέδηα ζξόλνη ηνπ βαζηιηά θ.ά., όπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθόλα 3.  
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Εικόνα 3: Οη θαξέθιεο έγηλαλ ζέζεηο ιεσθνξείνπ 
 

Οη λένη ηξόπνη ρξήζεο αξρηθά πξνηείλνληαλ από ηε λεπηαγσγό, ε νπνία ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά έθαλε ηηο αλαδηνξγαλώζεηο, ώζηε λα κπνξνύλ θαη ηα παηδηά 

αηνκηθά, ζηε κηθξή αιιά θαη ζηε κεγάιε νκάδα, λα βξνπλ πνηθίινπο θαη 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιηθώλ θαη λα ηα ζπλδέζνπλ κε βηώκαηα 

θαη εκπεηξίεο. ηε ζπλέρεηα, παξέρνληαλ ζηα παηδηά, θαζώο εξγάδνληαλ ζηηο νκάδεο, 

νη επθαηξίεο θαη νη δπλαηόηεηεο λα δεκηνπξγνύλ ηα ίδηα ηνλ ηόπν ηνπ παηρληδηνύ ηνπο, 

λα βξίζθνπλ λένπο ηξόπνπο ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη λα δεκηνπξγνύλ 

θαηλνύξην. Ο ρώξνο ιεηηνπξγεί σο πιηθό πεδίν αγσγήο όηαλ ππνζηεξίδεηαη όρη κόλν 

από ηελ πιηθή δηάζηαζε αιιά θαη από ηηο πξαθηηθέο πνπ πξνσζνύλ ηελ ειεύζεξε 

έθθξαζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ 

νηθεηνπνίεζή ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία «ηόπσλ» (Γεξκαλόο, 2002). Οη ηόπνη είλαη 

κηθξνρώξνη πνπ δηακνξθώλνληαη ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη 

απνηεινύληαη ηόζν από πιηθά όζν θαη από θνηλσληθά ζηνηρεία (Germanos, 2015). 

ηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο γηα ηα έληνκα, δεκηνύξγεζαλ ηα ζπίηηα ησλ 

εληόκσλ. ηελ εηθόλα 4 βιέπνπκε ην ζπίηη ησλ κπξκεγθηώλ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε 

αλαδηάηαμε ησλ επίπισλ θαη ηε ρξήζε άρξεζησλ πιηθώλ.  
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Εικόνα 4: Με αλαθπθιώζηκα πιηθά θαη ηα έπηπια ηνπ λεπηαγσγείνπ έγηλε ε 
κπξκεγθνθσιηά 

 
Μεηαηξνπή πνηθίισλ πιηθώλ (άρξεζηα πιηθά, αλαθπθιώζηκα πιηθά θ.ά.) ζε 

εθπαηδεπηηθό πιηθό, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηόρσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ 

παηρληδηνύ.  

Ζ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο σζνύζε ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ 

πιηθό εμνπιηζκό ηεο ηάμεο, λα ηνλ κεηαηξέςνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνύξην, 

γηα λα ηνλ ζπλδέζνπλ κε ηηο έλλνηεο θαη ηηο γλώζεηο πνπ δηαπξαγκαηεύνληαλ ζην 

παηρλίδη ηνπο. Ζ εκπινθή ησλ παηδηώλ αξρηθά γηλόηαλ κε ζπδήηεζε θαη θαηάζεζε 

ηδεώλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ελέξγεηεο (θόςηκν ραξηνληώλ, βάςηκν επηθαλεηώλ θ.ά.). 

Γηα παξάδεηγκα, κε ραξηί δεκηνπξγήζεθαλ θαιακπόθηα γηα ηα ρσξάθηα, όπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 5, ράξηηλνη θύιηλδξνη έγηλαλ ην ζπίηη ησλ κπξκεγθηώλ, κε ηε 

ραξηνηαηλία θαηαζθεπάζηεθε ε δηαγξάκκηζε γηα ηε δηάβαζε ησλ πεδώλ ζηνλ δξόκν. 
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Εικόνα 5: Χσξάθηα κε θαιακπόθηα πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά 
 

Έξεπλεο ζεσξνύλ ηνλ ρώξν σο πεδίν δξώκελσλ θαη ζε απηόλ απνδίδνπλ 

πνιιαπιέο ζεκαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε εκπεηξίεο θαη βηώκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη 

άξα κε ην ίδην ην ππνθείκελν (Γεξκαλόο, 2002· Σζνπθαιά, 2000· Weinstein & David, 

1993). Οη ρξήζηεο ηνπ ρώξνπ (παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνί) ζπκβάιινπλ κε ηηο 

πξαθηηθέο ηνπο ζηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία από ηνπο ίδηνπο.  

Ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ παηδηώλ ζηηο αλαδηνξγαλώζεηο ρώξνπ θαη 

ελζσκάησζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Σν κνληέιν ελλνηνιόγεζεο ησλ Fredricks θ.ά. (2004), πνπ πξνζδηνξίδεη ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο (ζπκπεξηθνξηζηηθή, γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή), ζπλέβαιε θαη ζηελ θαηαγξαθή ζηνλ νδεγό παξαηήξεζεο θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό αλά δηάζηαζε ησλ θαζνξηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αιιά θαη ζηελ 

αλάιπζή ηνπο.  

ηα ζπκπεξηθνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθδήισζεο ηεο ελεξγνύ 

ζπκκεηνρήο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ από ηνλ νδεγό παξαηήξεζεο έδεημε όηη ηα 

παηδηά αζρνινύληαλ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη αθηέξσλαλ ρξόλν ζε απηέο (ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο νη νκάδεο ήηαλ απαζρνιεκέλεο θαη πξνζπαζνύζαλ λα πινπνηήζνπλ 

θαη λα νινθιεξώζνπλ ην θνηλό ηνπο έξγν, ελώ παξάιιεια δελ απνκαθξύλνληαλ από 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία). Δπίζεο, ηα παηδηά έπαηξλαλ πξσηνβνπιίεο 
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ζπλαηζζεκαηηθή), ζπλέβαιε θαη ζηελ θαηαγξαθή ζηνλ νδεγό παξαηήξεζεο θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό αλά δηάζηαζε ησλ θαζνξηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αιιά θαη ζηελ 
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ηα ζπκπεξηθνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθδήισζεο ηεο ελεξγνύ 

ζπκκεηνρήο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ από ηνλ νδεγό παξαηήξεζεο έδεημε όηη ηα 

παηδηά αζρνινύληαλ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη αθηέξσλαλ ρξόλν ζε απηέο (ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο νη νκάδεο ήηαλ απαζρνιεκέλεο θαη πξνζπαζνύζαλ λα πινπνηήζνπλ 

θαη λα νινθιεξώζνπλ ην θνηλό ηνπο έξγν, ελώ παξάιιεια δελ απνκαθξύλνληαλ από 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία). Δπίζεο, ηα παηδηά έπαηξλαλ πξσηνβνπιίεο 

(αλαδηακόξθσλαλ ηνλ ρώξν, δεκηνπξγνύζαλ λέν εθπαηδεπηηθό πιηθό), αλέπηπζζαλ 

ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία γηα λα νξγαλώζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο (έθαλαλ 

πξνηάζεηο, θαηέζεηαλ ηδέεο, πξόηεηλαλ ιύζεηο), έθαλαλ παξεκβάζεηο θαη δηνξζώζεηο. 

Σέινο, από ηνλ νδεγό παξαηήξεζεο θαη ην εκεξνιόγην εληνπίζηεθαλ ραξαθηεξηζηηθά 

όπσο ε πξνζπκία ζπκκεηνρήο, ε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ε εξγαηηθόηεηα, 

ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

εθθάλζεηο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο (Alrashidi θ.ά., 2016∙ Fredricks θ.ά., 2004). Σα 

ζπκπεξηθνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηππώλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ, 

επνκέλσο γίλνληαη πην εύθνια αληηιεπηά από ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο ζε ζύγθξηζε κε 

ηα γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

ρεηηθά κε ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθδήισζεο ηεο ελεξγνύ 

ζπκκεηνρήο, ζεκεηώζεθε όηη ηα παηδηά αλαδεηνύζαλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα (αλ 

παίμνπκε ζηε βεξάληα, ζα έρνπκε πεξηζζόηεξν ρώξν, γηα λα θάλνπκε ην ζπίηη ηεο 

αξάρλεο, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζρνηληά ή θνξδέιεο… ήηαλ θάπνηα από ηα ιόγηα ηνπο 

θαζώο πξνζπαζνύζαλ λα βξνπλ ιύζεηο). Δπίζεο νξγάλσλαλ ηηο δξάζεηο ηνπο (γηα λα 

ην κεηαθηλήζνπκε, ζα πηάζνπκε θαη νη δύν καδί, λα θάλνπκε ηνλ δξόκν θαη εθεί πνπ 

πεξλάλε νη άλζξσπνη…). Ζ γλώζε δε δηλόηαλ έηνηκε ζηα παηδηά, αιιά ηα ίδηα 

παξαθηλνύληαλ λα νηθνδνκήζνπλ ηηο πξνο εθκάζεζε έλλνηεο θαζώο αλαδεηνύζαλ 

πιεξνθνξίεο, απνθάζηδαλ πνηεο ρξεηάδνληαλ, ρξεζηκνπνηνύζαλ ην ππάξρνλ 

εθπαηδεπηηθό πιηθό ή δεκηνπξγνύζαλ θαηλνύξην, αμηνπνηνύζαλ ηα έπηπια θαη ηνλ 

εμνπιηζκό ηνπ ζρνιείνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηόπνπο πνπ ηνπο ζπλέδεαλ κε ην 

πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, έξρνληαλ ζε επαθή κε ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο 

γηα ηθαλό ρξνληθό δηάζηεκα. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνπο ρώξνπο, ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό αιιά θαη απηό πνπ δεκηνπξγνύζαλ ηα ίδηα, γηα λα θαηαθηήζνπλ 

έλλνηεο θαη λα ηηο ζπλδέζνπλ κε ην πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηεο ζπκκεηξίαο, ρξεζηκνπνίεζαλ εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ηνπο 

ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζπκκεηξηθά ζρήκαηα, όπσο θαίλεηαη θαη 

ζηελ εηθόλα 6. 
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Εικόνα 6: Με ην εθπαηδεπηηθό πιηθό επεμεξγάζηεθαλ ηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηξίαο 
 

Οη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο εληνπίδνληαη πην δύζθνια από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό 

ζε ζρέζε κε ηηο εκθαλείο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο. Κάπνηεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ζηηο 

νπνίεο πξνβαίλνπλ ηα παηδηά θαη απνηεινύλ γλσζηηθέο εθθάλζεηο ηεο ελεξγνύ 

ζπκκεηνρήο, όπσο ε ρξήζε ζηξαηεγηθώλ, ε εκπινθή ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ δξάζεσλ, ε 

εζσηεξηθή θηλεηνπνίεζε, θαηαγξάθεθαλ ζηελ έξεπλά καο θαη ζπκθσλνύλ κε 

αληίζηνηρεο ζεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία (Cleary & Zimmerman, 2012· Fredricks θ.ά., 2004). 

Σα ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθδήισζεο ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο 

παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ, θαζώο ήηαλ απνξξνθεκέλα από ην 

έξγν ηνπο θαη δελ απνκαθξύλνληαλ από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εθδήισλαλ 

ελζνπζηαζκό όηαλ νινθιήξσλαλ ην θνηλό έξγν ηεο νκάδαο ηνπο, ραξά θαη 

ηθαλνπνίεζε ζηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηηο άιιεο νκάδεο θαη ηέινο 

αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζηε κηθξή αιιά θαη ζηε κεγάιε νκάδα. Μειέηεο από ηνπο 

Fredricks & Mccolskey (2012), Fredricks θ.ά. (2004) ζπκθσλνύλ κε ηα επξήκαηά 

καο, επηβεβαηώλνληαο όηη ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά εθδειώλνπλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθάλζεηο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο.  

Εκθάληζε ζπλεξγαηηθώλ πξαθηηθώλ ζηηο δξάζεηο ησλ παηδηώλ.  

Σα παηδηά αλέπηπμαλ πνηθίιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαζώο ιεηηνπξγνύζαλ ηόζν ζηε κηθξή όζν θαη ζηε κεγάιε νκάδα- 

ηάμε. ηε κηθξή νκάδα ηα παηδηά επέιεγαλ κέζα από ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή 

απόςεσλ ηνλ ρώξν ή ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηηο δξάζεηο ηνπο. 

Αηηηνινγνύζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ή ηηο ιύζεηο πνπ πξόηεηλαλ θαη πινπνηνύζαλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο.  
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Fredricks & Mccolskey (2012), Fredricks θ.ά. (2004) ζπκθσλνύλ κε ηα επξήκαηά 
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ηάμε. ηε κηθξή νκάδα ηα παηδηά επέιεγαλ κέζα από ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή 

απόςεσλ ηνλ ρώξν ή ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηηο δξάζεηο ηνπο. 

Αηηηνινγνύζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ή ηηο ιύζεηο πνπ πξόηεηλαλ θαη πινπνηνύζαλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο.  

 

Σςμπεπάζμαηα 
 

Παξαηεξήζεθε εκπινθή ησλ παηδηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Ζ γλώζε δε δηλόηαλ έηνηκε ζηα παηδηά, αιιά ηα ίδηα 

παξαθηλνύληαλ λα νηθνδνκήζνπλ ηηο πξνο εθκάζεζε έλλνηεο, θαζώο αλαδεηνύζαλ 

πιεξνθνξίεο, απνθάζηδαλ πνηεο ρξεηάδνληαλ, ρξεζηκνπνηνύζαλ ην ππάξρνλ 

εθπαηδεπηηθό πιηθό ή δεκηνπξγνύζαλ θαηλνύξην, αλαδηνξγάλσλαλ ηνλ ρώξν, 

αμηνπνηνύζαλ ηα έπηπια θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζρνιείνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

«ηόπνπο» πνπ ηνπο ζπλέδεαλ κε ην πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, έξρνληαλ ζε 

επαθή κε ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο γηα ηθαλό ρξνληθό δηάζηεκα. Όηαλ ηα παηδηά 

ιεηηνπξγνύλ κε ειεπζεξία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εθαξκόδνπλ επέιηθηεο 

θαη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο, ηόζν ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ρώξν όζν θαη κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζπλεξγαηηθνύ ηξόπνπ εξγαζίαο, απνθηνύλ 

κηα πεξηβαιινληηθή/ρσξηθή εγγξακκαηνζύλε (environmental literacy), (Clark, 2010), 

επεηδή νη «ηόπνη» πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα παηδηά ιεηηνπξγνύλ σο πιηθά πεδία 

αγσγήο θαη σο πεξηβάιινληα κάζεζεο (learning environments).  

Πνιινί/-έο εξεπλεηέο/-ήηξηεο ππνζηεξίδνπλ όηη, όηαλ ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, ππάξρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο (Flowerday & Schraw, 2003· Morgan & Streb, 2003). Γη’ 

απηό, ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε θαη ελζσκάησζε ηνπ ρώξνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα 

απνηειέζεη κέξνο ηεο θνπιηνύξαο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Σν πξόγξακκα ηεο εξεπλεηηθήο 

παξέκβαζεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από επειημία, ελέπιεθε ηα παηδηά ζε απνθάζεηο θαη 

ελίζρπε ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπο λα δηακνξθώλνπλ πεδία έθθξαζεο θαη δηαξθνύο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ πεξίγπξό ηνπο. Σα παηδηά ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο δξάζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζώο αιιειεπηδξνύζαλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά κεηαμύ ηνπο, κε ηελ 

παηδαγσγό, ηνλ ρώξν θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. Ζ δηεζλήο εξεπλεηηθή θνηλόηεηα 

επηδηώθεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ ηνπ λεπηαγσγείνπ, σο εθ 

ηνύηνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα βνεζεζνύλ από επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη εξεπλεηηθέο δξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηξόπνπο ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ θαη αλαδεηθλύνπλ ηε ζεκαζία ηνπο ζηε κάζεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ παηδηώλ.  

Ζ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλέβαιε ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηελ θαιιηέξγεηα γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ζηε 
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ζπλεξγαζία. Ζ εκπινθή ησλ παηδηώλ, όρη κόλν ζηηο αλαδηνξγαλώζεηο ηνπ ρώξνπ αιιά 

θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε όισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο πιηθήο δνκήο ηεο ηάμεο, ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ρξεζηκνπνίεζε αιιά θαη ζηελ παξαγσγή θαηλνύξηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, πνπ εμππεξεηνύζε θάζε θνξά ηηο αλάγθεο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ζπλέβαιαλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο. Ο Brooker 

(2002, ζ. 171) αλαθέξεη πσο, αλ νη ελήιηθεο δελ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη ώζηε λα 

αληηιεθζνύλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά βιέπνπλ, θαηαλννύλ θαη 

αλαπαξηζηνύλ ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο, ηόηε δελ είλαη δπλαηόλ λα θαηαθέξεη ην παηδί λα 

ηαπηηζηεί κε ηελ νπηηθή ηνπ ζρνιείνπ. Σν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ αλαβαζκίζηεθε, 

γηαηί εθαξκόζηεθαλ ζπλεξγαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, πνπ επέηξεπαλ ζηα παηδηά λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο 

όπνπ ηα ίδηα κπνξνύλ λα κάζνπλ, θαη όια απηά ζε έλα ζεηηθό θιίκα, κε ηελ 

επραξίζηεζε ησλ παηδηώλ λα θπξηαξρεί. ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ςπρνινγηθήο 

ξνήο (Csikszentmihalyi, 1990), oη άλζξσπνη είλαη πην ραξνύκελνη/επηπρηζκέλνη όηαλ 

βξίζθνληαη ζε κηα θαηάζηαζε… «ξνήο», κηα θαηάζηαζε απόιπηεο ζπγθέληξσζεο- 

απνξξόθεζεο ζε απηό πνπ θάλνπλ, ζε κηα ηδαληθή θαηάζηαζε εζσηεξηθήο 

θηλεηνπνίεζεο. Ζ θαηάζηαζε ξνήο παξαηεξείηαη όηαλ ηα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζε απηό 

πνπ θάλνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ όιεο ηνπο ηηο δεμηόηεηεο-ηθαλόηεηεο. ηελ εξεπλεηηθή 

παξέκβαζε ηα παηδηά, όπσο θάλεθε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαηέθηεζαλ 

ζπλεξγαηηθέο δεμηόηεηεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηηο δξάζεηο ηνπο. Δπίζεο ε 

ζεσξία ηεο ςπρνινγηθήο ξνήο αλαθέξεη όηη, γηα λα πεηύρνπκε κηα θαηάζηαζε «ξνήο», 

πξέπεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο πξόθιεζεο-δπζθνιίαο απηνύ πνπ 

επηρεηξνύκε θαη ησλ ηθαλνηήησλ καο. Σα παηδηά πξνζέγγηδαλ ηε γλώζε κέζα από 

νηθεία ζε απηά αληηθείκελα θαη αμηνπνηνύζαλ ηα έπηπια θαη ηνλ εμνπιηζκό κε 

θαληαζία θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν, έθαλαλ πξνηάζεηο, θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

άιισλ κειώλ ηεο κηθξήο νκάδαο κπνξνύζαλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

εξγαζηώλ, ρσξίο λα αηζζάλνληαη όηη είλαη πνιύ δύζθνιεο αιιά νύηε θαη ηόζν 

εύθνιεο, ώζηε λα κελ ηνπο θηλνύλ ην ελδηαθέξνλ. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα 

επηθεληξώλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε απηό πνπ θάλνπκε ηε δεδνκέλε ζηηγκή – ηίπνηα 

άιιν (focused attention) αλαθέξεη ν Csikszentmihalyi (1990). 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο πνπ θαηαγξάθνπλ πώο ηα παηδηά εκθαλίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα από ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ επέιηθηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, 
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ζπλεξγαζία. Ζ εκπινθή ησλ παηδηώλ, όρη κόλν ζηηο αλαδηνξγαλώζεηο ηνπ ρώξνπ αιιά 
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εύθνιεο, ώζηε λα κελ ηνπο θηλνύλ ην ελδηαθέξνλ. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα 

επηθεληξώλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε απηό πνπ θάλνπκε ηε δεδνκέλε ζηηγκή – ηίπνηα 

άιιν (focused attention) αλαθέξεη ν Csikszentmihalyi (1990). 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο πνπ θαηαγξάθνπλ πώο ηα παηδηά εκθαλίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα από ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ επέιηθηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, 

αληαλαθινύλ ην ζύγρξνλν λεπηαγσγείν, αιιά ζε πνιύ κηθξή θιίκαθα. Χξεηάδεηαη ε 

έξεπλα λα επεθηαζεί ζε πεξηζζόηεξα λεπηαγσγεία θαη ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα λα είλαη 

κεγαιύηεξε.  
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Πεπίληψη  
 
Σηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία ρξφληα ε θσλή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ αλαδχεηαη σο έλα 

κέζν εθδεκνθξαηηζκνχ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ έξεπλα-δξάζε κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί σο εξεπλεηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη σο αλαζηνραζηηθή πξαθηηθή, πξνθεηκέλνπ 

κηα ζρνιηθή κνλάδα λα αλαγλσξίζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο αγθπιψζεηο θαη ηηο 

δπζιεηηνπξγίεο, λα θαηαλνήζεη ηελ πξαθηηθή θαη λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο 

δσήο. Σηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη λα ζπλππνινγηζηεί ε θσλή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηε 

ιεηηνπξγία κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαο κία δηεηή 

έξεπλα-δξάζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζε δχν θχθινπο κε ηέζζεξηο θάζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία δηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ην ζρνιείν, ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή 

ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ζε ηερληθφ θαη παηδαγσγηθφ 

επίπεδν. Ζ κεζνδνινγία ηνπ άξζξνπ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί απφ κειινληηθέο έξεπλεο ζε 

άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ν δηάινγνο γηα ηελ αιιαγή ζην ζρνιείν. 
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Abstract  
 
Students’ voice as a term has emerged recently in the international literature as a means of 

school democratization and transformation. Action research can be used as a research process 

but also as a reflective practice in school units in order to recognize problems and 

dysfunctions, to understand the everyday practice and to improve the school life conditions. 

This article tried to include primary education students’ voice in the school function by 

applying a two-year action research that was developed in two cycles with four phases. This 

action research studied students’ views on their school, the students' relationships with each 

other and students’ relations with their teachers, in order to decide and imply specific actions, 

at a technical and pedagogical level. The methodology of this work could be used in future 
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Διζαγωγή 
 
Η θσλή ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ 
 

Τν ζρνιείν σο ηφπνο θαη ρψξνο επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο 

κάζεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο επηδξά ζε πνηθίιεο δηαζηάζεηο 

ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ηεο πξνφδνπ θαη ηεο επεκεξίαο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 

(Backman θ.ά., 2012). Τν ζρνιείν επεξεάδεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο φρη κφλν άκεζα 

αιιά θαη έκκεζα, κε ζπκβνιηθφ ηξφπν. Ζ κάζεζε δηακνξθψλεηαη απφ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ αιιά θαη ην δηακνξθψλεη ηαπηφρξνλα (Weinstein & David, 1987). Δάλ ε 

κάζεζε ζεσξείηαη φηη είλαη κία δπλακηθή, αηνκηθή θαη θνηλσληθή δηαδηθαζία 

λνεκαηνδνηήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν (Wenger, 1998), ηφηε ην ζρνιείν 

είλαη έλαο ρψξνο κε εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο επηξξνή ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο. Οη 

ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο είλαη θαζνξηζηηθέο ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο/-ήηξηεο αλαπηχζζνπλ ηε δέζκεπζε κε ην ζρνιείν θαη 

δηακνξθψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ απηνλνκία ηνπο (Voekl, 

2012). 

Σην παξειζφλ ε θσλή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ είρε αγλνεζεί ή απνζησπεζεί απφ 

πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχζαλ ηα ζρνιεία (Rector-Aranda, 2017). 

Οπζηαζηηθά δελ αλαγλσξηδφηαλ ην δηθαίσκα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ λα θξίλνπλ ή λα 

αιιάμνπλ απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο (Cook-Sather, 2006, 2011). Τα 

ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα ξαγδαία αχμεζε ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά 

κε ηε θσλή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ σο έλα κέζν κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ θαη σο 

κία πηζαλφηεηα ακθηζβήηεζεο ηνπ status quo ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο (Boutskou & 

Papastamatis, 2013· Mitra θ.ά., 2013· Noyles, 2005· Fielding, 2004). Ζ δεκνθξαηηθή 

ιεηηνπξγία ελφο ζπκπεξηιεπηηθνχ ζρνιείνπ πξνυπνζέηεη φηη αλαιχνληαη νη απφςεηο 

ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίδνληαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη λα αλαδχνληαη δπλαηφηεηεο επίιπζήο 

ηνπο (Μπνχηζθνπ θ.ά., 2017· Μπνχηζθνπ, 2014). Ζ νπηηθή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα 

ηα πξάγκαηα κπνξεί λα δηαθέξεη απφ απηή ησλ ελειίθσλ θαη είλαη δπλαηφλ λα 
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εκπινπηίζεη ηηο ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Έρεη απνδεηρζεί 

(Mitra, 2003) φηη, φηαλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ αθνχγνληαη, ηφηε νη καζεηέο/-

ήηξηεο αλαπηχζζνπλ έλα αίζζεκα δέζκεπζεο κε ην ζρνιείν θαη ε αίζζεζή ηνπο φηη 

αλήθνπλ ζε κηα επξχηεξε νκάδα έρεη πνιιά επεξγεηήκαηα γηα ηα παηδηά θαη ηελ 

θνηλφηεηα. 

Ο φξνο «ε θσλή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ» ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςεη ηελ έξεπλα πνπ ζπλππνινγίδεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 

αλαγλσξίδνληάο ηνπο ην δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ (Robinson & Taylor, 2013). Γίλνληαο 

ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ην ζρνιείν ηνπο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε γεληθφηεξε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζηε κειινληηθή 

δηακφξθσζε ελεξγψλ πνιηηψλ ζηελ θνηλσλία. 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη θάπνηεο δηρνγλσκίεο γηα 

ην ζέκα (Christenson θ.ά., 2012). Κάπνηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε εκπινθή ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ είλαη κηα κεηα-θαηαζθεπή ή έλα νξγαλσηηθφ πιαίζην, φπνπ ππάξρνπλ 

ραιαξνί δεζκνί κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηνπ αλήθεηλ, ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζρνιηθήο 

δηαζχλδεζεο, ηεο παξαθίλεζεο θαη ησλ θηλήηξσλ (Fredricks θ.ά., 2004), ελψ άιινη 

εξεπλεηέο (Finn & Kasza, 2009) δηαθσλνχλ θαη ζεσξνχλ φηη ε εκπινθή θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πξέπεη λα έρνπλ απζηεξά πξνζδηνξηζκέλα φξηα. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ πνιιέο κεζνδνινγηθέο ακθηζβεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο απηναλαθνξάο (Christenson θ.ά., 2012). 

Κάπνηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ ηελ εκπινθή θαη δέζκεπζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ σο 

δηαδηθαζία (Appleton θ.ά., 2008), ελψ άιινη σο απνηέιεζκα (Skinner θ.ά., 2008). Οη 

ζρέζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο ηνπο θαη κε ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη 

ηελ αιιαγή ηνπ ζρνιείνπ (Reschly & Christenson, 2012).  

Σηελ Διιάδα ζπλήζσο ν/ε δηεπζπληήο/-ήηξηα ηνπ ζρνιείνπ, ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ θαη ν ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζπδεηνχλ θαη απνθαζίδνπλ γηα 

ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζην ζρνιείν. Σπάληα νη καζεηέο/-ήηξηεο εξσηψληαη ζρεηηθά 

κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε δσή ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ωζηφζν, νη 

απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

ηεο ζρνιηθήο δσήο αιιά θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο φρεκα επξχηεξσλ αιιαγψλ. Σηνλ 

ειιεληθφ ρψξν, ε έξεπλα-δξάζε έρεη εθαξκνζηεί γηα ηε κειέηε εθπαηδεπηηθψλ 
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εκπινπηίζεη ηηο ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Έρεη απνδεηρζεί 

(Mitra, 2003) φηη, φηαλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ αθνχγνληαη, ηφηε νη καζεηέο/-

ήηξηεο αλαπηχζζνπλ έλα αίζζεκα δέζκεπζεο κε ην ζρνιείν θαη ε αίζζεζή ηνπο φηη 

αλήθνπλ ζε κηα επξχηεξε νκάδα έρεη πνιιά επεξγεηήκαηα γηα ηα παηδηά θαη ηελ 

θνηλφηεηα. 

Ο φξνο «ε θσλή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ» ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςεη ηελ έξεπλα πνπ ζπλππνινγίδεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 

αλαγλσξίδνληάο ηνπο ην δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ (Robinson & Taylor, 2013). Γίλνληαο 

ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ήηξηεο ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ην ζρνιείν ηνπο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε γεληθφηεξε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζηε κειινληηθή 

δηακφξθσζε ελεξγψλ πνιηηψλ ζηελ θνηλσλία. 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη θάπνηεο δηρνγλσκίεο γηα 

ην ζέκα (Christenson θ.ά., 2012). Κάπνηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε εκπινθή ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ είλαη κηα κεηα-θαηαζθεπή ή έλα νξγαλσηηθφ πιαίζην, φπνπ ππάξρνπλ 

ραιαξνί δεζκνί κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηνπ αλήθεηλ, ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζρνιηθήο 

δηαζχλδεζεο, ηεο παξαθίλεζεο θαη ησλ θηλήηξσλ (Fredricks θ.ά., 2004), ελψ άιινη 

εξεπλεηέο (Finn & Kasza, 2009) δηαθσλνχλ θαη ζεσξνχλ φηη ε εκπινθή θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πξέπεη λα έρνπλ απζηεξά πξνζδηνξηζκέλα φξηα. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ πνιιέο κεζνδνινγηθέο ακθηζβεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο απηναλαθνξάο (Christenson θ.ά., 2012). 

Κάπνηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ ηελ εκπινθή θαη δέζκεπζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ σο 

δηαδηθαζία (Appleton θ.ά., 2008), ελψ άιινη σο απνηέιεζκα (Skinner θ.ά., 2008). Οη 

ζρέζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο ηνπο θαη κε ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη 

ηελ αιιαγή ηνπ ζρνιείνπ (Reschly & Christenson, 2012).  

Σηελ Διιάδα ζπλήζσο ν/ε δηεπζπληήο/-ήηξηα ηνπ ζρνιείνπ, ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ θαη ν ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζπδεηνχλ θαη απνθαζίδνπλ γηα 

ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζην ζρνιείν. Σπάληα νη καζεηέο/-ήηξηεο εξσηψληαη ζρεηηθά 

κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε δσή ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ωζηφζν, νη 

απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

ηεο ζρνιηθήο δσήο αιιά θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο φρεκα επξχηεξσλ αιιαγψλ. Σηνλ 

ειιεληθφ ρψξν, ε έξεπλα-δξάζε έρεη εθαξκνζηεί γηα ηε κειέηε εθπαηδεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ (Καηζαξνχ, 2016· Kαηζαξνχ & Τζαθφο 2003), ηνπ 

θιίκαηνο ηεο ηάμεο (Δπαγγέινπ, 2014) αιιά θαη γηα ηνλ αλαζηνραζκφ ζρεηηθά κε ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Απγεηίδνπ θ.ά., 2016· Καθαλά Μπφηζνγινπ, 

2010· Απγεηίδνπ, 2005· Angelides θ.ά., 2005), ηηο ελδνζρνιηθέο θνηλφηεηεο 

πξαθηηθήο (Aπγεηίδνπ, 2014· Γξαίθνο, 2014) θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Graikos, 2018). 

Σηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ε έξεπλα-δξάζε έρεη ζπκβάιεη ζηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ 

εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο/-ήηξηεο (Milss, 2006· Noffke & Somekh, 2005· Kincheloe, 

2003) θαη ζηε κειέηε ηεο αλαζηνραζηηθήο εξεπλεηηθήο πξάμεο (Evans, 2002· Schön, 

1983). Σηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ-εξεπλεηψλ είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία δξνπλ θαη εξγάδνληαη θαζεκεξηλά, λα εληνπίζνπλ 

πξνβιήκαηα, αγθπιψζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο θαη λα δηεξεπλήζνπλ πξννπηηθέο 

επίιπζήο ηνπο (Herr & Anderson, 2005). Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη παξεκβάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δε ζηνρεχνπλ απιψο λα βειηηψζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο αιιά θαη ηηο 

ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επεξεάζηεθε απφ 

ηελ πξαθηηθή Check and Connect θαη ηελ έλλνηα ησλ ξεπζηψλ κεηαβιεηψλ. Οη 

απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ην ζρνιείν, ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κεηαμχ 

ηνπο θαη κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ ε αθνξκή γηα λα μεθηλήζεη ε αιιαγή ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ παξεκβάζεσλ. 

 

Μεθοδολογία: Θέηονηαρ ηο ζκηνικό 
 

Γηα ηελ έξεπλα-δξάζε ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί νξηζκνί, πνπ θαλεξψλνπλ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο εξκελείαο ηεο αιιά θαη ηηο δηαθνξεηηθέο επηζηεκνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Σηε βξεηαληθή βηβιηνγξαθία ε ζπκκεηνρηθή έξεπλα-δξάζε 

πεξηγξάθεηαη σο έλαο πξαθηηθφο ηξφπνο λα εμεηάζεη θάπνηνο/-α ηελ πξαθηηθή ηνπ, κε 

ζηφρν λα ηε βειηηψζεη (MacNiff, 1988), ελψ ζηελ απζηξαιηαλή βηβιηνγξαθία 

παξνπζηάδεηαη σο κνξθή αλαζηνραζηηθήο δηεξεχλεζεο πνπ θάλνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηε ινγηθή θαη ηελ εζηθή πνπ δηέπεη 

ηελ πξαθηηθή ηνπο (Kemmis, 1985). Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ε ζπκκεηνρηθή 

έξεπλα-δξάζε ήηαλ κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλδχαζε ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ κε ηε δξάζε, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ πξαθηηθέο ιχζεηο ζε δεηήκαηα 
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ζρνιηθήο δσήο, αιιά θαη λα εθαξκνζηνχλ δπλαηφηεηεο πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο 

αλάπηπμεο (Reason & Bradbury, 2008). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε 

δηεπζχληξηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Ζ 

έξεπλα-δξάζε ήηαλ κηα δηαδηθαζία πεηξακαηηζκνχ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ νδήγεζε ζε λέεο κνξθέο θαηαλφεζεο ηνπ πιαηζίνπ. 

Ζ έξεπλα-δξάζε δελ είλαη κηα γξακκηθή δηαδηθαζία, κηα εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία πνπ μεθηλά κε ηε δηαηχπσζε ελφο εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, πξνρσξά 

ζηνλ έιεγρφ ηνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ επαιήζεπζε ή δηάςεπζή ηνπ. Γελ ππάξρεη 

δεδνκέλε αξρή θαη θαζνξηζκέλν ηέινο, αιιά ε ζπείξα ηνπ αλαζηνραζκνχ 

αλαπηχζζεηαη ζαλ κία αιπζίδα επάιιεισλ θχθισλ δίρσο ηέινο (MacNiff, 1995). 

Δίλαη κία αλνηρηή, ξεπζηή θαη επέιηθηε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία θάζε θχθινο 

νδεγεί ζηνλ επφκελν θαη ζε ζπλερή επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεο (Elliot, 1991). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηνρηθή έξεπλα-δξάζε πινπνηήζεθε ζε δχν θχθινπο 

δξάζεο, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ, ζε έλα πνιπζέζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο 

κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο. Αμηνπνηήζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ησλ ζρνιίσλ ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ πνζνηηθή αλάιπζε έγηλε κε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηεξίρζεθε 

ζηε ζπλερή ζπγθξηηηθή κέζνδν ηεο Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Strauss & Cobin, 1990). 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ αλαγλψζηεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο θάζε ηάμεο θαη θξαηήζεθαλ ζεκεηψζεηο κε ηηο ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο θαη ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζήο ηνπο ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ. Έπεηηα 

απφ ζπδήηεζε, νη αξρηθέο θαηεγνξίεο ζπλελψζεθαλ ζε επξχηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

κε θξηηήξην ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αξρηθψλ θαηεγνξηψλ. Σηε ζπλέρεηα, νη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο εμεηάζηεθαλ γηα ηηο πηζαλέο εξκελείεο πνπ επηδέρνληαλ. Ζ 

εξκελεία ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ νδήγεζε ζηελ αλάδπζε κηαο 

πξαθηηθήο ζεσξίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο θαηεχζπλε ηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζε 

παηδαγσγηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν. Ζ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ γηα έλα έηνο θαηέιεμε 

ζε αλαζηνραζκφ θαη θαηφπηλ ζηε δηελέξγεηα ηεο β΄ θάζεο ηεο έξεπλαο ην επφκελν 

ζρνιηθφ έηνο. 
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ζρνιηθήο δσήο, αιιά θαη λα εθαξκνζηνχλ δπλαηφηεηεο πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο 

αλάπηπμεο (Reason & Bradbury, 2008). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε 

δηεπζχληξηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Ζ 

έξεπλα-δξάζε ήηαλ κηα δηαδηθαζία πεηξακαηηζκνχ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ νδήγεζε ζε λέεο κνξθέο θαηαλφεζεο ηνπ πιαηζίνπ. 

Ζ έξεπλα-δξάζε δελ είλαη κηα γξακκηθή δηαδηθαζία, κηα εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία πνπ μεθηλά κε ηε δηαηχπσζε ελφο εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, πξνρσξά 

ζηνλ έιεγρφ ηνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ επαιήζεπζε ή δηάςεπζή ηνπ. Γελ ππάξρεη 

δεδνκέλε αξρή θαη θαζνξηζκέλν ηέινο, αιιά ε ζπείξα ηνπ αλαζηνραζκνχ 

αλαπηχζζεηαη ζαλ κία αιπζίδα επάιιεισλ θχθισλ δίρσο ηέινο (MacNiff, 1995). 

Δίλαη κία αλνηρηή, ξεπζηή θαη επέιηθηε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία θάζε θχθινο 

νδεγεί ζηνλ επφκελν θαη ζε ζπλερή επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεο (Elliot, 1991). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηνρηθή έξεπλα-δξάζε πινπνηήζεθε ζε δχν θχθινπο 

δξάζεο, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ, ζε έλα πνιπζέζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο 

κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο. Αμηνπνηήζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ησλ ζρνιίσλ ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ πνζνηηθή αλάιπζε έγηλε κε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηεξίρζεθε 

ζηε ζπλερή ζπγθξηηηθή κέζνδν ηεο Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Strauss & Cobin, 1990). 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ αλαγλψζηεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο θάζε ηάμεο θαη θξαηήζεθαλ ζεκεηψζεηο κε ηηο ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο θαη ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζήο ηνπο ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ. Έπεηηα 

απφ ζπδήηεζε, νη αξρηθέο θαηεγνξίεο ζπλελψζεθαλ ζε επξχηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

κε θξηηήξην ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αξρηθψλ θαηεγνξηψλ. Σηε ζπλέρεηα, νη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο εμεηάζηεθαλ γηα ηηο πηζαλέο εξκελείεο πνπ επηδέρνληαλ. Ζ 

εξκελεία ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ νδήγεζε ζηελ αλάδπζε κηαο 

πξαθηηθήο ζεσξίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο θαηεχζπλε ηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζε 

παηδαγσγηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν. Ζ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ γηα έλα έηνο θαηέιεμε 

ζε αλαζηνραζκφ θαη θαηφπηλ ζηε δηελέξγεηα ηεο β΄ θάζεο ηεο έξεπλαο ην επφκελν 

ζρνιηθφ έηνο. 

 

Αποηελέζμαηα 
 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα νινήκεξν 16ζέζην ζρνιείν κηαο πεξηνρήο 

κε ρακειφ νηθνλνκηθν-θνηλσληθφ επίπεδν νηθνγελεηψλ. Σην ζρνιείν θνηηνχζαλ 310 

καζεηέο/-ήηξηεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 30% ήηαλ παηδηά παιηλλνζηνχλησλ/αιινδαπψλ, ην 

50% ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ήηαλ παηδηά ρακειφκηζζσλ εξγαηψλ ή αλέξγσλ θαη ην 20% 

ήηαλ παηδηά δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σην ζρνιείν εξγάδνληαλ 18 δάζθαινη/-εο θαη 12 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ. Όιεο νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ήηαλ πιήξσο 

εμνπιηζκέλεο, κε ππνινγηζηή θαη βηληενπξνηδέθηνξα. Σην θηίξην ιεηηνπξγνχζαλ έλα 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, κία πιήξσο εμνπιηζκέλε αίζνπζα ρεκείνπ θαη ηξεηο 

μερσξηζηέο αίζνπζεο γηα κνπζηθή, εηθαζηηθά θαη ζεαηξηθή αγσγή. Ζ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ είρε θιεηζηφ γπκλαζηήξην κπάζθεη/βφιετ. Σηνλ αχιεην ρψξν ππήξραλ 

δσγξαθηζκέλα επηδαπέδηα παηρλίδηα (θηδάθη, θνπηζφ) θαη πνιιά δέληξα. Έλα γήπεδν 

πνδνζθαίξνπ βξίζθνληαλ δίπια αθξηβψο απφ ην ζρνιείν. 

 
1νο θύθινο ηεο έξεπλαο δξάζεο 
 
Α΄ θάζε: Σπιινγή δεδνκέλσλ κε εξσηεκαηνιόγηα αλνηρηνύ ηύπνπ γηα ην ζρνιείν 
 

Έλα γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην αλνηρηψλ εξσηήζεσλ δηαλεκήζεθε ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ηνπο γηα ην ζρνιείν. Τν 

αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ θαη 

ηα παηδηά απάληεζαλ εζεινληηθά, ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ζηελ αίζνπζα ηεο ηάμεο 

ηνπο, ρσξίο λα έρεη γίλεη θακία πξνεηνηκαζία ή ζπδήηεζε εθ ησλ πξνηέξσλ. Δθφζνλ 

νη ίδηεο εξσηήζεηο ζα έπξεπε λα απαληεζνχλ απφ φινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο 

ειηθίαο 7-12 εηψλ, ηα εξσηήκαηα ήηαλ απιά, ζαθή θαη θαηαλνεηά: 1) ηη κνπ αξέζεη 

ζην ζρνιείν, 2) ηη δε κνπ αξέζεη ζην ζρνιείν (κέρξη ηξεηο απαληήζεηο ζε θάζε 

εξψηεζε). 

 

Β θάζε: Δξκελεία-Πξαθηηθή ζεσξία  
 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνέθπςε ε 

εξκελεία ηνπο πνπ απνηέιεζε ηε βάζε: α) γηα ηε δηακφξθσζε κηαο πξαθηηθήο γλψζεο 

απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη β) γηα δξάζεηο ζε ηερληθφ θαη παηδαγσγηθφ επίπεδν. 

Οη καζεηέο/-ήηξηεο κηινχζαλ επθνιφηεξα γηα ηα ζεηηθά παξά γηα ηα αξλεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ (Πίλαθεο 1 & 2). Οη αλαθνξέο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ην ηη 
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ηνπο αξέζεη ζην ζρνιείν ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλαθνξέο γηα ην ηη δελ ηνπο 

αξέζεη ζην ζρνιείν. 

 

Πίνακαρ 1: Τη κνπ αξέζεη ζην ζρνιείν 
 

 αςλή κήπορ γςμναζηήπιο αίθοςζα μαθήμαηα δάζκαλοι θίλοι κςλικείο 

Τάξειρ n % n % n % n % n % n % n % n % 

Τάξη Α 32 10,74 26 20,80 18 10,17 2 2,82 7 21,88 0 0,00 1 7,14 0 0,00 

Τάξη Β 21 7,05 11 8,80 23 12,99 11 15,49 16 50,00 2 6,25 7 50,00 0 0,00 

Τάξη Γ 38 12,75 31 24,80 24 13,56 15 21,13 0 0,00 8 25,00 0 0,00 7 63,64 

Τάξη Γ 25 8,39 12 9,60 22 12,43 4 5,63 5 15,63 4 12,50 4 28,57 1 9,09 

Τάξη Δ 49 16,44 22 17,60 38 21,47 13 18,31 3 9,38 10 31,25 0 0,00 2 18,18 

Τάξη Ση 133 44,63 23 18,40 52 29,38 26 36,62 1 3,13 8 25,00 2 14,29 1 9,09 

Σύνολο 298 100 125 100 177 100 71 100 32 100 32 100 14 100 11 100 

 

Οη πην δεκνθηιείο απαληήζεηο γηα ηα ζηνηρεία πνπ άξεζαλ ζην ζρνιείν ήηαλ νη 

εμήο: ε απιή (298 αλαθνξέο), ην γπκλαζηήξην (177 αλαθνξέο), ν θήπνο (125 

αλαθνξέο). Οη ιηγφηεξν δεκνθηιείο αλαθνξέο ήηαλ νη εμήο: ηα καζήκαηα (32 

αλαθνξέο), νη εθπαηδεπηηθνί (32 αλαθνξέο), νη θίινη/-εο (14 αλαθνξέο) θαη ην 

θπιηθείν (11 αλαθνξέο). Οη καζεηέο/-ήηξηεο είραλ ηελ ηάζε λα ζεσξνχλ σο ζεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ ρψξνπο εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ 

αλαςπρή, ηα δηαιείκκαηα θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (απιή, γπκλαζηήξην, θήπνο) 

θαη φρη ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή αιιειεπίδξαζε εληφο ηεο ηάμεο (καζήκαηα, εθπαηδεπηηθνί, θίινη). 

Δπίζεο θαίλεηαη φηη ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ αλέθππηε πξψηα ν ρψξνο 

θαη κεηά ηα άηνκα. 

 

Τη κνπ αξέζεη ζην ζρνιείν 
 

Οη καζεηέο/-ήηξηεο αλέθεξαλ σο ζεηηθά ζηνηρεία ηνλ ρψξν θαη θαηφπηλ ηα 

άηνκα. Αλέθεξαλ ζπλήζσο ρψξνπο φπνπ θάλνπλ αζιεηηθέο θαη θηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηφπηλ ηηο αίζνπζεο θαη ην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ: 

«Μνπ αξέζεη ε απιή γηαηί είλαη κεγάιε θαη κπνξνύκε λα παίδνπκε ζηα 

δηαιείκκαηα». 

«Μνπ αξέζεη ν θήπνο γηαηί κπνξνύκε λα πξνρσξάκε ηξηγύξσ». 

«Τν γπκλαζηήξην είλαη θαληαζηηθό, γηαηί κπνξνύκε λα παίμνπκε κπάζθεη θαη 

βόιετ ζε θαλνληθό γήπεδν». 



Συνυπολογίζοντας τη φωνή των μαθητών/-τριών  
στη λειτουργία της σχολικής μονάδας εφαρμόζοντας έρευνα-δράση
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ηνπο αξέζεη ζην ζρνιείν ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλαθνξέο γηα ην ηη δελ ηνπο 

αξέζεη ζην ζρνιείν. 

 

Πίνακαρ 1: Τη κνπ αξέζεη ζην ζρνιείν 
 

 αςλή κήπορ γςμναζηήπιο αίθοςζα μαθήμαηα δάζκαλοι θίλοι κςλικείο 

Τάξειρ n % n % n % n % n % n % n % n % 

Τάξη Α 32 10,74 26 20,80 18 10,17 2 2,82 7 21,88 0 0,00 1 7,14 0 0,00 

Τάξη Β 21 7,05 11 8,80 23 12,99 11 15,49 16 50,00 2 6,25 7 50,00 0 0,00 

Τάξη Γ 38 12,75 31 24,80 24 13,56 15 21,13 0 0,00 8 25,00 0 0,00 7 63,64 

Τάξη Γ 25 8,39 12 9,60 22 12,43 4 5,63 5 15,63 4 12,50 4 28,57 1 9,09 

Τάξη Δ 49 16,44 22 17,60 38 21,47 13 18,31 3 9,38 10 31,25 0 0,00 2 18,18 

Τάξη Ση 133 44,63 23 18,40 52 29,38 26 36,62 1 3,13 8 25,00 2 14,29 1 9,09 

Σύνολο 298 100 125 100 177 100 71 100 32 100 32 100 14 100 11 100 

 

Οη πην δεκνθηιείο απαληήζεηο γηα ηα ζηνηρεία πνπ άξεζαλ ζην ζρνιείν ήηαλ νη 

εμήο: ε απιή (298 αλαθνξέο), ην γπκλαζηήξην (177 αλαθνξέο), ν θήπνο (125 

αλαθνξέο). Οη ιηγφηεξν δεκνθηιείο αλαθνξέο ήηαλ νη εμήο: ηα καζήκαηα (32 

αλαθνξέο), νη εθπαηδεπηηθνί (32 αλαθνξέο), νη θίινη/-εο (14 αλαθνξέο) θαη ην 

θπιηθείν (11 αλαθνξέο). Οη καζεηέο/-ήηξηεο είραλ ηελ ηάζε λα ζεσξνχλ σο ζεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ ρψξνπο εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ 

αλαςπρή, ηα δηαιείκκαηα θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (απιή, γπκλαζηήξην, θήπνο) 

θαη φρη ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή αιιειεπίδξαζε εληφο ηεο ηάμεο (καζήκαηα, εθπαηδεπηηθνί, θίινη). 

Δπίζεο θαίλεηαη φηη ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ αλέθππηε πξψηα ν ρψξνο 

θαη κεηά ηα άηνκα. 

 

Τη κνπ αξέζεη ζην ζρνιείν 
 

Οη καζεηέο/-ήηξηεο αλέθεξαλ σο ζεηηθά ζηνηρεία ηνλ ρψξν θαη θαηφπηλ ηα 

άηνκα. Αλέθεξαλ ζπλήζσο ρψξνπο φπνπ θάλνπλ αζιεηηθέο θαη θηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηφπηλ ηηο αίζνπζεο θαη ην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ: 

«Μνπ αξέζεη ε απιή γηαηί είλαη κεγάιε θαη κπνξνύκε λα παίδνπκε ζηα 

δηαιείκκαηα». 

«Μνπ αξέζεη ν θήπνο γηαηί κπνξνύκε λα πξνρσξάκε ηξηγύξσ». 

«Τν γπκλαζηήξην είλαη θαληαζηηθό, γηαηί κπνξνύκε λα παίμνπκε κπάζθεη θαη 

βόιετ ζε θαλνληθό γήπεδν». 

Πνιχ ιηγφηεξνη/-εο καζεηέο/-ήηξηεο (n=32) αλέθεξαλ ηα καζήκαηα, ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο σο ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ ηα 

παηδηά αλέθεξαλ ηελ αίζνπζα, ηφληδαλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ εζσηεξηθή δηαθφζκεζε: 

«Μνπ αξέζεη ν βηληενπξνηδέθηνξαο θαη ν ππνινγηζηήο πνπ έρνπκε ζηελ ηάμε». 

«Μνπ αξέζεη ν άζπξνο πίλαθαο». 

«Μνπ αξέζεη ε δηαθόζκεζε γηαηί βάδνπκε ηηο δσγξαθηέο καο ζηνπο ηνίρνπο». 

Τν θπιηθείν ήηαλ έλαο άιινο ρψξνο πνπ άξεζε ζηα παηδηά. 

 Οη αλαθνξέο ησλ παηδηψλ ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηα καζήκαηα ήηαλ 

ιίγεο (n=32) αιιά ζπλαηζζεκαηηθέο: 

«Ο δάζθαιόο καο είλαη ν θαιύηεξνο δάζθαινο από όινπο». 

«Αγαπώ ηνλ δάζθαιό κνπ ζαλ δεύηεξν παηέξα». 

«Η δαζθάια κνπ είλαη πνιύ θαιή». 

«Αγαπώ ηα καζεκαηηθά θαη ηε θπζηθή». 

«Μνπ αξέζνπλ νη ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπκε κε ηε δαζθάια καο». 

Δίλαη ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο αξηζκφο καζεηψλ/-ηξηψλ 

(n=32) πνπ ζεσξνχζε ζεηηθά ζηνηρεία ηα καζήκαηα, ζεσξνχζε ζεηηθφ ζηνηρείν θαη 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο (n=32). Σπρλά ηα παηδηά δε δηαρψξηδαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ δίδαζθαλ. Υπήξραλ ιίγεο 

αλαθνξέο γηα ηνπο ζπλνκειίθνπο: 

«Μνπ αξέζνπλ νη θίινη κνπ». 

«Μνπ αξέζεη ην όηη ζπλαληηόκαζηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη ζπδεηνύκε». 

«Μνπ αξέζεη ν Γηάλλεο γηαηί είλαη θαιό παηδί». 

«Μνπ αξέζεη λα ζπλαληώ ηε Μαξία ζην ζρνιείν». 

Σχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ 

εξκελεπφηαλ σο επίζεκνο ρψξνο φπνπ θπξηαξρνχλ νη ηππηθέο ζρέζεηο, ελψ ε θηιία σο 

ραιαξή ζρέζε πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη εθηφο ζρνιείνπ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 

φηη ζηελ Διιάδα ην ζρνιείν ζεσξείηαη σο ν ρψξνο φπνπ ν/ε καζεηήο/-ήηξηα καζαίλεη 

απφ ηνλ/ηε δάζθαιν θαη φρη σο ρψξνο πνπ νη καζεηέο/-ήηξηεο καζαίλνπλ κεηαμχ ηνπο 

ν έλαο απφ ηνλ άιιν. 

 

Τη δε κνπ αξέζεη ζην ζρνιείν 
 

Οη πην δεκνθηιείο απαληήζεηο γηα ηα ζηνηρεία πνπ δελ άξεζαλ ζηα παηδηά 

ήηαλ: ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνκειίθσλ (94 αλαθνξέο), νη ηνπαιέηεο (82 αλαθνξέο), 
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νη αίζνπζεο (81 αλαθνξέο) θαη ηα ζθνππίδηα (73 αλαθνξέο). Οη ιηγφηεξν δεκνθηιείο 

αλαθνξέο ήηαλ νη εμήο: ε απιή (62 αλαθνξέο), ν θήπνο (56 αλαθνξέο), ην 

γπκλαζηήξην (22 αλαθνξέο) θαη νη εθπαηδεπηηθνί (21 αλαθνξέο). Τα πξνβιήκαηα κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνκειίθσλ αλαδχζεθαλ σο δήηεκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο 

γηα ηα παηδηά θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζαλ ηα ζέκαηα πγηεηλήο (ηνπαιέηεο θαη 

ζθνππίδηα). Οη αλαθνξέο γηα ηηο αίζνπζεο, ηελ απιή, ηνλ θήπν θαη ην γπκλαζηήξην 

θαηέδεημαλ ηηο βειηηψζεηο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα ηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Οη απαληήζεηο ζε απηφ 

ην εξψηεκα δείρλνπλ φηη ζηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηα παηδηά αλαθέξνπλ πξσηίζησο ηα 

άηνκα θαη θαηφπηλ ηνλ ρψξν. Ζ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, νη πεξηπηψζεηο εθθνβηζκνχ 

απφ ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά θαη ηα πεξηζηαηηθά βίαο αλαθέξζεθαλ απφ ηελ 

νπηηθή ηνπ ζεαηή θαη φρη ηνπ ζχκαηνο. Τα πεξηζζφηεξα παηδηά αλέθεξαλ ηη είδαλ λα 

ζπκβαίλεη ζηνπο άιινπο. Δθηά παηδηά πηνζέηεζαλ ηελ νπηηθή ηνπ ζχκαηνο θαη πέληε 

ηελ νπηηθή ηνπ ζχηε. 

 

Πίνακαρ 2: Τη δε κνπ αξέζεη ζην ζρνιείν 
 

 

«Γε κνπ αξέζεη ε θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ κεγαιύηεξσλ παηδηώλ». 

«Γε κνπ αξέζεη ν ηξόπνο πνπ ζθέθηνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη ηα παηδηά θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ». 

«Κάπνηα παηδηά από ηε Ση΄ θαη Δ΄ ηάμε είλαη ληαήδεο». 

«Θέισ ηα κεγαιύηεξα παηδηά λα είλαη πην επγεληθά θαη λα ζηακαηήζνπλ λα 

ρηππνύλ θαη λα ραζηνπθίδνπλ ηνπο κηθξόηεξνπο». 

 
ζςμπεπιθοπά 
ζςνομηλίκων ηοςαλέηερ αίθοςζα ζκοςπίδια αςλή κήπορ γςμναζηήπιο δάζκαλοι 

Τάξειρ n % n % n % n % n % n % n % n % 

Τάξη Α 12 12,77 8 9,76 10 12,35 4 5,48 4 6,45 6 10,71 0 0,00 6 28,57 

Τάξη Β 34 36,17 8 9,76 14 17,28 7 9,59 16 25,81 5 8,93 0 0,00 3 14,29 

Τάξη Γ 12 12,77 21 25,61 9 11,11 8 10,96 7 11,29 9 16,07 1 4,55 0 0,00 

Τάξη Γ 1 1,06 1 1,22 10 12,35 16 21,92 13 20,97 8 14,29 5 22,73 7 33,33 

Τάξη Δ 33 35,11 19 23,17 20 24,69 17 23,29 5 8,06 10 17,86 12 54,55 5 23,81 

Τάξη ΣΤ 2 2,13 25 30,49 18 22,22 21 28,77 17 27,42 18 32,14 4 18,18 0 0,00 

Σύνολο 94 100 82 100 81 100 73 100 62 100 56 100 22 100 21 100 
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νη αίζνπζεο (81 αλαθνξέο) θαη ηα ζθνππίδηα (73 αλαθνξέο). Οη ιηγφηεξν δεκνθηιείο 

αλαθνξέο ήηαλ νη εμήο: ε απιή (62 αλαθνξέο), ν θήπνο (56 αλαθνξέο), ην 

γπκλαζηήξην (22 αλαθνξέο) θαη νη εθπαηδεπηηθνί (21 αλαθνξέο). Τα πξνβιήκαηα κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνκειίθσλ αλαδχζεθαλ σο δήηεκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο 

γηα ηα παηδηά θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζαλ ηα ζέκαηα πγηεηλήο (ηνπαιέηεο θαη 

ζθνππίδηα). Οη αλαθνξέο γηα ηηο αίζνπζεο, ηελ απιή, ηνλ θήπν θαη ην γπκλαζηήξην 

θαηέδεημαλ ηηο βειηηψζεηο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα ηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Οη απαληήζεηο ζε απηφ 

ην εξψηεκα δείρλνπλ φηη ζηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηα παηδηά αλαθέξνπλ πξσηίζησο ηα 

άηνκα θαη θαηφπηλ ηνλ ρψξν. Ζ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, νη πεξηπηψζεηο εθθνβηζκνχ 

απφ ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά θαη ηα πεξηζηαηηθά βίαο αλαθέξζεθαλ απφ ηελ 

νπηηθή ηνπ ζεαηή θαη φρη ηνπ ζχκαηνο. Τα πεξηζζφηεξα παηδηά αλέθεξαλ ηη είδαλ λα 

ζπκβαίλεη ζηνπο άιινπο. Δθηά παηδηά πηνζέηεζαλ ηελ νπηηθή ηνπ ζχκαηνο θαη πέληε 

ηελ νπηηθή ηνπ ζχηε. 

 

Πίνακαρ 2: Τη δε κνπ αξέζεη ζην ζρνιείν 
 

 

«Γε κνπ αξέζεη ε θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ κεγαιύηεξσλ παηδηώλ». 

«Γε κνπ αξέζεη ν ηξόπνο πνπ ζθέθηνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη ηα παηδηά θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ». 

«Κάπνηα παηδηά από ηε Ση΄ θαη Δ΄ ηάμε είλαη ληαήδεο». 

«Θέισ ηα κεγαιύηεξα παηδηά λα είλαη πην επγεληθά θαη λα ζηακαηήζνπλ λα 

ρηππνύλ θαη λα ραζηνπθίδνπλ ηνπο κηθξόηεξνπο». 

 
ζςμπεπιθοπά 
ζςνομηλίκων ηοςαλέηερ αίθοςζα ζκοςπίδια αςλή κήπορ γςμναζηήπιο δάζκαλοι 

Τάξειρ n % n % n % n % n % n % n % n % 

Τάξη Α 12 12,77 8 9,76 10 12,35 4 5,48 4 6,45 6 10,71 0 0,00 6 28,57 

Τάξη Β 34 36,17 8 9,76 14 17,28 7 9,59 16 25,81 5 8,93 0 0,00 3 14,29 

Τάξη Γ 12 12,77 21 25,61 9 11,11 8 10,96 7 11,29 9 16,07 1 4,55 0 0,00 

Τάξη Γ 1 1,06 1 1,22 10 12,35 16 21,92 13 20,97 8 14,29 5 22,73 7 33,33 

Τάξη Δ 33 35,11 19 23,17 20 24,69 17 23,29 5 8,06 10 17,86 12 54,55 5 23,81 

Τάξη ΣΤ 2 2,13 25 30,49 18 22,22 21 28,77 17 27,42 18 32,14 4 18,18 0 0,00 

Σύνολο 94 100 82 100 81 100 73 100 62 100 56 100 22 100 21 100 

Δπηά καζεηέο/-ήηξηεο πηνζέηεζαλ ηελ νπηηθή ηνπ ζχκαηνο θαη ππνγξάκκηζαλ 

ηελ ελφριεζή ηνπο γηα φ,ηη έθαλαλ άιινη/-εο καζεηέο/-ήηξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ ή ησλ καζεκάησλ: 

«Τα κεγαιύηεξα παηδηά κάο βξίδνπλ θαη καο ελνρινύλ όιε ηελ ώξα, θαη ηα 

αγόξηα αιιά θαη ηα θνξίηζηα». 

«Θέισ νη άιινη λα ζηακαηήζνπλ λα κε ελνρινύλ, λα κελ πεηξάδνπλ ηα 

πξάγκαηά κνπ… ζέισ νη άιινη λα ζηακαηήζνπλ λα αζρνινύληαη καδί κνπ». 

Πέληε καζεηέο/-ήηξηεο πηνζέηεζαλ ηελ νπηηθή απηνχ πνπ εθθνβίδεη, 

παξαδέρζεθαλ ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαη θάλεθαλ ζθεπηηθνί/-έο γηα ηηο 

ζπλέπεηεο: 

«Γε κνπ αξέζεη όηαλ καιώλνπκε θαη όηαλ δε ζπκπεξηθεξόκαζηε ζσζηά ζηα 

άιια παηδηά». 

«Γε κνπ αξέζνπλ νη θαβγάδεο θαη νη ηζαθσκνί θαη ηα ρηππήκαηα, γηαηί κπνξεί 

λα ηξαπκαηηζηνύκε». 

Γεθαπέληε παηδηά αλέθεξαλ πεξηπηψζεηο αληηγξαθήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ αιιά θαη πεξηζηαηηθά έιιεηςεο πεηζαξρίαο: 

«Γε κνπ αξέζεη ν αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ ζπκκαζεηώλ». 

«Γε κνπ αξέζεη πνπ θάπνηα παηδηά αληηγξάθνπλ ζηα ηεζη θαη κηινύλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ». 

«Δίλαη πνιύ ελνριεηηθό πνπ νη ζπκκαζεηέο κνπ κνπξκνπξίδνπλ όιε ηελ ώξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη θάλνπλ όιε ηελ ώξα θαζαξία». 

Τα ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηα παηδηά ήηαλ νη θαιέο ζρέζεηο 

θαη ν αιιεινζεβαζκφο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε κηα παξέα πνπ 

ζπλππνινγίδεη ηηο απφςεηο φισλ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πξνέθπςε φηη νη 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ε αλνρή θαη ε απνδνρή ζα έπξεπε λα ήηαλ δεηήκαηα 

πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ην ζρνιείν. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζαλ ηα ζέκαηα 

πγηεηλήο. Ζ αλάγθε γηα θαζαξηφηεηα ζηηο ηνπαιέηεο θαη γηα αλαθχθισζε ηνλίζηεθαλ 

επίζεο απφ ηα παηδηά: 

«Οη ηνπαιέηεο έρνπλ άζρεκε κπξσδηά θάπνηεο θνξέο». 

«Οη ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα αιιαρηνύλ, λα κελ είλαη ηνύξθηθεο αιιά ζαλ απηέο 

πνπ έρνπκε ζην ζπίηη». 

«Υπάξρνπλ πνιιά ζθνππίδηα… πεξηζζόηεξνη θάδνη ζα πξέπεη λα κπνπλ ζηηο 

γσλίεο ηεο απιήο». 

«Μεηά ην πξώην δηάιεηκκα ππάξρνπλ πεηακέλα ραξηηά παληνύ». 
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«Θα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε θάδνπο αλαθύθισζεο ζην ζρνιείν». 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ απνθάιπςαλ φηη ν θαζαξφο θαη ηαθηνπνηεκέλνο 

πεξηβάιινληαο ρψξνο ήηαλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. 

Δπίζεο ηα παηδηά αλέθεξαλ ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο απιήο, ηνπ γπκλαζηεξίνπ θαη 

ηεο εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο ησλ αηζνπζψλ. Τα ζρφιηά ηνπο εκπεξηείραλ πξνηάζεηο 

γηα ηε βειηίσζή ηνπο: 

«Γε κνπ αξέζεη ην ηζηκέλην ηεο απιήο, γηαηί κπνξεί λα ηξαπκαηίζνπκε ηα γόλαηά 

καο εάλ πέζνπκε». 

«Θα πξέπεη λα βάινπκε ηέληεο θαη παγθάθηα γηα λα θαζόκαζηε ζηε ζθηά όηαλ 

έρεη ήιην». 

«Γε κνπ αξέζεη πνπ είλαη ζρηζκέλα ηα δηρηάθηα ζηηο κπαζθέηεο θαη ην θηιέ ηνπ 

βόιετ». 

«Ννκίδσ όηη ν θήπνο ζα πξέπεη λα γίλεη πην πξάζηλνο θαη λα θπηεπηνύλ 

πεξηζζόηεξα ινπινύδηα». 

«Θέισ λα αιιάμεη ε ληνπιάπα ηεο ηάμεο, γηαηί καγθώλεη ζπρλά θαη δελ 

κπνξνύκε λα ηελ αλνίμνπκε». 

«Γε κνπ αξέζνπλ ηα θαξεθιάθηα ηεο ηάμεο γηαηί δελ έρνπλ σξαίν ρξώκα». 

«Τα ζξαλία είλαη ιεξσκέλα». 

«Τα θαξεθιάθηα ζα πξέπεη λα είλαη ςειόηεξα γηα ηα κεγαιύηεξα παηδηά». 

«Γε κνπ αξέζεη ην ρξώκα ησλ ηνίρσλ». 

«Γε κνπ αξέζεη πνπ δελ έρνπκε ξνιόη κέζα ζηελ ηάμε θαη δελ μέξνπκε πόηε ζα 

ρηππήζεη ην θνπδνύλη γηα δηάιεηκκα». 

Δίθνζη έλαο/κία καζεηέο/-ήηξηεο δήισζαλ φηη δελ ηνπο άξεζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί εγείξνληαο δεηήκαηα δηθαηνζχλεο, απζηεξφηεηαο ή αδηαθνξίαο: 

«Γε κνπ αξέζεη ε δαζθάια, γηαηί δελ είλαη δίθαηε θαη επλνεί θάπνηνπο 

καζεηέο». 

«Ννκίδσ όηη ε θαζεγήηξηα αγγιηθώλ δελ είλαη δίθαηε». 

«Γε κνπ αξέζεη ν δάζθαινο, γηαηί είλαη πνιύ απζηεξόο». 

«Γε κνπ αξέζεη ν δάζθαινο, γηαηί καο βάδεη πνιιέο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη». 

«Οη δάζθαινη ζα πξέπεη λα καο δίλνπλ πεξηζζόηεξε πξνζνρή». 

Μνινλφηη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ήηαλ ππνθεηκεληθέο θξίζεηο, ηα 

ζρφιηά ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα λα γίλεη αλαζηνραζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή 

εθιακβάλεηαη απφ θάπνηνπο/-εο καζεηέο/-ήηξηεο. Δπίζεο, ππήξραλ ζπρλά 
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«Θα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε θάδνπο αλαθύθισζεο ζην ζρνιείν». 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ απνθάιπςαλ φηη ν θαζαξφο θαη ηαθηνπνηεκέλνο 

πεξηβάιινληαο ρψξνο ήηαλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. 

Δπίζεο ηα παηδηά αλέθεξαλ ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο απιήο, ηνπ γπκλαζηεξίνπ θαη 

ηεο εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο ησλ αηζνπζψλ. Τα ζρφιηά ηνπο εκπεξηείραλ πξνηάζεηο 

γηα ηε βειηίσζή ηνπο: 

«Γε κνπ αξέζεη ην ηζηκέλην ηεο απιήο, γηαηί κπνξεί λα ηξαπκαηίζνπκε ηα γόλαηά 

καο εάλ πέζνπκε». 

«Θα πξέπεη λα βάινπκε ηέληεο θαη παγθάθηα γηα λα θαζόκαζηε ζηε ζθηά όηαλ 

έρεη ήιην». 

«Γε κνπ αξέζεη πνπ είλαη ζρηζκέλα ηα δηρηάθηα ζηηο κπαζθέηεο θαη ην θηιέ ηνπ 

βόιετ». 

«Ννκίδσ όηη ν θήπνο ζα πξέπεη λα γίλεη πην πξάζηλνο θαη λα θπηεπηνύλ 

πεξηζζόηεξα ινπινύδηα». 

«Θέισ λα αιιάμεη ε ληνπιάπα ηεο ηάμεο, γηαηί καγθώλεη ζπρλά θαη δελ 

κπνξνύκε λα ηελ αλνίμνπκε». 

«Γε κνπ αξέζνπλ ηα θαξεθιάθηα ηεο ηάμεο γηαηί δελ έρνπλ σξαίν ρξώκα». 

«Τα ζξαλία είλαη ιεξσκέλα». 

«Τα θαξεθιάθηα ζα πξέπεη λα είλαη ςειόηεξα γηα ηα κεγαιύηεξα παηδηά». 

«Γε κνπ αξέζεη ην ρξώκα ησλ ηνίρσλ». 

«Γε κνπ αξέζεη πνπ δελ έρνπκε ξνιόη κέζα ζηελ ηάμε θαη δελ μέξνπκε πόηε ζα 

ρηππήζεη ην θνπδνύλη γηα δηάιεηκκα». 

Δίθνζη έλαο/κία καζεηέο/-ήηξηεο δήισζαλ φηη δελ ηνπο άξεζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί εγείξνληαο δεηήκαηα δηθαηνζχλεο, απζηεξφηεηαο ή αδηαθνξίαο: 

«Γε κνπ αξέζεη ε δαζθάια, γηαηί δελ είλαη δίθαηε θαη επλνεί θάπνηνπο 

καζεηέο». 

«Ννκίδσ όηη ε θαζεγήηξηα αγγιηθώλ δελ είλαη δίθαηε». 

«Γε κνπ αξέζεη ν δάζθαινο, γηαηί είλαη πνιύ απζηεξόο». 

«Γε κνπ αξέζεη ν δάζθαινο, γηαηί καο βάδεη πνιιέο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη». 

«Οη δάζθαινη ζα πξέπεη λα καο δίλνπλ πεξηζζόηεξε πξνζνρή». 

Μνινλφηη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ήηαλ ππνθεηκεληθέο θξίζεηο, ηα 

ζρφιηά ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα λα γίλεη αλαζηνραζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή 

εθιακβάλεηαη απφ θάπνηνπο/-εο καζεηέο/-ήηξηεο. Δπίζεο, ππήξραλ ζπρλά 

αληηθξνπφκελεο θαη αληηθαηηθέο απφςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ ζε 

βάζνο ζε επφκελν ζηάδην. Ζ απιή, ν θήπνο, ην γπκλαζηήξην, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

αίζνπζεο αλαθέξζεθαλ ηαπηφρξνλα θαη σο ζεηηθά θαη σο αξλεηηθά ζηνηρεία απφ 

δηαθνξεηηθνχο/-έο καζεηέο/-ήηξηεο. 

  

Γ΄ θάζε: Γξάζεηο ζε ηερληθό θαη παηδαγσγηθό επίπεδν 
 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ νδήγεζαλ ζηα παξαθάησ βήκαηα δξάζεο 

ζην ζρνιείν πνπ είηε ελίζρπαλ ηε ζεηηθή ηνπο άπνςε γηα ηνλ ρψξν είηε βειηίσλαλ ηα 

αξλεηηθά ζεκεία πνπ είραλ ππνδείμεη. Οη δξάζεηο απνθαζίζηεθαλ απφ ηνλ ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ είηε ζε επίπεδν δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ ηερληθά δεηήκαηα, είηε ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ παηδαγσγηθά δεηήκαηα. 

 

Γξάζεηο ζε ηερληθό επίπεδν 
 

Σρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο/-ήηξηεο εθθξάζηεθαλ 

ζεηηθά, έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα λα εληζρπζνχλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

απιή ηνπνζεηήζεθαλ πνιχρξσκα παγθάθηα θαη επηδαπέδηα παηρλίδηα, δεκηνπξγήζεθε 

ιαραλφθεπνο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ θήπνπ θαη εμνπιίζηεθε ην γπκλαζηήξην κε 

αζιεηηθφ πιηθφ. Σηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ δσγξαθίζηεθαλ νη δηάδξνκνη κε 

επράξηζηεο αλαπαξαζηάζεηο θαη δηαθνζκήζεθαλ κε έξγα ησλ παηδηψλ. Σηηο αίζνπζεο 

βειηηψζεθε ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο, ηνπνζεηήζεθαλ ξνιφγηα ηνίρνπ θαη 

επηδηνξζψζεθαλ νη ληνπιάπεο. Τν θπιηθείν βάθηεθε κε δσεξά ρξψκαηα θαη 

εκπινπηίζηεθε ε ιίζηα πψιεζεο ησλ πγηεηλψλ πξντφλησλ.  

Αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα θαζαξηφηεηαο, έγηλαλ ζπζηάζεηο ζην πξνζσπηθφ 

θαζαξηφηεηαο γηα απμεκέλα κέηξα θαζαξηφηεηαο: λα θαζαξίδνληαη ε απιή θαη νη 

ηνπαιέηεο κεηά απφ θάζε δηάιεηκκα θαη λα θαζαξίδνληαη ηα ζξαλία ζην ηέινο ησλ 

καζεκάησλ. Πεξηζζφηεξνη θάδνη ζθνππηδηψλ αιιά θαη θάδνη αλαθχθισζεο 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Αηηήκαηα ζπληήξεζεο ηνπ ζρνιείνπ 

απεπζχλζεθαλ ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα ην πξφβιεκα ηεο 

αλάγθεο εηζφδνπ γνλέσλ ζην ζρνιείν θαη ε έιιεηςε θχιαθα αληηκεησπίζηεθε κε ηελ 

αλάζεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ κίαο ψξαο ηελ εβδνκάδα ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο.  
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Γξάζεηο ζε παηδαγσγηθό επίπεδν 
 

Δπεηδή ηα ζέκαηα ησλ ζθνππηδηψλ θαη ηεο θαζαξηφηεηαο δελ ήηαλ ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ κφλν ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο αιιά θαη ηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ ζην ζρνιείν, εθπνλήζεθαλ δχν πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζηελ 

αλαθχθισζε θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Δπίζεο, νη ζρέζεηο ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαθέξζεθαλ έγηλαλ 

αληηθείκελν ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη πνιηηηζηηθψλ πνπ εθπφλεζαλ 

έληεθα εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Σρεηηθά κε 

ηα δεηήκαηα ζρέζεσλ πνπ αλέθεξαλ νη καζεηέο/-ήηξηεο, ε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο 

ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ ζρνιείνπ γηα ζρνιηθή ςπρνιφγν. Γηα έμη κήλεο ηνπνζεηήζεθε 

ζρνιηθή ςπρνιφγνο, πνπ δηεξεχλεζε ηα πεξηζηαηηθά βίαο ή πξνζβιεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη πινπνίεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο εληαμηαθέο 

πξαθηηθέο ζηε ζρνιηθή δσή. Δπίζεο, εγθξίζεθε θαη ην αίηεκα γηα ηνπνζέηεζε κίαο 

εθπαηδεπηηθνχ γηα λα δηδάμεη ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε μέλε γιψζζα ζε παηδηά 

παιηλλνζηνχλησλ ή αιινδαπψλ. 

 

Γ΄ θάζε: Αλαζηνραζκόο – 1νπ θύθινπ – Αλαζρεδηαζκόο 
 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ρψξν 

ήηαλ εμαηξεηηθά εχζηνρεο θαη ζηνρεπκέλεο θαη βνήζεζαλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ δξάζεσλ απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο/-

ήηξηεο, βιέπνληαο φηη γίλνληαλ βειηησηηθέο θηλήζεηο ζην ζρνιείν, αηζζάλζεθαλ φηη νη 

θσλέο ηνπο εηζαθνχζηεθαλ θαη άξρηζαλ λα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ζέκαηα 

θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ. Ωο αλαπάληερε δξάζε ήηαλ ε πξσηνβνπιία ηεο 

θαζαξίζηξηαο ηνπ ζρνιείνπ λα δσγξαθίζεη ηνπο ηνίρνπο ησλ δηαδξφκσλ ηνπ ζρνιείνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη θαη ε ίδηα ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. 

Τν γεγνλφο φηη ζρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (94) δήισζαλ φηη δελ 

ηνπο αξέζνπλ νη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπλνκειίθσλ θαη 21 καζεηέο/-ήηξηεο 

(Πίλαθαο 2) αλέθεξαλ φηη δελ ηνπο αξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ δχν δεηήκαηα πνπ 

πξνβιεκάηηζαλ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Τα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ απφ ηε κία πιεπξά αμηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ν 

ρψξνο, αιιά απφ ηελ άιιε νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ 
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Γξάζεηο ζε παηδαγσγηθό επίπεδν 
 

Δπεηδή ηα ζέκαηα ησλ ζθνππηδηψλ θαη ηεο θαζαξηφηεηαο δελ ήηαλ ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ κφλν ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο αιιά θαη ηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ ζην ζρνιείν, εθπνλήζεθαλ δχν πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζηελ 

αλαθχθισζε θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Δπίζεο, νη ζρέζεηο ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαθέξζεθαλ έγηλαλ 

αληηθείκελν ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη πνιηηηζηηθψλ πνπ εθπφλεζαλ 

έληεθα εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Σρεηηθά κε 

ηα δεηήκαηα ζρέζεσλ πνπ αλέθεξαλ νη καζεηέο/-ήηξηεο, ε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο 

ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ ζρνιείνπ γηα ζρνιηθή ςπρνιφγν. Γηα έμη κήλεο ηνπνζεηήζεθε 

ζρνιηθή ςπρνιφγνο, πνπ δηεξεχλεζε ηα πεξηζηαηηθά βίαο ή πξνζβιεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη πινπνίεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο εληαμηαθέο 

πξαθηηθέο ζηε ζρνιηθή δσή. Δπίζεο, εγθξίζεθε θαη ην αίηεκα γηα ηνπνζέηεζε κίαο 

εθπαηδεπηηθνχ γηα λα δηδάμεη ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε μέλε γιψζζα ζε παηδηά 

παιηλλνζηνχλησλ ή αιινδαπψλ. 

 

Γ΄ θάζε: Αλαζηνραζκόο – 1νπ θύθινπ – Αλαζρεδηαζκόο 
 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ρψξν 

ήηαλ εμαηξεηηθά εχζηνρεο θαη ζηνρεπκέλεο θαη βνήζεζαλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ δξάζεσλ απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο/-

ήηξηεο, βιέπνληαο φηη γίλνληαλ βειηησηηθέο θηλήζεηο ζην ζρνιείν, αηζζάλζεθαλ φηη νη 

θσλέο ηνπο εηζαθνχζηεθαλ θαη άξρηζαλ λα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ζέκαηα 

θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ. Ωο αλαπάληερε δξάζε ήηαλ ε πξσηνβνπιία ηεο 

θαζαξίζηξηαο ηνπ ζρνιείνπ λα δσγξαθίζεη ηνπο ηνίρνπο ησλ δηαδξφκσλ ηνπ ζρνιείνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη θαη ε ίδηα ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. 

Τν γεγνλφο φηη ζρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (94) δήισζαλ φηη δελ 

ηνπο αξέζνπλ νη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπλνκειίθσλ θαη 21 καζεηέο/-ήηξηεο 

(Πίλαθαο 2) αλέθεξαλ φηη δελ ηνπο αξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ δχν δεηήκαηα πνπ 

πξνβιεκάηηζαλ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Τα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ απφ ηε κία πιεπξά αμηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ν 

ρψξνο, αιιά απφ ηελ άιιε νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

απνθαζίζηεθε ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηε ρνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ζηνλ 2ν θχθιν ηεο έξεπλαο. 

 

2νο θύθινο ηεο έξεπλαο δξάζεο 
 
Α΄ θάζε: Σπιινγή δεδνκέλσλ κε εξσηεκαηνιόγηα καζεηώλ/-ηξηώλ θιεηζηνύ ηύπνπ θαη 
ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ κεηαμύ 
ηνπο θαη κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο α΄ θάζεο αμηνπνηήζεθαλ δχν αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα 

επηά εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη νη παξαηεξήζεηο ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη ηξηγσλνπνίεζε ησλ επξεκάησλ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

βαζίζηεθε ζηνλ Τφκν ΗΗΗ: Μεζνδνινγία θαη εξγαιεία δηεξεύλεζεο ηεο 

απηναμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (ΥΠΑΗΘ-ΗΔΠ, 2012). Τα εξσηεκαηνιφγηα 

δηαλεκήζεθαλ απφ ηελ ςπρνιφγν ηνπ ζρνιείνπ ζε φινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ηελ 

ίδηα κέξα θαη ψξα, πξνθεηκέλνπ λα κε ζπλδπάζνπλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Τα 

ζρφιηα απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαγξάθεθαλ ζε 

εκεξνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεπζχληξηαο θαη αλαιχζεθαλ ζχκθσλα κε ηε 

ζπλερή ζπγθξηηηθή κέζνδν ηεο Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Strauss & Cobin, 1990). 

 

Β΄ θάζε: Δξκελεία – Πξαθηηθή ζεσξία  
 

Τα εξσηεκαηνιφγηα ηεο ηεηξαβάζκηαο θιίκαθαο ηεο Β΄ θάζεο 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ 272 καζεηέο/-ήηξηεο απφ ηνπο/ηηο 310 ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ. Τα παηδηά πνπ δε ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα απνπζίαδαλ εθείλε 

ηελ εκέξα απφ ην ζρνιείν.  
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Πίνακαρ 3: Δξσηεκαηνιφγην καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ζρέζεηο καζεηψλ/-ηξηψλ 
κεηαμχ ηνπο  

Σπκπιεξψλσ απηφ πνπ κε εθθξάδεη  
(1: θαζφινπ, 2: ιίγν, 3: πνιχ, 4: πάξα πνιχ) 

 

α/α 
Δπωηημαηολόγιο μαθηηών/-
ηπιών για ζσέζειρ μεηαξύ 
ηοςρ 

1 
καθόλος 

2 
λίγο 

3 
πολύ 

4 
πάπα πολύ M.O. 

n % n % n % n %  

Q1 
Σην ζρνιείν έρσ βξεη ηνπο/ηηο 
θαιχηεξνπο/-εο θίινπο/-εο 
κνπ. 

2 0,74 11 4,04 28 10,29 231 84,93 3.80 

Q2 

Έλαο ιφγνο πνπ ζέισ λα 
έξρνκαη ζην ζρνιείν είλαη 
γηαηί εδψ ζπλαληψ ηνπο/ηηο 
ζπκκαζεηέο/-ήηξηεο θαη 
ηνπο/ηηο θίινπο/-εο κνπ. 

1 0,37 18 6,62 47 17,28 206 75,74 3.60 

Q3 
Οη ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο κνπ κε 
βνεζνχλ πξφζπκα, φηαλ έρσ 
δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα. 

8 2,94 48 17,65 106 38,97 110 40,44 3.10 

Q4 

Όινη νη καζεηέο/-ήηξηεο ζην 
ζρνιείν καο γίλνληαη 
απνδεθηνί/-έο απφ ηνπο/ηηο 
ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο ηνπο 
αλεμάξηεηα απφ ηελ 
εζληθφηεηα, ην ρξψκα ή ηηο 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 
ηπρφλ έρνπλ. 

1 0,37 33 12,13 97 35,66 141 51,84 3.30 

Q5 

Όηαλ ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο 
κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, 
πξνζπαζνχκε λα ηηο επηιχνπκε 
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

6 2,21 14 5,15 107 39,34 145 53,31 3.40 

Q6 
Εεηψ ζπγγλψκε απφ ηνπο/ηηο 
ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο κνπ, φηαλ 
ζθάιισ. 

0 0,00 8 2,94 104 38,24 160 58,82 3.50 

Q7 

Όηαλ πξσηνήιζα ζην ζρνιείν 
καο, αηζζάλζεθα γξήγνξα 
άλεηα θαη θηιηθά κε ηνπο/ηηο 
ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο κνπ. 

14 5,15 30 11,03 94 34,56 134 49,26 3.20 

 

Σηελ Δξψηεζε Q1: «Σην ζρνιείν έρσ βξεη ηνπο/ηηο θαιχηεξνπο/-εο θίινπο/-εο 

κνπ» 2 άηνκα απάληεζαλ θαζφινπ, 11 άηνκα ιίγν, 28 άηνκα πνιχ θαη 231 άηνκα 

πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.80. Σηελ Δξψηεζε Q2: «Έλαο ιφγνο πνπ ζέισ λα 

έξρνκαη ζην ζρνιείν είλαη γηαηί εδψ ζπλαληψ ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ήηξηεο θαη 

ηνπο/ηηο θίινπο/-εο κνπ» 1 άηνκν απάληεζε θαζφινπ, 18 άηνκα ιίγν, 47 άηνκα πνιχ 

θαη 206 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.60. Σηελ Δξψηεζε Q3: «Οη 

ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο κνπ κε βνεζνχλ πξφζπκα, φηαλ έρσ δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα» 8 

άηνκα απάληεζαλ θαζφινπ, 48 άηνκα ιίγν, 106 άηνκα πνιχ θαη 110 άηνκα πάξα 

πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.10. Σηελ Δξψηεζε Q4: «Όινη νη καζεηέο/-ήηξηεο ζην 

ζρνιείν καο γίλνληαη απνδεθηνί/-έο απφ ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο ηνπο 



Συνυπολογίζοντας τη φωνή των μαθητών/-τριών  
στη λειτουργία της σχολικής μονάδας εφαρμόζοντας έρευνα-δράση

ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ

391

Πίνακαρ 3: Δξσηεκαηνιφγην καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ζρέζεηο καζεηψλ/-ηξηψλ 
κεηαμχ ηνπο  

Σπκπιεξψλσ απηφ πνπ κε εθθξάδεη  
(1: θαζφινπ, 2: ιίγν, 3: πνιχ, 4: πάξα πνιχ) 

 

α/α 
Δπωηημαηολόγιο μαθηηών/-
ηπιών για ζσέζειρ μεηαξύ 
ηοςρ 

1 
καθόλος 

2 
λίγο 

3 
πολύ 

4 
πάπα πολύ M.O. 

n % n % n % n %  

Q1 
Σην ζρνιείν έρσ βξεη ηνπο/ηηο 
θαιχηεξνπο/-εο θίινπο/-εο 
κνπ. 

2 0,74 11 4,04 28 10,29 231 84,93 3.80 

Q2 

Έλαο ιφγνο πνπ ζέισ λα 
έξρνκαη ζην ζρνιείν είλαη 
γηαηί εδψ ζπλαληψ ηνπο/ηηο 
ζπκκαζεηέο/-ήηξηεο θαη 
ηνπο/ηηο θίινπο/-εο κνπ. 

1 0,37 18 6,62 47 17,28 206 75,74 3.60 

Q3 
Οη ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο κνπ κε 
βνεζνχλ πξφζπκα, φηαλ έρσ 
δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα. 

8 2,94 48 17,65 106 38,97 110 40,44 3.10 

Q4 

Όινη νη καζεηέο/-ήηξηεο ζην 
ζρνιείν καο γίλνληαη 
απνδεθηνί/-έο απφ ηνπο/ηηο 
ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο ηνπο 
αλεμάξηεηα απφ ηελ 
εζληθφηεηα, ην ρξψκα ή ηηο 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 
ηπρφλ έρνπλ. 

1 0,37 33 12,13 97 35,66 141 51,84 3.30 

Q5 

Όηαλ ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο 
κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, 
πξνζπαζνχκε λα ηηο επηιχνπκε 
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

6 2,21 14 5,15 107 39,34 145 53,31 3.40 

Q6 
Εεηψ ζπγγλψκε απφ ηνπο/ηηο 
ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο κνπ, φηαλ 
ζθάιισ. 

0 0,00 8 2,94 104 38,24 160 58,82 3.50 

Q7 

Όηαλ πξσηνήιζα ζην ζρνιείν 
καο, αηζζάλζεθα γξήγνξα 
άλεηα θαη θηιηθά κε ηνπο/ηηο 
ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο κνπ. 

14 5,15 30 11,03 94 34,56 134 49,26 3.20 

 

Σηελ Δξψηεζε Q1: «Σην ζρνιείν έρσ βξεη ηνπο/ηηο θαιχηεξνπο/-εο θίινπο/-εο 

κνπ» 2 άηνκα απάληεζαλ θαζφινπ, 11 άηνκα ιίγν, 28 άηνκα πνιχ θαη 231 άηνκα 

πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.80. Σηελ Δξψηεζε Q2: «Έλαο ιφγνο πνπ ζέισ λα 

έξρνκαη ζην ζρνιείν είλαη γηαηί εδψ ζπλαληψ ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ήηξηεο θαη 

ηνπο/ηηο θίινπο/-εο κνπ» 1 άηνκν απάληεζε θαζφινπ, 18 άηνκα ιίγν, 47 άηνκα πνιχ 

θαη 206 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.60. Σηελ Δξψηεζε Q3: «Οη 

ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο κνπ κε βνεζνχλ πξφζπκα, φηαλ έρσ δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα» 8 

άηνκα απάληεζαλ θαζφινπ, 48 άηνκα ιίγν, 106 άηνκα πνιχ θαη 110 άηνκα πάξα 

πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.10. Σηελ Δξψηεζε Q4: «Όινη νη καζεηέο/-ήηξηεο ζην 

ζρνιείν καο γίλνληαη απνδεθηνί/-έο απφ ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο ηνπο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα, ην ρξψκα ή ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ 

έρνπλ» 1 άηνκν απάληεζε θαζφινπ, 33 άηνκα ιίγν, 97 άηνκα πνιχ θαη 141 άηνκα 

πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.30. Σηελ Δξψηεζε Q5: «Όηαλ ππάξρνπλ 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, πξνζπαζνχκε λα ηηο επηιχνπκε ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ» 6 άηνκα απάληεζαλ θαζφινπ, 14 άηνκα ιίγν, 107 άηνκα πνιχ 

θαη 145 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.40. Σηελ Δξψηεζε Q6: «Εεηψ 

ζπγγλψκε απφ ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο κνπ, φηαλ ζθάιισ» 8 άηνκα απάληεζαλ 

ιίγν, 104 άηνκα πνιχ θαη 160 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.50. Σηελ 

Δξψηεζε Q7: «Όηαλ πξσηνήιζα ζην ζρνιείν καο, αηζζάλζεθα γξήγνξα άλεηα θαη 

θηιηθά κε ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο κνπ» 14 άηνκα απάληεζαλ θαζφινπ, 30 άηνκα 

ιίγν, 94 άηνκα πνιχ θαη 134 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.20. Οη καζεηέο/-

ήηξηεο ζεσξνχζαλ φηη ζην ζρνιείν έρνπλ βξεη θίινπο (Μ.Ο. 3.80) θαη έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ήζειαλ λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν ήηαλ νη θίινη (Μ.Ο. 3.60). Οη 

καζεηέο/-ήηξηεο δήισζαλ φηη νη ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο ηνπο βνεζνχλ πξφζπκα, φηαλ 

δπζθνιεχνληαη ζηα καζήκαηα (Μ.Ο. 3.10) θαη φηη φινη/-εο γίλνληαη απνδεθηνί/-έο 

απφ ηνπο ζπκκαζεηέο/-ήηξηεο (Μ.Ο. 3.30) θαη φηη, φηαλ πξσηνήξζαλ ζην ζρνιείν, 

έλησζαλ άλεηα θαη θηιηθά (Μ.Ο. 3.20). Σρεηηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο νη καζεηέο/-ήηξηεο 

δήισζαλ φηη δεηνχλ ζπγγλψκε, φηαλ ζθάιινπλ (Μ.Ο. 3.50), θαη φηη νη ζπγθξνχζεηο 

επηιχνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ (Μ.Ο. 3.40). 

Γεληθά νη καζεηέο/-ήηξηεο δήισζαλ φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο ήηαλ θαιέο ή 

πνιχ θαιέο. Ωζηφζν, είλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη 33 καζεηέο/-ήηξηεο δήισζαλ 

φηη ήηαλ ιίγν απνδεθηά ηα άηνκα άιιεο εζληθφηεηαο, ρξψκαηνο ή κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη, φηαλ πξσηνήξζαλ ζην ζρνιείν, 14 καζεηέο/-

ήηξηεο δελ αηζζάλζεθαλ θαζφινπ άλεηα θαη θηιηθά θαη 30 καζεηέο/-ήηξηεο ιίγν άλεηα 

θαη θηιηθά. Δπίζεο, 48 καζεηέο/-ήηξηεο δήισζαλ φηη δε βνεζήζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο ηνπο, φηαλ είραλ δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα.  

Απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ/-ηξηψλ πξνέθπςαλ ηα εμήο ζηνηρεία: 
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Πίνακαρ 4: Δξσηεκαηνιφγην καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηηο ζρέζεηο 
κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ/-ηξηψλ 

Σπκπιεξψλσ απηφ πνπ κε εθθξάδεη  
(1: θαζφινπ, 2: ιίγν, 3: πνιχ, 4: πάξα πνιχ) 

 

α/α 
Δπωηημαηολόγιο μαθηηών/-
ηπιών για ηιρ ζσέζειρ μεηαξύ 
εκπαιδεςηικών-μαθηηών/-ηπιών 

1 
καθόλος 

2 
λίγο 

3 
πολύ 

 

4 
πάπα πολύ 

 
M.O 

n % n % n % n %  

Q1 
Σην ζρνιείν καο αηζζάλνκαη φηη 
νη εθπαηδεπηηθνί κε απνδέρνληαη 
θαη κε αγαπνχλ. 

0 0,00 5 1,84 58 21,32 209 76,84 3.7 

Q2 
Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη 
αξκνληθά κε ηνπο/ηηο καζεηέο/-
ήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

0 0,00 0 0,00 51 18,75 221 81,25 3.8 

Q3 
Αηζζάλνκαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 
ζα κνπ ζπκπαξαζηέθνληαλ ζε κηα 
δπζθνιία πνπ ζα είρα. 

0 0,00 3 1,10 46 16,91 223 81,99 3.8 

Q4 

Αηζζάλνκαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 
θάλνπλ φ,ηη πεξλάεη απφ ην ρέξη 
ηνπο γηα λα κε βνεζήζνπλ ζηα 
καζήκαηα. 

0 0,00 3 1,10 32 11,76 237 87,13 3.8 

Q5 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα 
κε επαηζζεηνπνηήζνπλ ζηηο αξρέο 
ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 
αιιειεγγχεο. 

0 0,00 2 0,74 43 15,81 227 83,46 3.8 

Q6 
Οη εθπαηδεπηηθνί κε βνεζνχλ λα 
δηακνξθψζσ κηα ζσζηή 
ζπκπεξηθνξά. 

0 0,00  0,00 39 14,34 233 85,66 3.8 

Q7 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη δίθαηνη/-εο 
καδί κνπ.  0,00 7 2,57 71 26,10 194 71,32 3.6 

 

Σηελ Δξψηεζε Q1: «Σην ζρνιείν καο αηζζάλνκαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

απνδέρνληαη θαη κε αγαπνχλ» 5 άηνκα απάληεζαλ ιίγν, 58 άηνκα πνιχ θαη 209 

άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.70. Σηελ Δξψηεζε Q2: «Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ καο» 51 άηνκα 

απάληεζαλ πνιχ θαη 221 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.80. Σηελ Δξψηεζε 

Q3: «Αηζζάλνκαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα κνπ ζπκπαξαζηέθνληαλ ζε κηα δπζθνιία 

πνπ ζα είρα» 3 άηνκα απάληεζαλ ιίγν, 46 άηνκα πνιχ θαη 223 άηνκα πάξα πνιχ. Ο 

κέζνο φξνο είλαη 3.80. Σηελ Δξψηεζε Q4: «Αηζζάλνκαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ 

φ,ηη πεξλάεη απφ ην ρέξη ηνπο γηα λα κε βνεζήζνπλ ζηα καζήκαηα» 3 άηνκα 

απάληεζαλ ιίγν, 32 άηνκα πνιχ θαη 237 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.80. 

Σηελ Δξψηεζε Q5: «Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα κε επαηζζεηνπνηήζνπλ ζηηο 

αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο» 2 άηνκα απάληεζαλ ιίγν, 43 άηνκα πνιχ 

θαη 227 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.80. Σηελ Δξψηεζε Q6: «Οη 

εθπαηδεπηηθνί κε βνεζνχλ λα δηακνξθψζσ κηα ζσζηή ζπκπεξηθνξά» 39 άηνκα 



Συνυπολογίζοντας τη φωνή των μαθητών/-τριών  
στη λειτουργία της σχολικής μονάδας εφαρμόζοντας έρευνα-δράση
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Πίνακαρ 4: Δξσηεκαηνιφγην καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηηο ζρέζεηο 
κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ/-ηξηψλ 

Σπκπιεξψλσ απηφ πνπ κε εθθξάδεη  
(1: θαζφινπ, 2: ιίγν, 3: πνιχ, 4: πάξα πνιχ) 

 

α/α 
Δπωηημαηολόγιο μαθηηών/-
ηπιών για ηιρ ζσέζειρ μεηαξύ 
εκπαιδεςηικών-μαθηηών/-ηπιών 

1 
καθόλος 

2 
λίγο 

3 
πολύ 

 

4 
πάπα πολύ 

 
M.O 

n % n % n % n %  

Q1 
Σην ζρνιείν καο αηζζάλνκαη φηη 
νη εθπαηδεπηηθνί κε απνδέρνληαη 
θαη κε αγαπνχλ. 

0 0,00 5 1,84 58 21,32 209 76,84 3.7 

Q2 
Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη 
αξκνληθά κε ηνπο/ηηο καζεηέο/-
ήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

0 0,00 0 0,00 51 18,75 221 81,25 3.8 

Q3 
Αηζζάλνκαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 
ζα κνπ ζπκπαξαζηέθνληαλ ζε κηα 
δπζθνιία πνπ ζα είρα. 

0 0,00 3 1,10 46 16,91 223 81,99 3.8 

Q4 

Αηζζάλνκαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 
θάλνπλ φ,ηη πεξλάεη απφ ην ρέξη 
ηνπο γηα λα κε βνεζήζνπλ ζηα 
καζήκαηα. 

0 0,00 3 1,10 32 11,76 237 87,13 3.8 

Q5 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα 
κε επαηζζεηνπνηήζνπλ ζηηο αξρέο 
ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 
αιιειεγγχεο. 

0 0,00 2 0,74 43 15,81 227 83,46 3.8 

Q6 
Οη εθπαηδεπηηθνί κε βνεζνχλ λα 
δηακνξθψζσ κηα ζσζηή 
ζπκπεξηθνξά. 

0 0,00  0,00 39 14,34 233 85,66 3.8 

Q7 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη δίθαηνη/-εο 
καδί κνπ.  0,00 7 2,57 71 26,10 194 71,32 3.6 

 

Σηελ Δξψηεζε Q1: «Σην ζρνιείν καο αηζζάλνκαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

απνδέρνληαη θαη κε αγαπνχλ» 5 άηνκα απάληεζαλ ιίγν, 58 άηνκα πνιχ θαη 209 

άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.70. Σηελ Δξψηεζε Q2: «Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ καο» 51 άηνκα 

απάληεζαλ πνιχ θαη 221 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.80. Σηελ Δξψηεζε 

Q3: «Αηζζάλνκαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα κνπ ζπκπαξαζηέθνληαλ ζε κηα δπζθνιία 

πνπ ζα είρα» 3 άηνκα απάληεζαλ ιίγν, 46 άηνκα πνιχ θαη 223 άηνκα πάξα πνιχ. Ο 

κέζνο φξνο είλαη 3.80. Σηελ Δξψηεζε Q4: «Αηζζάλνκαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ 

φ,ηη πεξλάεη απφ ην ρέξη ηνπο γηα λα κε βνεζήζνπλ ζηα καζήκαηα» 3 άηνκα 

απάληεζαλ ιίγν, 32 άηνκα πνιχ θαη 237 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.80. 

Σηελ Δξψηεζε Q5: «Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα κε επαηζζεηνπνηήζνπλ ζηηο 

αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο» 2 άηνκα απάληεζαλ ιίγν, 43 άηνκα πνιχ 

θαη 227 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.80. Σηελ Δξψηεζε Q6: «Οη 

εθπαηδεπηηθνί κε βνεζνχλ λα δηακνξθψζσ κηα ζσζηή ζπκπεξηθνξά» 39 άηνκα 

απάληεζαλ πνιχ θαη 233 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.80. Σηελ Δξψηεζε 

Q7: «Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη δίθαηνη/-εο καδί κνπ» 7 άηνκα απάληεζαλ ιίγν, 71 άηνκα 

πνιχ θαη 194 άηνκα πάξα πνιχ. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.60. 

Τα παηδηά δήισζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηα βνεζνχζαλ θαη ηνπο 

ζπκπαξαζηέθνληαλ πνιχ ή πάξα πνιχ. Σπγθεθξηκέλα δήισζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ήηαλ δίθαηνη/-εο καδί ηνπο (Μ.Ο. 3.60), ηα απνδέρνληαλ θαη ηα αγαπνχζαλ (Μ.Ο. 

3.70), ζπλεξγάδνληαλ αξκνληθά καδί ηνπο (Μ.Ο. 3.80), ηα επαηζζεηνπνηνχζαλ ζηηο 

αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο (Μ.Ο. 3.80) θαη ηα βνεζνχζαλ λα 

δηακνξθψζνπλ ζσζηή ζπκπεξηθνξά (Μ.Ο. 3.80). Αηζζάλνληαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνχο ζπκπαξαζηέθνληαλ ζηηο δπζθνιίεο (Μ.Ο. 3.80) θαη ηα βνεζνχζαλ ζηα καζήκαηα 

(Μ.Ο. 3.80). Ωζηφζν, ην γεγνλφο φηη 5 καζεηέο/-ήηξηεο αηζζάλνληαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπο/ηηο απνδέρνληαλ θαη ηνπο/ηηο αγαπνχζαλ ιίγν θαη φηη 7 καζεηέο/-

ήηξηεο έλησζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ιίγν δίθαηνη/-εο καδί ηνπο, ήηαλ ζέκαηα πνπ 

έπξεπε λα δηεξεπλεζνχλ πεξηζζφηεξν.  

 

Σπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ησλ παηδηώλ από ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο ηελ ώξα ησλ 
δηαιεηκκάησλ 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηηεξνχζαλ 

ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο έθαλαλ ηηο εμήο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ρξφλν 

θαη ηνλ ρψξν ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ: 

«Τα πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά ζπκβαίλνπλ ηελ ώξα πνπ ρηππάεη ην θνπδνύλη θαη 

ηα παηδηά αλεβαίλνπλ ηηο ζθάιεο γηα λα πάλε ζηηο αίζνπζεο». 

«Πνιιά παηδηά ζπξώρλνληαη όηαλ ρηππάεη ην θνπδνύλη γηα έμσ θαη πέθηνπλ ζηηο 

ζθάιεο». 

«Σε κεξηθά ζεκεία ε απιή έρεη παγίδεο όπσο ε ξάκπα, νη βξύζεο, ην θπιηθείν, νη 

ηνπαιέηεο». 

«Τα κηθξά ππάξρεη θίλδπλνο λα θιείζνπλ ηα ρέξηα ηνπο όπσο κπαηλνβγαίλνπλ 

ζην θηίξην θαη ζηηο αίζνπζεο». 

«Τν θηίξην δελ επηηεξείηαη θαη ηα παηδηά κπαίλνπλ κέζα… Δίλαη επηθίλδπλν». 

Δπίζεο, πνιιά πεξηζηαηηθά ζπγθξνχζεσλ νθείινληαλ ζε ηπραία, 

πεξηζηαζηαθή αληηπαξάζεζε θαη φρη ζε πεξηζηαηηθά βίαο ή επαλαιακβαλφκελνπ 

εθθνβηζκνχ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ:  

«Κάζε ηξεηο θαη ιίγν, θάπνηνο έξρεηαη λα δηακαξηπξεζεί όηη ηνλ ελνριεί 

θάπνηνο… ινγηθό είλαη λα ζπκβαίλεη ζε κία απιή πνπ ζπλαπιίδνληαη ηξηαθόζηα παηδηά».  
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«Τα παηδηά δηακαξηύξνληαη όηη θάπνηνο ηνπο έξημε ην θαγεηό… αιιά απηό δε 

γίλεηαη ζθόπηκα αιιά επεηδή νη κεγάινη ηξέρνπλ, ζπξώρλνπλ, πέθηνπλ πάλσ ζηα κηθξά 

θαη έηζη πέθηνπλ ηα θαγεηά».  

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά έξρνληαλ ζε αληηπαξάζεζε ζην δηάιεηκκα 

ήηαλ: 

«Τα παηδηά καιώλνπλ γηα ηηο ηάπεο, γηα ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ».  

«Τα θνξίηζηα καιώλνπλ γηα ηα απηνθόιιεηα, ηα αγόξηα γηα ην πνηνο βγήθε 

πξώηνο ζην θπλεγεηό». 

«Πνηνο ζα πάξεη ηελ πξώηε ζέζε ζηηο γξακκέο…»  

«Σηξηκώρλνληαη ζην θπιηθείν γηα λα αγνξάζνπλ ην θνιαηζηό ηνπο». 

«Μαιώλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ πνπ παίδνπλ». 

«Σηηο βξύζεο ζθνπληηνύληαη θαη βξέρνληαη γηα πιάθα». 

Υπήξρε φκσο ε πεξίπησζε ελφο καζεηή πνπ είρε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο 

ηα άιια παηδηά. Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ:  

«Ο Α. δεκηνπξγεί ζνβαξό πξόβιεκα ζηα παηδηά… ηα θηύλεη, ηα ζπξώρλεη… ηα 

ρηππάεη… ζα έρνπκε πξόβιεκα». 

«Ο Α. ζέιεη λα πξνζεγγίζεη ηα παηδηά, αιιά δελ μέξεη ηνλ ηξόπν… γηα ηνλ ιόγν 

απηό γίλεηαη πνιύ ελνριεηηθόο θη επηθίλδπλνο γηα ηνπο άιινπο… ηνπο βάδεη ηξηθινπνδηά 

θαη ηνπο ζπξώρλεη». 

Απφ ηελ παξαηήξεζε πξνέθπςε φηη ππήξραλ δέθα καζεηέο/-ήηξηεο πνπ ήηαλ 

απνκνλσκέλνη/-εο θαη έθαλαλ βφιηεο ζηνλ θήπν ή ζηελ απιή. Τα πεξηζζφηεξα παηδηά 

έπαηδαλ ζε νκάδεο κε ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο ηνπο ή ζπδεηνχζαλ κεηαμχ ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ. 

 

Γ΄ θάζε: Γξάζεηο ζε ηερληθό θαη παηδαγσγηθό επίπεδν 
 

Απφ ηελ εξκελεία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέθπςαλ νη εμήο δξάζεηο: 

 

Γξάζεηο ζε ηερληθό επίπεδν 
 

Τνπνζεηήζεθαλ κεραληζκνί βξαδείαο θιήζεο ζηηο ηέζζεξηο εμφδνπο γηα λα κε 

γίλνληαη αηπρήκαηα. Τελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο, νη αίζνπζεο θιεηδψλνληαλ απφ 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην θηίξην εθθελσλφηαλ, γηα λα κελ ππάξρνπλ παηδηά πνπ 

δελ επηηεξνχληαλ. Ο ρψξνο ηεο απιήο ρσξίζηεθε ζε δψλεο θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο 
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«Τα παηδηά δηακαξηύξνληαη όηη θάπνηνο ηνπο έξημε ην θαγεηό… αιιά απηό δε 

γίλεηαη ζθόπηκα αιιά επεηδή νη κεγάινη ηξέρνπλ, ζπξώρλνπλ, πέθηνπλ πάλσ ζηα κηθξά 

θαη έηζη πέθηνπλ ηα θαγεηά».  

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά έξρνληαλ ζε αληηπαξάζεζε ζην δηάιεηκκα 

ήηαλ: 

«Τα παηδηά καιώλνπλ γηα ηηο ηάπεο, γηα ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ».  

«Τα θνξίηζηα καιώλνπλ γηα ηα απηνθόιιεηα, ηα αγόξηα γηα ην πνηνο βγήθε 

πξώηνο ζην θπλεγεηό». 

«Πνηνο ζα πάξεη ηελ πξώηε ζέζε ζηηο γξακκέο…»  

«Σηξηκώρλνληαη ζην θπιηθείν γηα λα αγνξάζνπλ ην θνιαηζηό ηνπο». 

«Μαιώλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ πνπ παίδνπλ». 

«Σηηο βξύζεο ζθνπληηνύληαη θαη βξέρνληαη γηα πιάθα». 

Υπήξρε φκσο ε πεξίπησζε ελφο καζεηή πνπ είρε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο 

ηα άιια παηδηά. Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ:  

«Ο Α. δεκηνπξγεί ζνβαξό πξόβιεκα ζηα παηδηά… ηα θηύλεη, ηα ζπξώρλεη… ηα 

ρηππάεη… ζα έρνπκε πξόβιεκα». 

«Ο Α. ζέιεη λα πξνζεγγίζεη ηα παηδηά, αιιά δελ μέξεη ηνλ ηξόπν… γηα ηνλ ιόγν 

απηό γίλεηαη πνιύ ελνριεηηθόο θη επηθίλδπλνο γηα ηνπο άιινπο… ηνπο βάδεη ηξηθινπνδηά 

θαη ηνπο ζπξώρλεη». 

Απφ ηελ παξαηήξεζε πξνέθπςε φηη ππήξραλ δέθα καζεηέο/-ήηξηεο πνπ ήηαλ 

απνκνλσκέλνη/-εο θαη έθαλαλ βφιηεο ζηνλ θήπν ή ζηελ απιή. Τα πεξηζζφηεξα παηδηά 

έπαηδαλ ζε νκάδεο κε ζπκκαζεηέο/-ήηξηέο ηνπο ή ζπδεηνχζαλ κεηαμχ ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ. 

 

Γ΄ θάζε: Γξάζεηο ζε ηερληθό θαη παηδαγσγηθό επίπεδν 
 

Απφ ηελ εξκελεία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέθπςαλ νη εμήο δξάζεηο: 

 

Γξάζεηο ζε ηερληθό επίπεδν 
 

Τνπνζεηήζεθαλ κεραληζκνί βξαδείαο θιήζεο ζηηο ηέζζεξηο εμφδνπο γηα λα κε 

γίλνληαη αηπρήκαηα. Τελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο, νη αίζνπζεο θιεηδψλνληαλ απφ 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην θηίξην εθθελσλφηαλ, γηα λα κελ ππάξρνπλ παηδηά πνπ 

δελ επηηεξνχληαλ. Ο ρψξνο ηεο απιήο ρσξίζηεθε ζε δψλεο θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο 

πνπ εθεκέξεπε ήηαλ ππεχζπλνο/-ε γηα ηελ θάζε δψλε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη 

θαιχηεξε επνπηεία θαη επηηήξεζε ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο. Μεηά απφ θάζε 

δηάιεηκκα, νη καζεηέο/-ήηξηεο ζρεκάηηδαλ πξνθαζνξηζκέλεο γξακκέο ζηνλ αχιεην 

ρψξν, ψζηε λα εηζέξρνληαη ζηηο ηάμεηο ηνπο κε αζθάιεηα κε ηε ζπλνδεία ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο, φηαλ ρηππνχζε ην θνπδνχλη γηα δηάιεηκκα, ηα παηδηά 

ζπλνδεχνληαλ ζηελ έμνδν απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Καζηεξψζεθε Βηβιίν 

Σπκβάλησλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαηαγξαθή θαη ελεκέξσζε γηα πεξηζηαηηθά 

αηπρεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ πνπ ζπλέβαηλαλ ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ. 

Πξαγκαηνπνηνχληαλ κεληαίεο ζπλαληήζεηο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ πξνβιεκαηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξψλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

  

Γξάζεηο ζε παηδαγσγηθό επίπεδν 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηείραλ θαη ζπλεξγάζηεθαλ ζηελ εθπφλεζε θαη 

πινπνίεζε πξναηξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Σε εζληθφ επίπεδν εθπνλήζεθαλ: έληεθα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, δέθα 

πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, δχν πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα θαη ην πξφγξακκα 

«Παξαηεξεηήξην γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ». 

Υινπνηήζεθε πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο απφ ζρνιηθή ςπρνιφγν ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γηάπνιηο. Σε δηεζλέο επίπεδν, νη εθπαηδεπηηθνί πινπνίεζαλ ηα εμήο πξνγξάκκαηα κε 

ζηφρν ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ: 

1) ην επξσπατθφ πξφγξακκα Comenius «Όινη δηαθνξεηηθνί, φινη ίζνη» θαη ην 

πξφγξακκα «Europe meets India», 2) ην δηεζλέο πξφγξακκα βεκαηνκέηξεζεο, 3) ην 

πξφγξακκα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο WECARE, 4) ην πξφγξακκα γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα απφ ηε ΜΚΟ «Αληηγφλε», 5) πξνγξάκκαηα αληηζηαζκηζηηθήο 

αγσγήο γηα ηα παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη επηπιένλ βνήζεηα κε ηε ιεηηνπξγία: α) 

ηκήκαηνο «ειιελνκάζεηαο» γηα παηδηά παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ, β) ηκήκαηνο 

εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο γηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηε κάζεζε, γ) ηκεκάησλ 

θνηλσληθνχ απνγεπκαηηλνχ θξνληηζηεξίνπ γηα κειέηε. Δπίζεο, εθαξκφζηεθε ην 

πξφγξακκα βνεζνχ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο ηάμεηο κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ΗΚΥ (Comenius Assistantship). 

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εμήο απνγεπκαηηλέο δξάζεηο ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο γηα γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο: Τξία 
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ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ ζην ζρνιείν 

θαη ην ζπίηη («Πξψησλ Βνεζεηψλ» θαη «Αζθάιεηα ζην ζπίηη») θαη αληηκεηψπηζε 

θξίζεσλ («Πξνζηαζία απφ ηνπο ζεηζκνχο»). Γηνξγαλψζεθαλ πέληε ζεκηλάξηα κε 

ζέκα ηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Δηδηθφηεξα, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξία ζεκηλάξηα απφ ηελ ςπρνιφγν πνπ εξγαδφηαλ ζην ζρνιείν κε 

ζέκαηα: «Ζ νξηνζέηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ», «Ζ κειέηε ησλ παηδηψλ ζην 

ζπίηη», «Δθθνβηζκφο θαη επηζεηηθφηεηα ζηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ: ε αληηκεηψπηζε 

απφ ηνπο γνλείο», έλα ζεκηλάξην απφ ηνλ ππεχζπλν αγσγήο πγείαο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο κε ζέκα ηε «Σρνιηθή βία θαη πξφιεςή ηεο», έλα ζεκηλάξην απφ ηνλ 

ζρνιηθφ ζχκβνπιν πιεξνθνξηθήο κε ζέκα ηελ «Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν».  

 

Γ΄ θάζε: Αλαζηνραζκόο 2νπ θύθινπ – Αλαζρεδηαζκόο 
 

Οη δξάζεηο ζε ηερληθφ επίπεδν είραλ άκεζα απνηειέζκαηα θαη κεηψζεθαλ ηα 

αηπρήκαηα θαη νη ζπγθξνχζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50%, φπσο 

πξνέθπςε απφ ην εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεπζχληξηαο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ:  

«Η ζπλνδεία ησλ καζεηώλ βνεζά λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα». 

«Τα παηδηά πεγαίλνπλ νξγαλσκέλα ζηηο ηάμεηο θαη δε ζπξώρλνληαη». 

«Ξέξνπλ (ηα παηδηά) όηη θάπνηνο/-α δάζθαινο/-α είλαη δίπια θαη είλαη πην 

πξνζεθηηθά». 

Ο ρσξηζκφο ηεο απιήο ζε δψλεο θαη ην Βηβιίν Σπκβάλησλ ήηαλ δξάζεηο πνπ 

έηπραλ απνδνρήο απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ζε γεληθέο γξακκέο. 

«Τώξα κνηξάδεηαη ε επζύλε ηελ ώξα ηεο ππεξεζίαο… αλ γίλεη έλα αηύρεκα ζε 

άιιε δώλε από απηή πνπ επηηεξώ εγώ… ηόηε ηελ επζύλε ηελ έρεη ν άιινο, όρη εγώ…» 

«Με ηηο δώλεο μέξεηο κέρξη πνύ πξέπεη λα επηηεξείο θαη όρη γεληθά ζε όιε ηελ 

απιή». 

«Όηαλ θάλεηο εθεκεξία ζε ζπγθεθξηκέλε δώλε, μέξεηο ηηο παγίδεο ηεο δώλεο ζνπ 

θαη είλαη πην θαιά». 

Ωζηφζν, πέληε εθπαηδεπηηθνί έζεζαλ ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο δψλεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δήηεζαλ λα 

εθαξκνζηεί θπιηφκελε εθεκεξία, έηζη ψζηε φινη/-εο νη εθπαηδεπηηθνί λα επηηεξνχλ 

θπιηφκελα ζε φιεο ηηο δψλεο θαη λα αιιάδνπλ δψλε θάζε κήλα. Ζ πξφηαζε απηή 

απαηηνχζε κεγάιε νξγάλσζε θαη πξνζνρή θαη θξίζεθε απφ ηνλ ζχιινγν 
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ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ ζην ζρνιείν 

θαη ην ζπίηη («Πξψησλ Βνεζεηψλ» θαη «Αζθάιεηα ζην ζπίηη») θαη αληηκεηψπηζε 

θξίζεσλ («Πξνζηαζία απφ ηνπο ζεηζκνχο»). Γηνξγαλψζεθαλ πέληε ζεκηλάξηα κε 

ζέκα ηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Δηδηθφηεξα, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξία ζεκηλάξηα απφ ηελ ςπρνιφγν πνπ εξγαδφηαλ ζην ζρνιείν κε 

ζέκαηα: «Ζ νξηνζέηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ», «Ζ κειέηε ησλ παηδηψλ ζην 

ζπίηη», «Δθθνβηζκφο θαη επηζεηηθφηεηα ζηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ: ε αληηκεηψπηζε 

απφ ηνπο γνλείο», έλα ζεκηλάξην απφ ηνλ ππεχζπλν αγσγήο πγείαο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο κε ζέκα ηε «Σρνιηθή βία θαη πξφιεςή ηεο», έλα ζεκηλάξην απφ ηνλ 

ζρνιηθφ ζχκβνπιν πιεξνθνξηθήο κε ζέκα ηελ «Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν».  

 

Γ΄ θάζε: Αλαζηνραζκόο 2νπ θύθινπ – Αλαζρεδηαζκόο 
 

Οη δξάζεηο ζε ηερληθφ επίπεδν είραλ άκεζα απνηειέζκαηα θαη κεηψζεθαλ ηα 

αηπρήκαηα θαη νη ζπγθξνχζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50%, φπσο 

πξνέθπςε απφ ην εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεπζχληξηαο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ:  

«Η ζπλνδεία ησλ καζεηώλ βνεζά λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα». 

«Τα παηδηά πεγαίλνπλ νξγαλσκέλα ζηηο ηάμεηο θαη δε ζπξώρλνληαη». 

«Ξέξνπλ (ηα παηδηά) όηη θάπνηνο/-α δάζθαινο/-α είλαη δίπια θαη είλαη πην 

πξνζεθηηθά». 

Ο ρσξηζκφο ηεο απιήο ζε δψλεο θαη ην Βηβιίν Σπκβάλησλ ήηαλ δξάζεηο πνπ 

έηπραλ απνδνρήο απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ζε γεληθέο γξακκέο. 

«Τώξα κνηξάδεηαη ε επζύλε ηελ ώξα ηεο ππεξεζίαο… αλ γίλεη έλα αηύρεκα ζε 

άιιε δώλε από απηή πνπ επηηεξώ εγώ… ηόηε ηελ επζύλε ηελ έρεη ν άιινο, όρη εγώ…» 

«Με ηηο δώλεο μέξεηο κέρξη πνύ πξέπεη λα επηηεξείο θαη όρη γεληθά ζε όιε ηελ 

απιή». 

«Όηαλ θάλεηο εθεκεξία ζε ζπγθεθξηκέλε δώλε, μέξεηο ηηο παγίδεο ηεο δώλεο ζνπ 

θαη είλαη πην θαιά». 

Ωζηφζν, πέληε εθπαηδεπηηθνί έζεζαλ ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο δψλεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δήηεζαλ λα 

εθαξκνζηεί θπιηφκελε εθεκεξία, έηζη ψζηε φινη/-εο νη εθπαηδεπηηθνί λα επηηεξνχλ 

θπιηφκελα ζε φιεο ηηο δψλεο θαη λα αιιάδνπλ δψλε θάζε κήλα. Ζ πξφηαζε απηή 

απαηηνχζε κεγάιε νξγάλσζε θαη πξνζνρή θαη θξίζεθε απφ ηνλ ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ φηη ζα δεκηνπξγνχζε δπζιεηηνπξγία ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη 

δελ εθαξκφζηεθε. Τν Βηβιίν Σπκβάλησλ ήηαλ ρξήζηκν, γηαηί ήηαλ έλαο ηξφπνο 

ελεκέξσζεο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ:  

«Αλ έλαο εθπαηδεπηηθόο έξρεηαη ζηηο 10 ζην ζρνιείν, βιέπεη αλ έρεη ζπκβεί 

θάπνην αηύρεκα ζε θάπνην παηδί ηεο ηάμεο ηνπ». 

«Με ην βηβιίν θαίλεηαη θαη εάλ θάπνην παηδί πξνθαιεί ζπλερώο πξνβιήκαηα 

ζην ζρνιείν». 

«Σπρλά έλαο εθπαηδεπηηθόο ηειεθσλεί ζην ζπίηη θάπνηνπ γηα λα ελεκεξώζεη 

ηνπο γνλείο όηη ην παηδί δε ληώζεη θαιά ή όηη ρηύπεζε, αιιά δελ απαληά θαλέλαο ζηελ 

θιήζε… νπόηε, όηαλ ν γνληόο ηειεθσλεί πίζσ ζην ζρνιείν θαη ξσηά γηαηί ηνλ 

θαιέζακε… θαη ν δάζθαινο πνπ ηειεθώλεζε δελ είλαη ζην γξαθείν… ηόηε θαλείο δελ 

μέξεη ηη έγηλε, νπόηε πξέπεη λα πάεη λα ξσηήζεη ηη έγηλε… θη αλ ν εθπαηδεπηηθόο 

ηειείσζε ην σξάξηό ηνπ… ηόηε δελ κπνξείο λα βγάιεηο άθξε… ελώ ηώξα κε ην Βηβιίν 

Σπκβάλησλ αθόκα θη αλ δελ είζαη παξώλ… βιέπεηο ηη έρεη ζεκεηώζεη ν εθπαηδεπηηθόο 

θαη ιεο ακέζσο ζηνλ γνληό». 

«Δάλ θάπνην παηδί είλαη επηζεηηθό είλαη άιιν πξάγκα λα ην ιέεη έλαο κόλν 

εθπαηδεπηηθόο θαη άιιν πξάγκα λα ην έρνπλ ζεκεηώζεη θη άιινη εθπαηδεπηηθνί».  

Ωζηφζν, ππήξραλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο θάπνηνη/-εο εθπαηδεπηηθνί 

δίζηαδαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην βηβιίν, γηα λα κελ έρνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα κε 

γνλείο ή γηαηί έλησζαλ φηη δελ πξνιάβαηλαλ. 

Δμεηάδνληαο ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα, πξνέθπςε ε αλάγθε γηα 

εληνπηζκφ θαη δηεξεχλεζε ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ θαίλνληαλ λα 

κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη/-εο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

Σςμπεπάζμαηα 
 

Ζ αλίρλεπζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ην ζρνιείν έγηλε ζε δχν 

θχθινπο πνπ αθνινχζεζαλ ηέζζεξηο θάζεηο. Ζ νινθιήξσζε ηεο θάζε θάζεο ηνπ 

θχθινπ νδήγεζε ζε παηδαγσγηθέο θαη ηερληθέο παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο ηεο ζρνιηθήο 

δσήο θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο επφκελεο θάζεο. Σηνλ 1ν θχθιν δηεξεπλήζεθαλ κε έλα 

εξσηεκαηνιφγην αλνηρηψλ εξσηήζεσλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ην ηη ηνπο 

αξέζεη θαη ηη δελ ηνπο αξέζεη ζην ζρνιείν. Οη απαληήζεηο γηα ην ηη ηνπο αξέζεη ζην 

ζρνιείν ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απαληήζεηο γηα ην ηη δελ ηνπο αξέζεη ζην ζρνιείν. 

Οη καζεηέο/-ήηξηεο ζεσξνχζαλ ζεηηθά ζηνηρεία θπξίσο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ πνπ 
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ζπλδένληαλ κε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ιηγφηεξν κε ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαλ κε 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα ζηηο αίζνπζεο. Απηή ε δηαθνξά θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ θπζηθφ ρψξν θαη ηελ αίζνπζα έρεη εληνπηζηεί θαη απφ 

άιιεο έξεπλεο, φπνπ ε δηαζθέδαζε θπξίσο ζπλδπάδεηαη κε ηνλ εμσηεξηθφ, θπζηθφ 

ρψξν (Benade, 2017· Uline θ.ά., 2010). Δπίζεο, νη Lester θ.ά. (2016, ζ. 918) 

εληφπηζαλ «ζπκβνιηθά θαη θπζηθά εκπόδηα» ησλ ρψξσλ ησλ αηζνπζψλ αλάινγα κε ην 

θχιν ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ελψ ν Benade (2017) ππνζηήξημε φηη ε θπξηαξρία ελφο 

κεγέζνπο εμνπιηζκνχ κέζα ζηηο αίζνπζεο αλεμαξηήησο ειηθίαο, κεγέζνπο, θχινπ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά. Ωο αξλεηηθά ζηνηρεία νη καζεηέο/-ήηξηεο 

αλέθεξαλ θπξίσο ηηο ζρέζεηο κε ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ήηξηεο θαη θαηφπηλ ηελ πγηεηλή 

θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ. Σηα ζεηηθά ζηνηρεία αλέθπςε πξσηίζησο ν ρψξνο 

θαη κεηά ηα άηνκα, ελψ ζηα αξλεηηθά ζηνηρεία πξψηα αλαδχζεθαλ ηα άηνκα θαη κεηά 

ν ρψξνο. Τν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα ήηαλ επξχρσξε κε πνιιέο 

ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ έθαλε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα αηζζάλνληαη ζεηηθά γηα 

ηνλ ρψξν. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο πνηνηηθέο 

παξνρέο θαη δνκέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο αίζζεζεο άλεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηνλ 

ρψξν (Uline θ.ά., 2010). Μία άιιε εμήγεζε κπνξεί λα είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

εξσηεκαηηθή ιέμε «ηη» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξψηεζε «ηη κνπ αξέζεη ζην 

ζρνιείν;» παξέπεκςε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ζηελ αλαδήηεζε απηψλ αληηθεηκέλσλ 

θαη φρη ζηελ αλαδήηεζε δξαζηεξηνηήησλ ή αθεξεκέλσλ ελλνηψλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη καζεηέο/-ήηξηεο, φηαλ αλέθεξαλ ηελ απιή, ηνλ θήπν θαη ην γπκλαζηήξην, 

ππνλννχζαλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. 

Οη αλαθνξέο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αμία ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θχζεο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (Cencic, 2017).  

Τα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο ζπλάδνπλ κε άιιεο έξεπλεο πνπ ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο άζθεζεο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πγεία ησλ παηδηψλ (Kellert, 

2002). Υπφ απηή ηελ έλλνηα, ηα παηδηά εθηηκνχζαλ πεξηζζφηεξν ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ απιή απφ ηηο ζηαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ δηδαθηεξίνπ. Οη καζεηέο/-ήηξηεο πηζαλφλ λα θνπξάδνληαλ 

απφ ηε ξνπηίλα ησλ αζθήζεσλ εληφο ηεο αίζνπζαο θαη λα είραλ αλάγθε απφ επειημία 

θαη βησκαηηθή ζπκκεηνρή ζε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ εθηφο αίζνπζαο. Ζ άπνςε πνπ 

έρνπλ ηα άηνκα γηα ην ζρνιηθφ θιίκα δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ 
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ζπλδένληαλ κε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ιηγφηεξν κε ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαλ κε 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα ζηηο αίζνπζεο. Απηή ε δηαθνξά θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ θπζηθφ ρψξν θαη ηελ αίζνπζα έρεη εληνπηζηεί θαη απφ 

άιιεο έξεπλεο, φπνπ ε δηαζθέδαζε θπξίσο ζπλδπάδεηαη κε ηνλ εμσηεξηθφ, θπζηθφ 

ρψξν (Benade, 2017· Uline θ.ά., 2010). Δπίζεο, νη Lester θ.ά. (2016, ζ. 918) 

εληφπηζαλ «ζπκβνιηθά θαη θπζηθά εκπόδηα» ησλ ρψξσλ ησλ αηζνπζψλ αλάινγα κε ην 

θχιν ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ελψ ν Benade (2017) ππνζηήξημε φηη ε θπξηαξρία ελφο 

κεγέζνπο εμνπιηζκνχ κέζα ζηηο αίζνπζεο αλεμαξηήησο ειηθίαο, κεγέζνπο, θχινπ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά. Ωο αξλεηηθά ζηνηρεία νη καζεηέο/-ήηξηεο 

αλέθεξαλ θπξίσο ηηο ζρέζεηο κε ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ήηξηεο θαη θαηφπηλ ηελ πγηεηλή 

θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ. Σηα ζεηηθά ζηνηρεία αλέθπςε πξσηίζησο ν ρψξνο 

θαη κεηά ηα άηνκα, ελψ ζηα αξλεηηθά ζηνηρεία πξψηα αλαδχζεθαλ ηα άηνκα θαη κεηά 

ν ρψξνο. Τν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα ήηαλ επξχρσξε κε πνιιέο 

ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ έθαλε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο λα αηζζάλνληαη ζεηηθά γηα 

ηνλ ρψξν. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο πνηνηηθέο 

παξνρέο θαη δνκέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο αίζζεζεο άλεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηνλ 

ρψξν (Uline θ.ά., 2010). Μία άιιε εμήγεζε κπνξεί λα είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

εξσηεκαηηθή ιέμε «ηη» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξψηεζε «ηη κνπ αξέζεη ζην 

ζρνιείν;» παξέπεκςε ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ζηελ αλαδήηεζε απηψλ αληηθεηκέλσλ 

θαη φρη ζηελ αλαδήηεζε δξαζηεξηνηήησλ ή αθεξεκέλσλ ελλνηψλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη καζεηέο/-ήηξηεο, φηαλ αλέθεξαλ ηελ απιή, ηνλ θήπν θαη ην γπκλαζηήξην, 

ππνλννχζαλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. 

Οη αλαθνξέο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αμία ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θχζεο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (Cencic, 2017).  

Τα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο ζπλάδνπλ κε άιιεο έξεπλεο πνπ ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο άζθεζεο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πγεία ησλ παηδηψλ (Kellert, 

2002). Υπφ απηή ηελ έλλνηα, ηα παηδηά εθηηκνχζαλ πεξηζζφηεξν ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ απιή απφ ηηο ζηαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ δηδαθηεξίνπ. Οη καζεηέο/-ήηξηεο πηζαλφλ λα θνπξάδνληαλ 

απφ ηε ξνπηίλα ησλ αζθήζεσλ εληφο ηεο αίζνπζαο θαη λα είραλ αλάγθε απφ επειημία 

θαη βησκαηηθή ζπκκεηνρή ζε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ εθηφο αίζνπζαο. Ζ άπνςε πνπ 

έρνπλ ηα άηνκα γηα ην ζρνιηθφ θιίκα δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ 

ρψξν (Eccles & Roeser, 2006) θαη επηδξά είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ζηελ αλαθάιπςε 

ή απφθξπςε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (Wolsey & Uline, 2010). 

Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ ε αθνξκή 

γηα λα δηεξεπλεζνχλ ζηνηρεία ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ ζρέζεσλ κε ζπλνκήιηθνπο 

αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχο (Wolsey & Uline, 2010). Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

καζεζηαθή εκπεηξία είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη νη 

ζρέζεηο κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο. Τν ζρνιείν, σο ηφπνο φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, απνθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα πξνζσπηθνχο 

θαη θνηλσληθνχο ρψξνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ππνβνεζνχλ ηελ πιαηζησκέλε 

κάζεζε (Uline θ.ά., 2009). Τα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο κέξνο ηνπ 

ηνπίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηνπίν γίλεηαη θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (Erikson, 

1968). 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία δξάζεσλ ζε 

ηερληθφ θαη παηδαγσγηθφ επίπεδν απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πξνο δχν θαηεπζχλζεηο 

ηαπηφρξνλα: α) ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη β) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
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παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θη άιιεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ ηνλίδνπλ φηη 

νη δηάινγνη κεηαμχ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ην ζρνιείν κνηάδνπλ κε ηνπο δηαιφγνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Roorda θ.ά., 2011). Δπίζεο, θαηά ηνλ αλαζηνραζκφ πξνέθπςε ε 

κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδήγεζαλ 

ζηνλ δεχηεξν θχθιν ηεο έξεπλαο. 

Καηά ηνλ δεχηεξν θχθιν ηεο έξεπλαο θαηαζθεπάζηεθαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα 

κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Με ην πξψην εξσηεκαηνιφγην δηεξεπλήζεθαλ νη 

απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε 

ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην δηεξεπλήζεθαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ/-ηξηψλ. Παξάιιεια, αμηνπνηήζεθαλ ηα εκεξνιφγηα ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ ζρνιείνπ.  

Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ κεηαμχ ηνπο έδεημε φηη ζε γεληθφ επίπεδν ηα παηδηά είραλ θίινπο ζην 

ζρνιείν, αιιεινβνεζηνχληαλ θαη επέιπαλ ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο. Ο ξφινο ηνπ 
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ζρνιείνπ ήηαλ θνηλσληθνπνηεηηθφο θαη βνεζνχζε ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ. Σρεηηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο, νη καζεηέο/-ήηξηεο δήισζαλ φηη δεηνχζαλ 

ζπγγλψκε φηαλ έζθαιαλ θαη φηη νη ζπγθξνχζεηο επηιχνληαλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

Τα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο πνπ δείρλνπλ πσο ηα παηδηά γεληθά είλαη 

επραξηζηεκέλα απφ ην ζρνιείν ηνπο (Gonzales θ.ά., 2013) θαη ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία 

ηνπ αηζζήκαηνο ηεο απνδνρήο ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο (Osterman, 2007). Δπίζεο, ε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θαιχηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ζπλνκειίθσλ (Cook-Sather, 2006) θαη ζε ιηγφηεξα 

πεξηζηαηηθά βίαο κεηαμχ ηνπο (Ahlström, 2010).  

Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ζρέζεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ/-ηξηψλ έδεημε φηη ηα παηδηά αηζζάλνληαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ήηαλ δίθαηνη, ηα  βνεζνχζαλ ζηα καζήκαηα, ηα  απνδέρνληαλ θαη ηα  αγαπνχζαλ. 

Σπλεξγάδνληαλ αξκνληθά καδί ηνπο, ηα επαηζζεηνπνηνχζαλ ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο 

θαη ηεο αιιειεγγχεο, ηα βνεζνχζαλ λα δηακνξθψζνπλ ζσζηή ζπκπεξηθνξά θαη ηνπο 

ζπκπαξαζηέθνληαλ ζηηο δπζθνιίεο. Οη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηελ εκπεηξία 

πνπ απνθνκίδνπλ ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν (Archambault θ.ά., 2013·Alerby, 2003) 

αιιά θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο «ηνπ αλήθεηλ» (Archambault θ.ά., 2013). 

Απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ ψξα ησλ 

δηαιεηκκάησλ πξνέθπςε ε αλάγθε ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ 

πνπ ήηαλ απνηειεζκαηηθέο ζηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ.  

Σχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη θσλέο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο φρεκα αιιαγήο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη σο επίθαζε 

δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Thomson & Gunter, 2006). Οη καζεηέο/-ήηξηεο δελ 

κπνξνχλ λα ελδπλακσζνχλ, επεηδή απιά έρνπλ εξσηεζεί θαη θαηέζεζαλ ηελ άπνςή 

ηνπο γηα έλα ζέκα (Cook-Sather, 2011, 2006· Groundwater-Smith, 2007). Σηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ε θσλή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ νδήγεζε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κε θνηλή ζηφρεπζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ. Δπίζεο, ε θσλή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα λα 

δεκηνπξγεζεί κία ζπλζήθε δηαιφγνπ θαη πξνβιεκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

ζρνιηθή δσή θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο. Σε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ θαηαιήμεη 

θαη νη εξεπλεηέο (Anfara & Donhost, 2010), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε κάζεζε 

είλαη κηα θνηλσληθή θαη φρη κφλν αηνκηθή δηαδηθαζία (Osterman, 2007· 

Brofenbrenner, 2005), θαηά ηελ νπνία ηφζν νη καζεηέο/-ήηξηεο φζν θαη νη 
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κπνξνχλ λα ελδπλακσζνχλ, επεηδή απιά έρνπλ εξσηεζεί θαη θαηέζεζαλ ηελ άπνςή 

ηνπο γηα έλα ζέκα (Cook-Sather, 2011, 2006· Groundwater-Smith, 2007). Σηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ε θσλή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ νδήγεζε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κε θνηλή ζηφρεπζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ. Δπίζεο, ε θσλή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα λα 

δεκηνπξγεζεί κία ζπλζήθε δηαιφγνπ θαη πξνβιεκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

ζρνιηθή δσή θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο. Σε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ θαηαιήμεη 

θαη νη εξεπλεηέο (Anfara & Donhost, 2010), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε κάζεζε 

είλαη κηα θνηλσληθή θαη φρη κφλν αηνκηθή δηαδηθαζία (Osterman, 2007· 

Brofenbrenner, 2005), θαηά ηελ νπνία ηφζν νη καζεηέο/-ήηξηεο φζν θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ κέιε κηαο αιιεινζπλδεφκελεο θνηλφηεηαο κάζεζεο θαη 

πξαθηηθήο.  

Σην ζεκείν απηφ, είλαη αλαγθαίν λα ππνγξακκηζηεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα εληζρχεη ηελ άπνςε ηνπ Fielding (2004) φηη ην λα κηιάκε γηα ηε θσλή ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ ζαλ λα ήηαλ θάηη εληαίν δελ είλαη πξαγκαηηθφ. Έρεη ηδηαίηεξε αμία λα 

εληνπίδνληαη νη θσλέο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ δε ζπκθσλνχλ ή δελ ηαηξηάδνπλ κε ηα 

ππφινηπα δεδνκέλα. Καη είλαη απηέο νη θσλέο πνπ αμίδεη λα δηεξεπλεζνχλ εθ λένπ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδπζνχλ λέεο νπηηθέο θαη πξνβιεκαηηζκνί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε 

δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ θαη εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ γίλεηαη ζπλερήο θαη 

αέλαε. Τφηε κφλν ε ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ θσλψλ απνηειεί ηαπηφρξνλα ηε 

δηαδηθαζία, ηελ πνξεία, αιιά θαη ην δεηνχκελν ελφο δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ.  

Τα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο δχν θχθινπο ηεο έξεπλαο 

ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ εθ λένπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν κία άιιε ρξνληθή 

ζηηγκή ή λα εθαξκνζηνχλ ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κία 

ραξηνγξάθεζε ησλ θσλψλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ην ζρνιείν ηνπο. Τα 

εξσηεκαηνιφγηα είλαη ζεκαληηθφ λα ρνξεγεζνχλ θαη λα γίλνπλ αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο ζε επίπεδν ηάμεο, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο. Γηαηί ππάξρεη 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη ζην ζρνιείν (Martin, 2002). 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηβεβαηψλεη φηη ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα 

απνηειέζεη εξγαιείν κάζεζεο θαη αλαζηνραζκνχ (Cencic, 2017· Benade, 2017). Οη 

κειινληηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζα νδεγήζνπλ ζε λέεο αλαδεηήζεηο ζην πεδίν 

«γηαηί νη ιέμεηο ηεο πεξζηλήο ρξνληάο αλήθνπλ ζηε γιώζζα ηεο πεξζηλήο ρξνληάο θαη νη 

ιέμεηο ηεο επόκελεο ρξνληάο πξνζκέλνπλ κηα άιιε θσλή» (Eliot, 2012, ζ. 71-74).  
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Πεπίλητη 
 
Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ εζηθέο αξρέο πνπ ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα 
αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη είζηζηαη λα πξνζηαηεχνληαη σο λφκηκα δηθαηψκαηα, ζχκθσλα 

κε ην εζληθφ θαη δηεζλέο δίθαην. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη ίδηα γηα φινπο ηνπο 
αλζξψπνπο θαη δηαθπιάζζνπλ ηελ ηζφηεηά ηνπο. Σν ζρνιείν ην ίδην είλαη έλαο βαζηθφο ρψξνο 
ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ην δεκνθξαηηθφ ήζνο, ε δεκνθξαηηθή ζθέςε θαη 
ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, δεηήκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην ζρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα. 
θνπφο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη λα εξεπλεζεί θαη λα αλαδεηρζεί ε ζρέζε ηεο 
δηδαζθαιίαο ηεο ζρνιηθήο Ιζηνξίαο κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηηθήο 
ζθέςεο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο 
πνιίηε, πνπ ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα ζέβεηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζα αλαγλσξίδεη ηελ 
αμία ηεο ππεξάζπηζεο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ηεο εμάιεηςεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο 
βίαο θαη ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 
 
Λέξειρ-κλειδιά: αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δεκνθξαηηθή αγσγή, πνιηηεηφηεηα, ζρνιηθή Ιζηνξία 

 
 
Abstract 
 
Human rights constitute the moral principles that set specific standards for the human 

behavior and, as is customary, they are protected as legal rights, according to national and 

international laws. Human rights are the same for all people and preserve people’s equality. 

On the other hand, education, in the frame of an organized and democratic society, rests upon 

vital principles and values, such as critical thinking, dialogue, cooperation, solidarity and 

respect for each other. School is the place where democratic thinking and conscience can be 

developed. These are vital issues for the schools of the 21st century. The purpose of the 

present paper is to bring out the connection of History as a school subject to the growth of a 

citizen that is able to recognize and respect human rights, that recognizes the value of 

freedom, the elimination of discrimination and violence and accepts diversity. 

 
Keywords: human rights, democratic education, citizenship, History as a school subject 
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Ειζαγυγή 
 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ έλαλ βαζηθφ νδνδείθηε, ν νπνίνο ζέηεη 

ζαθή πξφηππα αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη απηά ηα ίδηα ραξαθηεξίδνληαη σο 

εγγελή απφ ηε θχζε καο, ρσξίο ηα νπνία δελ κπνξνχκε λα δήζνπκε σο αλζξψπηλα 

φληα. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο χπαξμεο 

θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη επηηξέπνπλ ζηνλ άλζξσπν λα αλαπηπρζεί 

πιήξσο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο αλζξψπηλεο ηδηφηεηέο ηνπ, ηε λνεκνζχλε ηνπ, ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηε ζπλεηδεηφηεηά ηνπ, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο πλεπκαηηθέο θαη ηηο 

ινηπέο αλάγθεο ηνπ (Πξάζηλν Ιλζηηηνχην, 2013).  

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο. Γελ θεξδίδνληαη θαη δελ θιεξνλνκνχληαη, παξά 

αλήθνπλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αθνχ είλαη έκθπηα ζε θάζε άηνκν. Σα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα είλαη ίδηα γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αλεμαξηήησο θπιήο, θχινπ, 

ζξεζθείαο, πνιηηηθήο ή άιιεο πεπνίζεζεο, εζληθήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο. Όινη νη 

άλζξσπνη έρνπλ γελλεζεί ειεχζεξνη θαη ίζνη σο πξνο ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ινηπφλ, είλαη θαζνιηθά θαη αθνξνχλ 

νιφθιεξν ην αλζξψπηλν είδνο, ρσξίο εμαηξέζεηο. 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Η 

πξψηε αθνξά ηα αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα 

δηθαηψκαηα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ, ζηελ απαιιαγή 

απφ ηα βαζαληζηήξηα θαη ηε δνπιεία, ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, ζηελ ειεπζεξία ηεο 

γλψκεο, ηεο έθθξαζεο, ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο, ζηελ 

ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηεο ζπλάζξνηζεο. Η δεχηεξε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία είλαη 

«πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο», φπσο ηα δηθαηψκαηα ζηελ ηξνθή, 

ζηε ζηέγε, ζηελ εξγαζία, ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε έλα 

εχινγν βηνηηθφ επίπεδν. Η ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πεξηβαιινληηθά, 

πνιηηηζκηθά θαη αλαπηπμηαθά δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα λα δνχκε ζε έλα 

πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη θαζαξφ θαη πξνζηαηεπκέλν απφ θαηαζηξνθέο, θαη ηα 

δηθαηψκαηα γηα πνιηηηζκηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Γηεζλήο Ακλεζηία, 

Διιεληθφ Σκήκα, 2019). 

Ήδε απφ ηα αξραία ρξφληα παξαηεξνχκε κία πξψηκε έθθξαζε ηεο αληίιεςεο 

γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο 
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πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία είλαη 
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ζηε ζηέγε, ζηελ εξγαζία, ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε έλα 

εχινγν βηνηηθφ επίπεδν. Η ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πεξηβαιινληηθά, 

πνιηηηζκηθά θαη αλαπηπμηαθά δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα λα δνχκε ζε έλα 

πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη θαζαξφ θαη πξνζηαηεπκέλν απφ θαηαζηξνθέο, θαη ηα 

δηθαηψκαηα γηα πνιηηηζκηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Γηεζλήο Ακλεζηία, 

Διιεληθφ Σκήκα, 2019). 

Ήδε απφ ηα αξραία ρξφληα παξαηεξνχκε κία πξψηκε έθθξαζε ηεο αληίιεςεο 

γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο 

ζπζηεκαηνπνηνχζαλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο ηδέεο πεξί δηθαηνζχλεο θαη πνιηηηθήο 

λνκηκφηεηαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε επεκεξία ηεο θνηλσλίαο (Donnelly, 2003). Η 

ζχγρξνλε έλλνηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζεσξείηαη φηη έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

Δπξψπε ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ζε φια ηα κεγάια παγθφζκηα γεγνλφηα, αιιά θαη 

ζηνπο αγψλεο ησλ αλζξψπσλ. Η επίζεκε θαη παγθφζκηα αλαγλψξηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έξρεηαη κε ηελ ίδξπζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (Πξάζηλν 

Ιλζηηηνχην, 2013). Με ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηνπ Αλζξψπνπ, ε νπνία 

ςεθίζηεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1948, ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αλαθεξχζζνληαη σο: «ην θνηλό ηδαληθό ζην νπνίν πξέπεη λα 

ζηνρεύνπλ όινη νη ιανί θαη όια ηα έζλε, έηζη ώζηε θάζε άηνκν θαη θάζε όξγαλν ηεο 

θνηλσλίαο, κε ηε Δηαθήξπμε απηή δηαξθώο ζηε ζθέςε, λα θαηαβάιιεη κέζα από ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ παηδεία, ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν, θάζε πξνζπάζεηα γηα λα 

αλαπηπρζεί ν ζεβαζκόο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηώλ απηώλ, θαη λα 

εμαζθαιηζηεί πξννδεπηηθά ε παγθόζκηα θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο, ηόζν 

αλάκεζα ζηνπο ιανύο ησλ ίδησλ ησλ θξαηώλ-κειώλ όζν θαη αλάκεζα ζηνπο 

πιεζπζκνύο ρσξώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο» (United of Human Rights, 

2012). 

Παξφιν βέβαηα πνπ ν φξνο «αλζξψπηλα δηθαηψκαηα» είλαη εμαηξεηηθά νηθείνο 

θαη δηαδεδνκέλνο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, πνιιέο θνξέο ε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ 

εμέιημε ησλ αλζξψπσλ δε γίλεηαη θαηαλνεηή, θαη έηζη θαζεκεξηλά γηλφκαζηε 

κάξηπξεο θαηαπάηεζεο βαζηθψλ δηθαησκάησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ζε δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ πιαλήηε (Νηθνιάνπ, 2016). Απηή ηε δνθεξή θαηάζηαζε θαιείηαη λα αλαηξέςεη ε 

εθπαίδεπζε. Ήδε απφ ην 1948, ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, δηαηππψλεηαη γηα πξψηε θνξά ε αμία ηεο παηδείαο 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απφ ην ηέινο 

ηνπ 1980 θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 αλαπηχζζεηαη έλα «δηεζλέο θίλεκα» γηα 

ηελ πξνψζεζε θαη ηε ζεκειίσζε ηεο «Παηδείαο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» 

(Παληαδήο, 2008). 

Γηαθαίλεηαη, ινηπφλ, πνιχ θαζαξά φηη ην ζρνιείν είλαη βαζηθφο ρψξνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο παηδείαο ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, εθφζνλ ηα παηδηά είλαη 

νη πξψηνη θνξείο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Καη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

αλαπηχμνπλ ζπλείδεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, γηαηί έηζη ζα αληηιεθζνχλ 

ζε επαξθή βαζκφ, θαη σο ελήιηθεο αξγφηεξα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο 

(Παληαδήο, 2008, ζ. 108). 
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Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηνχλ ε αμία θαη ν ξφινο 

πνπ κπνξεί λα παίμεη ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκνθξαηηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ζηελ εκπέδσζε ηεο δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

Ανθπώπινα δικαιώμαηα και εκπαίδεςζη 
 

Η εθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κεηαηξάπεθε ζε έλα «δηεζλέο 

θίλεκα», πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη λένη/-εο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ, 

φπσο απηά θαηνρπξψλνληαη κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ (θνχκπε, 2013). χκθσλα κε ηνλ Υάξηε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

γηα ηελ Παηδεία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ε 

Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα αθνξά ηελ παξνρή γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, ψζηε λα ελδπλακψζεη ηα άηνκα, πξνθεηκέλνπ απηά λα νηθνδνκήζνπλ κία 

παγθφζκηα θνπιηνχξα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ 

αλζξψπνπ (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2010).  

Όηαλ ην παηδί καζαίλεη, ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ, γηα ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ, εμνηθεηψλεηαη ηαπηφρξνλα θαη κε ηνλ ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ειεπζεξίεο ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. Η γλψζε, φκσο, απηή δελ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

απιή απνζηήζηζε ησλ άξζξσλ ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο, αιιά κέζσ 

βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Νηθνιάνπ, 2016, ζ. 3). Δίλαη απαξαίηεηε, ινηπφλ, κία 

αηνκηθή δηαδηθαζία κάζεζεο, ε νπνία ζα απεπζχλεηαη ζε θάζε πνιίηε μερσξηζηά, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ φινη 

νη άλζξσπνη, κέζα απφ ηε δηθή ηνπ θξίζε θαη δξάζε (Παληαδήο, 2008, ζ. 112). 

Σν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα εληάζζεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα εκθνξείηαη απφ ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, απφ 

ηελ αξρή ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ αλάκεζα ζηα ππνθείκελα ηεο παηδαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, απφ ην δηθαίσκα ζηνλ δηάινγν, απφ ηελ ειεχζεξε επηρεηξεκαηνινγία 

ζηε βάζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο θάζε αλζξψπνπ (Παληαδήο, 2008, ζ. 113). 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

βαζίδεηαη πάλσ ζε ηξεηο ππιψλεο, πνπ ζηαζκίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ο πξψηνο 

ππιψλαο αθνξά ηε γλψζε ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
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ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ζηελ εκπέδσζε ηεο δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

Ανθπώπινα δικαιώμαηα και εκπαίδεςζη 
 

Η εθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κεηαηξάπεθε ζε έλα «δηεζλέο 

θίλεκα», πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη λένη/-εο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ, 

φπσο απηά θαηνρπξψλνληαη κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ (θνχκπε, 2013). χκθσλα κε ηνλ Υάξηε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

γηα ηελ Παηδεία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ε 

Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα αθνξά ηελ παξνρή γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, ψζηε λα ελδπλακψζεη ηα άηνκα, πξνθεηκέλνπ απηά λα νηθνδνκήζνπλ κία 

παγθφζκηα θνπιηνχξα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ 

αλζξψπνπ (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2010).  

Όηαλ ην παηδί καζαίλεη, ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ, γηα ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ, εμνηθεηψλεηαη ηαπηφρξνλα θαη κε ηνλ ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ειεπζεξίεο ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. Η γλψζε, φκσο, απηή δελ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

απιή απνζηήζηζε ησλ άξζξσλ ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο, αιιά κέζσ 

βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Νηθνιάνπ, 2016, ζ. 3). Δίλαη απαξαίηεηε, ινηπφλ, κία 

αηνκηθή δηαδηθαζία κάζεζεο, ε νπνία ζα απεπζχλεηαη ζε θάζε πνιίηε μερσξηζηά, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ φινη 

νη άλζξσπνη, κέζα απφ ηε δηθή ηνπ θξίζε θαη δξάζε (Παληαδήο, 2008, ζ. 112). 

Σν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα εληάζζεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα εκθνξείηαη απφ ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, απφ 

ηελ αξρή ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ αλάκεζα ζηα ππνθείκελα ηεο παηδαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, απφ ην δηθαίσκα ζηνλ δηάινγν, απφ ηελ ειεχζεξε επηρεηξεκαηνινγία 

ζηε βάζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο θάζε αλζξψπνπ (Παληαδήο, 2008, ζ. 113). 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

βαζίδεηαη πάλσ ζε ηξεηο ππιψλεο, πνπ ζηαζκίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ο πξψηνο 

ππιψλαο αθνξά ηε γλψζε ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

κέζα ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε, ηε ζηαδηαθή ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηνπο αγψλεο γηα ηελ 

άξζε ηεο θαηαπίεζεο. Ο δεχηεξνο ππιψλαο αθνξά ηε κεηάδνζε ησλ πξνηχπσλ, ησλ 

θαλφλσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κε βάζε ηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ ΟΗΔ, ελψ ν ηξίηνο 

ππιψλαο αθνξά ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ησλ παξαβηάζεσλ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζήκεξα θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

δξάζεο (θνχκπε, 2013, ζ. 54-55).  

Παξφιε ηε δηάδνζε θαη ηελ θαζνιηθή απνδνρή ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηα ηειεπηαία απνηεινχλ αθφκα θαη ζήκεξα κία επίκαρε 

έλλνηα. Η ζχλδεζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο, πξαθηηθέο θαη ζηάζεηο, νη 

νπνίεο πξνυπνζέηνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ακθηζβήηεζε θαη ζχγθξνπζε (θνχκπε, 2013, ζ. 46-47). Ο ξφινο 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, φπσο είλαη θπζηθφ, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη 

θαζνξηζηηθφο. Όηαλ εγείξνληαη επαίζζεηα ή ακθηιεγφκελα ζέκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί 

πξέπεη λα είλαη ζε επαγξχπλεζε θαη λα θαηαλννχλ φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

ζπλδένληαη κε αληηπαξαζέζεηο θαη αληηζέζεηο αμηψλ θαη φηη νη καζεηέο/-ήηξηεο ζα 

σθειεζνχλ απφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ αληηπαξαζέζεσλ θαη 

ηελ επηδίσμε ηεο επίιπζήο ηνπο (Πξάζηλν Ιλζηηηνχην, 2013, ζ. 30-31). Παξάιιεια, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ηνλίδνπλ ηνπο αγψλεο θαη ηηο θαηαθηήζεηο πνπ έρνπλ 

θάλεη νη άλζξσπνη γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη λα εμεγνχλ 

πψο ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή ηνπο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη φηη πξφθεηηαη γηα κία αξγή 

θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία (θνχκπε, 2013, ζ. 47). 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

βαζίδεηαη ζε βησκαηηθέο ηερληθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα θαιιηεξγήζνπλ 

κηα ελεξγεηηθή ζηάζε δσήο. Σέηνηεο ηερληθέο είλαη: νη κειέηεο πεξίπησζεο, ζηηο 

νπνίεο νη καζεηέο/-ήηξηεο εξγάδνληαη, ρσξηζκέλνη/-εο ζε κηθξέο νκάδεο, επάλσ ζε 

πξαγκαηηθέο ή πιαζηέο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηερληθέο πνπ ζα πξνθαινχλ ζεκαληηθέο ζπδεηήζεηο 

θαηά δεχγε, ζε κηθξέο νκάδεο ή θαη κε φιε ηελ ηάμε· νη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, θαηά 

ηηο νπνίεο νη καζεηέο/-ήηξηεο ελεκεξψλνληαη γηα ηα κέξε ζηα νπνία εμειίζζνληαη 

δεηήκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ή γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ (π.ρ. κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, δηθαζηηθέο 

αίζνπζεο θ.ιπ.), (Πξάζηλν Ιλζηηηνχην, 2013, ζ. 32-35). Δμίζνπ απνηειεζκαηηθέο 

ηερληθέο είλαη: ηεο ζπλέληεπμεο, ε πξνζνκνίσζε θαη ε αλαπαξάζηαζε, θαηά ηελ 
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εθαξκνγή ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπφκελνη/-εο αλαιακβάλνπλ ξφινπο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο δξάζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά θαη ε 

ινγνκαρία, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο/-ήηξηεο αλαπαξηζηνχλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

δχν παξαηάμεσλ, θαηαλνψληαο έηζη ηελ έθθξαζε ζηνλ δεκφζην δνκεκέλν ιφγν θαη 

ηνλ αληίινγν (Παληαδήο, 2008).  

 

Ανθπώπινα δικαιώμαηα, δημοκπαηική αγυγή και ζσολική Ιζηοπία ζηη ζσολική 
ππάξη  
 

ε έλαλ θφζκν ηφζν πνιχπινθν θαη πνιχκνξθν γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιν 

λα νξηζηνχλ αθφκα θαη νη πην βαζηθέο έλλνηεο. Αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο, νη 

κειεηεηέο ζέηνπλ ην εξψηεκα ηη ζεκαίλεη ε δεκνθξαηία ζήκεξα. Δίλαη γεγνλφο φηη ε 

δεκνθξαηία σο πνιίηεπκα είλαη κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε κνξθή δηαθπβέξλεζεο ζηελ 

ίδξπζε θαη ζηε δηαηήξεζή ηεο. Παξφιε φκσο ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε ζχλζεηε 

κνξθή ηεο, ε δεκνθξαηία δελ έραζε πνηέ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο, ηελ αμία θαη ηελ 

νπζία ηεο θαη ζπλέρηζε λα αλαδεηθλχεη φηη σο κνξθή δηαθπβέξλεζεο επηηπγράλεη ηηο 

ζεκειηαθέο αμίεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο εζηθήο απηναλάπηπμεο, ηνπ 

θνηλνχ ζπκθέξνληνο, ηεο θνηλσληθήο σθειηκφηεηαο θαη ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ελ γέλεη (Γήκηδα, 2014). χκθσλα κε ηνλ Held (2007, ζ. 

380), άιισζηε: «Εάλ θάπνηνο επηιέμεη ηε δεκνθξαηία, ζα πξέπεη λα επηιέμεη θαη ηελ 

εθαξκνγή ελόο ξηδνζπαζηηθνύ ζπζηήκαηνο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ – 

ππνρξεώζεσλ νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ηελ αλάγθε γηα ζεβαζκό ησλ ίζσλ 

δηθαησκάησλ ησλ άιισλ θαη γηα δηαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο λα απνιακβάλνπλ όινη 

κηα θνηλή δνκή πνιηηηθήο δξάζεο». 

Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ φηη κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία δελ κπνξεί παξά λα 

δηέπεηαη απφ αξρέο θαη εζηθέο αμίεο, φπσο είλαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε 

δηθαηνζχλε θαη ε ηζφηεηα, ελψ νη πνιίηεο ηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην 

πιαίζην απηφ θαη λα αγσλίδνληαη γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαηψληζή ηνπο (Γήκηδα, 

2014, ζ. 44). 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ζεκαίλνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηψλ 

δηαδξακαηίδεη ε εθπαίδεπζε. Ο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ θαιείηαη λα νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ 

πνιίηε (Gutmann, 2009). Έηζη, ζηηο ζχγρξνλεο επεκεξνχζεο θνηλσλίεο βαζηθφο 

ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη: «ε πξνεηνηκαζία όισλ ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ άζρεηα από ηε 

θπιή, ην θύιν, ηελ εζληθή θαηαγσγή θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε, γηα ηελ ίζε, ζπλεηδεηή θαη 
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εθαξκνγή ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπφκελνη/-εο αλαιακβάλνπλ ξφινπο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο δξάζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά θαη ε 

ινγνκαρία, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο/-ήηξηεο αλαπαξηζηνχλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

δχν παξαηάμεσλ, θαηαλνψληαο έηζη ηελ έθθξαζε ζηνλ δεκφζην δνκεκέλν ιφγν θαη 

ηνλ αληίινγν (Παληαδήο, 2008).  

 

Ανθπώπινα δικαιώμαηα, δημοκπαηική αγυγή και ζσολική Ιζηοπία ζηη ζσολική 
ππάξη  
 

ε έλαλ θφζκν ηφζν πνιχπινθν θαη πνιχκνξθν γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιν 

λα νξηζηνχλ αθφκα θαη νη πην βαζηθέο έλλνηεο. Αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο, νη 

κειεηεηέο ζέηνπλ ην εξψηεκα ηη ζεκαίλεη ε δεκνθξαηία ζήκεξα. Δίλαη γεγνλφο φηη ε 

δεκνθξαηία σο πνιίηεπκα είλαη κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε κνξθή δηαθπβέξλεζεο ζηελ 

ίδξπζε θαη ζηε δηαηήξεζή ηεο. Παξφιε φκσο ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε ζχλζεηε 

κνξθή ηεο, ε δεκνθξαηία δελ έραζε πνηέ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο, ηελ αμία θαη ηελ 

νπζία ηεο θαη ζπλέρηζε λα αλαδεηθλχεη φηη σο κνξθή δηαθπβέξλεζεο επηηπγράλεη ηηο 

ζεκειηαθέο αμίεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο εζηθήο απηναλάπηπμεο, ηνπ 

θνηλνχ ζπκθέξνληνο, ηεο θνηλσληθήο σθειηκφηεηαο θαη ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ελ γέλεη (Γήκηδα, 2014). χκθσλα κε ηνλ Held (2007, ζ. 

380), άιισζηε: «Εάλ θάπνηνο επηιέμεη ηε δεκνθξαηία, ζα πξέπεη λα επηιέμεη θαη ηελ 

εθαξκνγή ελόο ξηδνζπαζηηθνύ ζπζηήκαηνο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ – 

ππνρξεώζεσλ νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ηελ αλάγθε γηα ζεβαζκό ησλ ίζσλ 

δηθαησκάησλ ησλ άιισλ θαη γηα δηαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο λα απνιακβάλνπλ όινη 

κηα θνηλή δνκή πνιηηηθήο δξάζεο». 

Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ φηη κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία δελ κπνξεί παξά λα 

δηέπεηαη απφ αξρέο θαη εζηθέο αμίεο, φπσο είλαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε 

δηθαηνζχλε θαη ε ηζφηεηα, ελψ νη πνιίηεο ηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην 

πιαίζην απηφ θαη λα αγσλίδνληαη γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαηψληζή ηνπο (Γήκηδα, 

2014, ζ. 44). 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ζεκαίλνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηψλ 

δηαδξακαηίδεη ε εθπαίδεπζε. Ο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ θαιείηαη λα νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ 

πνιίηε (Gutmann, 2009). Έηζη, ζηηο ζχγρξνλεο επεκεξνχζεο θνηλσλίεο βαζηθφο 

ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη: «ε πξνεηνηκαζία όισλ ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ άζρεηα από ηε 

θπιή, ην θύιν, ηελ εζληθή θαηαγσγή θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε, γηα ηελ ίζε, ζπλεηδεηή θαη 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζε έλαλ δεκνθξαηηθό ηξόπν δσήο» (Νηθνιάνπ, 2006, ζ. 32), κέζα 

απφ κηα νξγαλσκέλε ζρνιηθή δσή, ψζηε λα δηαπαηδαγσγνχληαη δεκνθξαηηθά νη 

καζεηέο/-ήηξηεο κε ηελ «εθκεηάιιεπζε απηήο θαζεαπηήο ηεο παηδεπηηθήο-

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο» (Καξαθαηζάλε, 2004, ζ. 47). 

Σν κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο απνηειεί έλα απφ ηα θαηεμνρήλ αλζξσπηζηηθά 

αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο θαη έλα απφ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα κέζα απφ ηα 

νπνία κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ε θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηηθήο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. Η δηάζηαζε απηή έρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηνπο γεληθνχο 

ζθνπνχο ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο θαη αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/-ήηξηαο (Λενληζίλεο, 2013). Η ηζηνξηθή ζπλείδεζε, 

άιισζηε, απνηειεί κία εηδηθή θαηεγνξία ηεο ζπλείδεζεο, ε νπνία αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ηε 

δηακφξθσζε αμηψλ θαη ζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε ππεχζπλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ. Παξάιιεια, «ε αλαγλώξηζε θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε από ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο ηνπ αμηαθνύ ραξαθηήξα ηεο ηζηνξηθήο 

γλώζεο ηνπο/ηηο νδεγεί ζηελ θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ ηνπο, αιιά θαη ηεο ζέζεο ησλ 

άιισλ» (Λενληζίλεο, 2013, ζ. 124). Η ηζηνξηθή εκβάζπλζε ζηα γεγνλφηα είλαη 

απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο/-ήηξηεο αθελφο φηη ε ηδηφηεηα 

ηνπ/ηεο πνιίηε θαη ε ηζηνξηθή ηνπ/ηεο ζπλείδεζε αλαπιαηζηψλνληαη κέζα απφ ην 

πξίζκα ησλ εθάζηνηε ζπλζεθψλ, ηεο δνκήο αιιά θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο 

θαη αθεηέξνπ φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο/-ήηξηεο απειεπζεξψλνληαη απφ ηελ 

ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ρξήζε ηεο Ιζηνξίαο (Λενληζίλεο & Ρεπνχζε, 2001, ζ. 121-

123). 

ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο Ιζηνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ επαξθψο θαη 

ζε βάζνο ε επνρή θαη ην ρξνληθφ πιαίζην ηεο εθάζηνηε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, 

είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιειεο δεμηφηεηεο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-

ήηξηεο. Οη δεμηφηεηεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο απφ ηνπο/ηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο κηαο επξείαο ζεψξεζεο ηνπ θφζκνπ θαη κηαο επνπηείαο ηνπ ρξνληθνχ 

πιαηζίνπ θαη ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν δνπλ. Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη θαη θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη κηα αλαζεψξεζε ησλ βάζεσλ ηεο 

δηδαθηηθήο ηεο Ιζηνξίαο, θαηά ηελ νπνία ζα αλαδεηθλχνληαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία, 

φπσο είλαη ε παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο εξψηεζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

(Λενληζίλεο, 2013). Η ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ έρεη ζπλδεζεί ηφζν κε ηελ θξηηηθή φζν 

θαη κε ηελ ηζηνξηθή ζθέςε. Απηέο νη δχν έλλνηεο ζα πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ απφ 
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ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο θαηά ηε κειέηε ηεο Ιζηνξίαο, κέζα ζην πιαίζην κηαο 

ζρνιηθήο ηάμεο, ε νπνία είλαη αλνηρηή ζηε δεκηνπξγία ηζηνξηθψλ εξσηεκάησλ θαη 

ππνζέζεσλ εξγαζίαο θαη κέζα ζηελ νπνία νη καζεηέο/-ήηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηηο ηζηνξηθέο καξηπξίεο (Ρεπνχζε, 2000). 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ζεκείν ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο 

είλαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γηα κηα νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Ιζηνξίαο, θαηά 

ηελ νπνία ζα αλαδεηθλχνληαη νη αξεηέο ηεο αλεθηηθφηεηαο ζηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο, 

πξνθεηκέλνπ, κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ ηεο επηζηεκνληθήο 

δενληνινγίαο, λα επηηεπρζεί ε εξκελεία ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ρσξίο κεξνιεςία 

θαη πξνθαηάιεςε, θαζηζηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο 

ηθαλνχο/-έο λα εληνπίδνπλ ηε κηζαιινδνμία, ηελ πξνπαγάλδα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο 

πνπ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζηελ Ιζηνξία (Λενληζίλεο, 2013). 

Μηα βαζηθή έλλνηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δεκνθξαηηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

είλαη ε πνιηηεηφηεηα. Η πνιηηεηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε 

νξγαληζκνχο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη 

απαξαίηεηε κηα ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηνλ 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 

γηα ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία (Gutmann, 2009). ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο νη 

έλλνηεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο πνιππξηζκαηηθφηεηαο απνηεινχλ ηνπο 

ζπλδεηηθνχο θξίθνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεζεί ε δεκνθξαηηθή πνιηηεηφηεηα ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ. Η «ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε» παξνπζηάδεηαη απφ κειεηεηέο σο ην 

πςειφηεξν επίπεδν ελζπλαίζζεζεο. ηελ επίηεπμε ηεο «ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο» 

θαηαιήγεη θάπνηνο/-α θπξίσο κέζα απφ ηε κειέηε πεγψλ θαη καξηπξηψλ, θαη 

ρξεηάδνληαη νη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα θαηαθέξνπλ νη καζεηέο/-

ήηξηεο λα αληηιεθζνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο θαηά ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ: Ση ζθέθηνληαλ νη άλζξσπνη ησλ παιαηφηεξσλ επνρψλ, πνηνπο 

ζηφρνπο έζεηαλ, πψο αληηιακβάλνληαλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο κέζα ζηελ εθάζηνηε 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζχκθσλα κε απηά ηη απνθάζηδαλ λα θάλνπλ, εληέιεη, πνηεο ήηαλ 

νη αηηίεο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο (Κνπξγηαληάθεο, 2012· 

Λενληζίλεο, 2003, ζ. 117). ε απηφ ην πιαίζην κπνξεί θάπνηνο/-α λα βξεη θαη ηελ 

αληηζηνηρία ηεο έλλνηαο ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ, ε νπνία, παξάιιεια, ζπλδέεηαη κε ηελ 

πνιηηεηφηεηα, ηελ αγσγή ηνπ παγθφζκηνπ πνιίηε (globalcitizen). Με ηελ έλλνηα ηνπ 

θνζκνπνιηηηζκνχ αλαθεξφκαζηε ζηελ εθπαίδεπζε ε νπνία επαηζζεηνπνηεί ηνπο 

πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ θφζκν πνπ δηέπεηαη απφ δηθαηνζχλε, 
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ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο θαηά ηε κειέηε ηεο Ιζηνξίαο, κέζα ζην πιαίζην κηαο 

ζρνιηθήο ηάμεο, ε νπνία είλαη αλνηρηή ζηε δεκηνπξγία ηζηνξηθψλ εξσηεκάησλ θαη 

ππνζέζεσλ εξγαζίαο θαη κέζα ζηελ νπνία νη καζεηέο/-ήηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηηο ηζηνξηθέο καξηπξίεο (Ρεπνχζε, 2000). 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ζεκείν ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο 

είλαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γηα κηα νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Ιζηνξίαο, θαηά 

ηελ νπνία ζα αλαδεηθλχνληαη νη αξεηέο ηεο αλεθηηθφηεηαο ζηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο, 

πξνθεηκέλνπ, κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ ηεο επηζηεκνληθήο 

δενληνινγίαο, λα επηηεπρζεί ε εξκελεία ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ρσξίο κεξνιεςία 

θαη πξνθαηάιεςε, θαζηζηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο 

ηθαλνχο/-έο λα εληνπίδνπλ ηε κηζαιινδνμία, ηελ πξνπαγάλδα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο 

πνπ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζηελ Ιζηνξία (Λενληζίλεο, 2013). 

Μηα βαζηθή έλλνηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δεκνθξαηηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

είλαη ε πνιηηεηφηεηα. Η πνιηηεηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε 

νξγαληζκνχο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη 

απαξαίηεηε κηα ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηνλ 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 

γηα ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία (Gutmann, 2009). ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο νη 

έλλνηεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο πνιππξηζκαηηθφηεηαο απνηεινχλ ηνπο 

ζπλδεηηθνχο θξίθνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεζεί ε δεκνθξαηηθή πνιηηεηφηεηα ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ. Η «ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε» παξνπζηάδεηαη απφ κειεηεηέο σο ην 

πςειφηεξν επίπεδν ελζπλαίζζεζεο. ηελ επίηεπμε ηεο «ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο» 

θαηαιήγεη θάπνηνο/-α θπξίσο κέζα απφ ηε κειέηε πεγψλ θαη καξηπξηψλ, θαη 

ρξεηάδνληαη νη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα θαηαθέξνπλ νη καζεηέο/-

ήηξηεο λα αληηιεθζνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο θαηά ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ: Ση ζθέθηνληαλ νη άλζξσπνη ησλ παιαηφηεξσλ επνρψλ, πνηνπο 

ζηφρνπο έζεηαλ, πψο αληηιακβάλνληαλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο κέζα ζηελ εθάζηνηε 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζχκθσλα κε απηά ηη απνθάζηδαλ λα θάλνπλ, εληέιεη, πνηεο ήηαλ 

νη αηηίεο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο (Κνπξγηαληάθεο, 2012· 

Λενληζίλεο, 2003, ζ. 117). ε απηφ ην πιαίζην κπνξεί θάπνηνο/-α λα βξεη θαη ηελ 

αληηζηνηρία ηεο έλλνηαο ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ, ε νπνία, παξάιιεια, ζπλδέεηαη κε ηελ 

πνιηηεηφηεηα, ηελ αγσγή ηνπ παγθφζκηνπ πνιίηε (globalcitizen). Με ηελ έλλνηα ηνπ 

θνζκνπνιηηηζκνχ αλαθεξφκαζηε ζηελ εθπαίδεπζε ε νπνία επαηζζεηνπνηεί ηνπο 

πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ θφζκν πνπ δηέπεηαη απφ δηθαηνζχλε, 

ηζφηεηα θαη ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (Maastricht Global Education 

Declaration, 2002). Σν κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο απνηειεί έλα πνιχ πξφζθνξν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαδεηθλχεηαη απηή ε δηάζηαζε, ελψ πξνθξίλεηαη ε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, κέζα απφ δηεπηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο 

θαη εθπφλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο (Μαπξνκκάηε, 2019). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, αλαπηχζζνληαο ηελ πνιππξηζκαηηθφηεηα εγθνιπψλνληαη 

νη καζεηέο/-ήηξηεο ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηεηφηεηαο (Μαθαξαηδήο, 2017). 

Μέζα απφ ηε κειέηε πεγψλ πνπ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο απφ ηηο 

επηθξαηνχζεο θαη κάιηζηα κέζα απφ ηε κειέηε ελ γέλεη αληηθξνπφκελσλ πεγψλ πάλσ 

ζε έλα ζέκα, νη καζεηέο/-ήηξηεο καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ πνηθηινκνξθία ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο, λα πξνβιεκαηίδνληαη θαη λα ζπδεηνχλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο κειψλ κηαο θνηλσλίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δειαδή 

πξνγεχνληαη ηνλ ξφιν ηνπ ελεξγνχ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε (Μαθαξαηδήο, 2017, ζ. 22-

23). 

ην πιαίζην απηφ ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα πξνεηνηκάδεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο, ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα πξαγκαηεχνληαη επίκαρα ζέκαηα. Θέκαηα πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ζέκαηα πνπ ζα θιεζνχλ αξγφηεξα λα ηα αληηκεησπίζνπλ 

σο απξηαλνί πνιίηεο. Παξφιν πνπ ε πξνζέγγηζε ζπγθξνπζηαθψλ θαη επίκαρσλ 

δεηεκάησλ απνηειεί ζήκεξα «έλα θαηεμνρήλ ακθίξξνπν ζηνίρεκα, έλα πξαγκαηηθό 

ηζηνξηνγξαθηθό θαη παηδαγσγηθό δηαθύβεπκα» (Κφθθηλνο & Γαηζσηήο, 2015, ζ. 29), 

αληηιακβαλφκαζηε φηη απηφ θάλεη αθφκα πην έληνλε ηελ αλάγθε ην ζρνιείν λα κε 

κέλεη απνζηαζηνπνηεκέλν ζε φια απηά ηα δεηήκαηα. Οθείιεη λα θαζνδεγήζεη ηνπο/ηηο 

καζεηέο/-ήηξηεο ψζηε λα αλαπηχμνπλ κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζηηο 

αληηθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο. 

Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο παξαηεξνχκε φηη ε 

ελαζρφιεζε κε ζέκαηα ζπγθξνπζηαθά θαη επίκαρα έρεη ζπζρεηηζηεί κε νθέιε γηα 

ηνπο/ηηο καζεηέο/-ήηξηεο θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηνλ 

κειινληηθφ ηνπο ξφιν σο ελεξγψλ κειψλ κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο θαη σο 

πνιηηψλ ηνπ θφζκνπ (globalcitizens). Γεληθφηεξα, ππνζηεξίδεηαη φηη ππάξρεη κηα 

άξξεθηε ζχλδεζε ησλ ζπγθξνπζηαθψλ θαη ησλ επίκαρσλ ζεκάησλ, κε ηελ έλλνηα ηεο 

πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηελ έλλνηα ηνπ «θαινχ πνιίηε». χκθσλα κε ηνπο 

Harwood θαη Hahn (1990), νη καζεηέο/-ήηξηεο πνπ δηδάζθνληαη ζπγθξνπζηαθά θαη 
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επίκαρα ζέκαηα παξνπζηάδνπλ πην ζεηηθέο πνιηηηθέο ζηάζεηο, πςειφηεξα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζε πνιηηηθέο δξάζεηο, ελδπλακψλεηαη ην πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπο, 

βειηηψλεηαη ε αζηηθή ηνπο αλεθηηθφηεηα (civiltolerance), ελψ παξάιιεια απμάλεηαη 

θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα θνηλσληθά ζέκαηα, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν. ην πιαίζην ηεο κειέηεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ επίκαρσλ θαη 

ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ αλαδεηθλχνληαη πνιιέο «καχξεο ζειίδεο» ηεο αλζξψπηλεο 

ηζηνξίαο. Μία ηέηνηα «καχξε ζειίδα» απνηειεί θαη ην Οινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ, ην 

νπνίν θαη ζπζηήλεηαη γηα ελδειερή κειέηε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζην κάζεκα ηεο 

Ιζηνξίαο. Πξφθεηηαη άιισζηε γηα κηα πνιχ ζεκαληηθή ηζηνξηθή πεξίνδν, ε νπνία 

«θιόληζε ηα ζεκέιηα ηνπ πνιηηηζκνύ» (Γαηζσηήο, 2017, ζ. 32). Η δηδαζθαιία ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο ζπλδέεηαη άκεζα φρη κφλν κε ηελ εβξατθή κλήκε, αιιά κε ηε κλήκε 

φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο, θαη απνηειεί «έκβιεκα ελάληηα ζε θάζε μελνθνβηθή 

πξνθαηάιεςε θαη ξαηζηζηηθή, ζξεζθεπηηθή ή ηδενινγηθνπνιηηηθή δηάθξηζε θαη ζε θάζε 

κέηξν απνθιεηζκνύ θαη ζηηγκαηηζκνύ» (αθθά, 2017). 

ηνλ άμνλα κεηαμχ ηεο έλλνηαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ηζηνξηθψλ θαηαβνιψλ ηνπ λαδηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, ε δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο 

ζπλδέεηαη κε έλα πιήζνο ηζηνξηθψλ δεηεκάησλ (νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα, καδηθέο 

δηψμεηο, γελνθηνλίεο, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο) θαη παξάιιεια κε 

δεηήκαηα εζηθήο θηινζνθίαο, ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη Γηθαίνπ (Γαηζσηήο, 2017). 

χκθσλα κε ηνλ Κφθθηλν (2016, ζ. 133), δε λννχληαη επξσπατθή ηζηνξηθή ζπλείδεζε 

θαη ηαπηφηεηα ρσξίο ηελ επίγλσζε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ γέλλεζε ν επξσπατθφο 

«πνιηηηζκφο» θαη θπξίσο απηήο ηνπ Οινθαπηψκαηνο. Δπνκέλσο, ε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ αλαδεηθλχεη δεηήκαηα πνιηηεηφηεηαο, αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, παγθφζκηαο εηξήλεο αιιά θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ηζηνξηθήο παηδείαο θαη 

εθπαίδεπζεο ζην φξακα ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο (Γαηζσηήο, 2017). 

χκθσλα κε ηε Ρεπνχζε (2004, ζ. 224), ε πνιηηεηφηεηα, ε νπνία ζπλαξηάηαη 

κε ηε δηακφξθσζε δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ, απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ ζθνπνχ ηεο 

ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο νη καζεηέο/-

ήηξηεο είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχμνπλ θάπνηεο βαζηθέο δεμηφηεηεο. Απηέο νη 

δεμηφηεηεο αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αμηνινγνχλ ζπζηεκαηηθά καξηπξίεο θαη 

λα εμεηάδνπλ ηηο δηαρξνληθέο θαη βαζχηεξεο αηηίεο θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, φπσο ηα 

επίκαρα ηζηνξηθά δεηήκαηα, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο, ψζηε 

λα δηακνξθσζνχλ απφ θνηλνχ δξάζεηο γηα ην ζπιινγηθφ αγαζφ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, λα αθνχλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη λα πηνζεηνχλ απφςεηο 
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επίκαρα ζέκαηα παξνπζηάδνπλ πην ζεηηθέο πνιηηηθέο ζηάζεηο, πςειφηεξα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζε πνιηηηθέο δξάζεηο, ελδπλακψλεηαη ην πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπο, 

βειηηψλεηαη ε αζηηθή ηνπο αλεθηηθφηεηα (civiltolerance), ελψ παξάιιεια απμάλεηαη 

θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα θνηλσληθά ζέκαηα, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν. ην πιαίζην ηεο κειέηεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ επίκαρσλ θαη 

ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ αλαδεηθλχνληαη πνιιέο «καχξεο ζειίδεο» ηεο αλζξψπηλεο 

ηζηνξίαο. Μία ηέηνηα «καχξε ζειίδα» απνηειεί θαη ην Οινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ, ην 

νπνίν θαη ζπζηήλεηαη γηα ελδειερή κειέηε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζην κάζεκα ηεο 

Ιζηνξίαο. Πξφθεηηαη άιισζηε γηα κηα πνιχ ζεκαληηθή ηζηνξηθή πεξίνδν, ε νπνία 

«θιόληζε ηα ζεκέιηα ηνπ πνιηηηζκνύ» (Γαηζσηήο, 2017, ζ. 32). Η δηδαζθαιία ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο ζπλδέεηαη άκεζα φρη κφλν κε ηελ εβξατθή κλήκε, αιιά κε ηε κλήκε 

φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο, θαη απνηειεί «έκβιεκα ελάληηα ζε θάζε μελνθνβηθή 

πξνθαηάιεςε θαη ξαηζηζηηθή, ζξεζθεπηηθή ή ηδενινγηθνπνιηηηθή δηάθξηζε θαη ζε θάζε 

κέηξν απνθιεηζκνύ θαη ζηηγκαηηζκνύ» (αθθά, 2017). 

ηνλ άμνλα κεηαμχ ηεο έλλνηαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ηζηνξηθψλ θαηαβνιψλ ηνπ λαδηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, ε δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηψκαηνο 

ζπλδέεηαη κε έλα πιήζνο ηζηνξηθψλ δεηεκάησλ (νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα, καδηθέο 

δηψμεηο, γελνθηνλίεο, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο) θαη παξάιιεια κε 

δεηήκαηα εζηθήο θηινζνθίαο, ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη Γηθαίνπ (Γαηζσηήο, 2017). 

χκθσλα κε ηνλ Κφθθηλν (2016, ζ. 133), δε λννχληαη επξσπατθή ηζηνξηθή ζπλείδεζε 

θαη ηαπηφηεηα ρσξίο ηελ επίγλσζε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ γέλλεζε ν επξσπατθφο 

«πνιηηηζκφο» θαη θπξίσο απηήο ηνπ Οινθαπηψκαηνο. Δπνκέλσο, ε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ αλαδεηθλχεη δεηήκαηα πνιηηεηφηεηαο, αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, παγθφζκηαο εηξήλεο αιιά θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ηζηνξηθήο παηδείαο θαη 

εθπαίδεπζεο ζην φξακα ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο (Γαηζσηήο, 2017). 

χκθσλα κε ηε Ρεπνχζε (2004, ζ. 224), ε πνιηηεηφηεηα, ε νπνία ζπλαξηάηαη 

κε ηε δηακφξθσζε δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ, απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ ζθνπνχ ηεο 

ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο νη καζεηέο/-

ήηξηεο είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχμνπλ θάπνηεο βαζηθέο δεμηφηεηεο. Απηέο νη 

δεμηφηεηεο αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αμηνινγνχλ ζπζηεκαηηθά καξηπξίεο θαη 

λα εμεηάδνπλ ηηο δηαρξνληθέο θαη βαζχηεξεο αηηίεο θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, φπσο ηα 

επίκαρα ηζηνξηθά δεηήκαηα, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο, ψζηε 

λα δηακνξθσζνχλ απφ θνηλνχ δξάζεηο γηα ην ζπιινγηθφ αγαζφ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, λα αθνχλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη λα πηνζεηνχλ απφςεηο 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο ηνπο (Barton & Levstik, 2008, ζ. 314). Δπίζεο, απηέο νη 

δεμηφηεηεο αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα αλαδήηεζε αμηψλ θαη θηλήηξσλ πνπ 

επεξέαζαλ ηδέεο, αληηιήςεηο θαη πξάμεηο αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο, ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο γηα ιήςε απνθάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα 

αμηνιφγεζε ησλ επηινγψλ θαη ησλ απνθάζεψλ ηνπο, θαζψο θαη γηα θαηαλφεζε 

δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ (Κφθθηλνο & Γαηζσηήο, 2010, ζ. 39). 

Δίλαη ζεκαληηθφ, βέβαηα, λα αλαθεξζεί φηη παξάιιεια κε φια απηά, είλαη 

αλαγθαίν νη καζεηέο/-ήηξηεο λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο, ψζηε λα αληηιακβάλνληαη 

ηηο πξνζπάζεηεο γηα θάζε κνξθήο ρεηξαγψγεζε θαη έιεγρν ηεο θνηλήο γλψκεο 

(Λενληζίλεο, 2013, ζ. 139). Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ ζπνπδαίν επίηεπγκα ηεο 

ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, λα αλαγλσξίδνπλ δειαδή νη καζεηέο/-ήηξηεο απφ ηε κία 

πιεπξά ηηο παξαιιαγέο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν θαη απφ ηελ άιιε ηηο 

φςεηο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη νη θαζηζηηθέο ξεηνξηθέο. Δίλαη απαξαίηεην, ινηπφλ, 

λα θαιιηεξγείηαη έλαο «δεκηνπξγηθόο ηζηνξηθόο ιόγνο, κία δεκηνπξγηθή ηζηνξηθή 

αθήγεζε, κε θξηηηθή εκβάζπλζε ζηνλ απαηειό πνιηηηθό ιόγν θαη ζηα κέζα πνπ 

επηρεηξνύλ λα ππνλνκεύζνπλ ηελ πνιηηηθή ζθέςε ησλ πνιηηώλ» (Λενληζίλεο, 2013, ζ. 

139), λα αλαιχεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο θαζηζηηθήο ηδενινγίαο θαη ηεο πνιηηηθήο 

επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ απηή ρξεζηκνπνηνχζε. Θα ήηαλ απνηειεζκαηηθφ αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απφ ην παξειζφλ, γηα λα αληηιεθζνχλ 

ηα παηδηά πψο θαηαζθεπάζηεθαλ ν πξνπαγαλδηζηηθφο ιφγνο ησλ απνιπηαξρηθψλ 

θαζεζηψησλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ξεηνξηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Θα κπνξνχζαλ νη 

καζεηέο/-ήηξηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξγαιείν ηα «εκεξνιφγηα» ηνπ δηθηάηνξα 

Ισάλλε Μεηαμά θαη ηα βηβιία ηνπ δηθηάηνξα Γεψξγηνπ Παπαδφπνπινπ, γηα λα 

εληνπίζνπλ πψο δηαηππψλνπλ θαη πψο ππνζηεξίδνπλ ηηο «αμηνινγηθέο» ηνπο θξίζεηο 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηθηαηνξηθήο ηνπο εμνπζίαο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο έλλνηεο ηνπ ξαηζηζκνχ, ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ λενλαδηζκνχ θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψλνπλ επηρεηξήκαηα, ηα νπνία αλαπηχζζνπλ κε δηάινγν, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ νδεγνχλ ζηε ζπγθξφηεζε κηαο δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο πνπ 

δελ απνδέρεηαη θακία ρεηξαγψγεζε, απφ φπνπ θαη αλ απηή πξνέξρεηαη (Λενληζίλεο, 

2003, ζ. 138-140). 

Έλα αθφκα βαζηθφ δεηνχκελν ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε κειέηε θαη ε 

επεμεξγαζία ηνπ δηεζλνχο πνιηηηθνχ γίγλεζζαη θαη εηδηθά νη αλαθνξέο ζηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. Δίλαη απαξαίηεην ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηεο Ιζηνξίαο λα 

εληάζζνληαη νη αλαθνξέο ζε παξαζέκαηα απφ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο θείκελα, κε 
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έκθαζε ζηε ζπλεηζθνξά ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηνλ θφζκν, ηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα θαηνρχξσζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ επίιπζε 

δσηηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε θνηλσληθή αδηθία, ε αλεξγία, νη κεηαλαζηεχζεηο ησλ 

πιεζπζκψλ θ.ιπ. (Λενληζίλεο, 2013, ζ. 128-129). 

Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ ζπληζηνχλ ζεκέιην ιίζν, πάλσ ζηνλ νπνίν 

επηρεηξείηαη ε νηθνδφκεζε ελφο εηξεληθνχ θαη επνίσλνπ κέιινληνο γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο, ζε θάζε γσληά απηνχ ηνπ θφζκνπ. Η κειέηε ηεο Ιζηνξίαο φκσο καο 

απνθαιχπηεη, κε ηνλ πην ζθιεξφ ηξφπν, φηη ε θαηάθηεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ δελ κπνξεί λα απνδνζεί κε κηα επζχγξακκε πξφνδν (Naastad, 2020), 

θαζψο ν ζεβαζκφο ηνπο δελ ήηαλ πάληα θάηη απηνλφεην. Πνιιαπιέο ηζηνξηθέο 

πεξίνδνη κπνξνχλ λα θαηαδείμνπλ φηη θάπνηεο νκάδεο αλζξψπσλ δε ινγίδνληαλ 

ηζφηηκεο κε ηηο θπξίαξρεο νκάδεο θαη ππνβάιινληαλ ζε θαθνκεηαρείξηζε, δησγκνχο, 

βαζαληζηήξηα θαη πιήζνο άιισλ απάλζξσπσλ ζπκπεξηθνξψλ (πνηθηιία 

παξαδεηγκάησλ αληινχκε απφ ηελ πεξίνδν ηεο απνηθηνθξαηίαο, ην δνπιεκπφξην, ηε 

δνκή δηαθφξσλ απνιπηαξρηθψλ θνηλσληψλ θ.ιπ.). ε απηφ ην ζεκείν, ην κάζεκα ηεο 

Ιζηνξίαο έξρεηαη λα αλαδείμεη φηη ε ηζφηεηα θαη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ δελ επηηεχρζεθαλ μαθληθά, αιιά επεηδή θάπνηνη άλζξσπνη πάιεςαλ θαη 

αγσλίζηεθαλ γη’ απηά. Μέζα ζηελ πνξεία ησλ εηψλ δελ θαηάθεξλαλ φινη νη 

άλζξσπνη λα πξνζηαηεχνληαη κέζσ ησλ ζεκειησδψλ ηνπο δηθαησκάησλ, κε 

απνηέιεζκα ε Ιζηνξία λα εμειίζζεηαη ζε «αθήγεκα ελόο απμαλόκελνπ αξηζκνύ 

αηόκσλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα» θαη απηφ λα απνηειεί ηελ 

αηζηφδνμε νπηηθή (Naastad, 2020). Αθφκα θαη ζήκεξα πνιινί άλζξσπνη αγσλίδνληαη 

θαη παιεχνπλ γηα ην απηνλφεην, ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπο. Όια απηά ηα πνιιαπιά παξαδείγκαηα θαη νη ζεκαηηθέο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ δηδαθηηθά ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο, ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα 

παηδηά λα νδεγεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο άξξεθηεο ζρέζεο ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ εηξήλε θαη ηελ 

αζθάιεηα, εθφζνλ αλαδεηθλχεηαη παξάιιεια ε αλάγθε λα ζπλδηαιέγεηαη ε δηδαθηηθή 

ηεο Ιζηνξίαο κε ηελ παηδαγσγηθή ηεο εηξήλεο (Γαηζσηήο, 2017). 

Βαζηθφ ππιψλα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνηειεί ε 

δηάξζξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, θαζψο, φηαλ απηφ εθπιεξψλεη 

νπζηαζηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, εληζρχεηαη ε ηζηνξηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη γεγνλφο φηη νη ζπληάθηεο ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ, φζνλ αθνξά ηα βαζηθά ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
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έκθαζε ζηε ζπλεηζθνξά ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηνλ θφζκν, ηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα θαηνρχξσζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ επίιπζε 

δσηηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε θνηλσληθή αδηθία, ε αλεξγία, νη κεηαλαζηεχζεηο ησλ 

πιεζπζκψλ θ.ιπ. (Λενληζίλεο, 2013, ζ. 128-129). 

Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ ζπληζηνχλ ζεκέιην ιίζν, πάλσ ζηνλ νπνίν 

επηρεηξείηαη ε νηθνδφκεζε ελφο εηξεληθνχ θαη επνίσλνπ κέιινληνο γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο, ζε θάζε γσληά απηνχ ηνπ θφζκνπ. Η κειέηε ηεο Ιζηνξίαο φκσο καο 

απνθαιχπηεη, κε ηνλ πην ζθιεξφ ηξφπν, φηη ε θαηάθηεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ δελ κπνξεί λα απνδνζεί κε κηα επζχγξακκε πξφνδν (Naastad, 2020), 

θαζψο ν ζεβαζκφο ηνπο δελ ήηαλ πάληα θάηη απηνλφεην. Πνιιαπιέο ηζηνξηθέο 

πεξίνδνη κπνξνχλ λα θαηαδείμνπλ φηη θάπνηεο νκάδεο αλζξψπσλ δε ινγίδνληαλ 

ηζφηηκεο κε ηηο θπξίαξρεο νκάδεο θαη ππνβάιινληαλ ζε θαθνκεηαρείξηζε, δησγκνχο, 

βαζαληζηήξηα θαη πιήζνο άιισλ απάλζξσπσλ ζπκπεξηθνξψλ (πνηθηιία 

παξαδεηγκάησλ αληινχκε απφ ηελ πεξίνδν ηεο απνηθηνθξαηίαο, ην δνπιεκπφξην, ηε 

δνκή δηαθφξσλ απνιπηαξρηθψλ θνηλσληψλ θ.ιπ.). ε απηφ ην ζεκείν, ην κάζεκα ηεο 

Ιζηνξίαο έξρεηαη λα αλαδείμεη φηη ε ηζφηεηα θαη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ δελ επηηεχρζεθαλ μαθληθά, αιιά επεηδή θάπνηνη άλζξσπνη πάιεςαλ θαη 

αγσλίζηεθαλ γη’ απηά. Μέζα ζηελ πνξεία ησλ εηψλ δελ θαηάθεξλαλ φινη νη 

άλζξσπνη λα πξνζηαηεχνληαη κέζσ ησλ ζεκειησδψλ ηνπο δηθαησκάησλ, κε 

απνηέιεζκα ε Ιζηνξία λα εμειίζζεηαη ζε «αθήγεκα ελόο απμαλόκελνπ αξηζκνύ 

αηόκσλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα» θαη απηφ λα απνηειεί ηελ 

αηζηφδνμε νπηηθή (Naastad, 2020). Αθφκα θαη ζήκεξα πνιινί άλζξσπνη αγσλίδνληαη 

θαη παιεχνπλ γηα ην απηνλφεην, ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπο. Όια απηά ηα πνιιαπιά παξαδείγκαηα θαη νη ζεκαηηθέο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ δηδαθηηθά ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο, ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα 

παηδηά λα νδεγεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο άξξεθηεο ζρέζεο ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ εηξήλε θαη ηελ 

αζθάιεηα, εθφζνλ αλαδεηθλχεηαη παξάιιεια ε αλάγθε λα ζπλδηαιέγεηαη ε δηδαθηηθή 

ηεο Ιζηνξίαο κε ηελ παηδαγσγηθή ηεο εηξήλεο (Γαηζσηήο, 2017). 

Βαζηθφ ππιψλα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνηειεί ε 

δηάξζξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, θαζψο, φηαλ απηφ εθπιεξψλεη 

νπζηαζηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, εληζρχεηαη ε ηζηνξηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη γεγνλφο φηη νη ζπληάθηεο ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ, φζνλ αθνξά ηα βαζηθά ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

θάλνπλ ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ε θαιιηέξγεηα 

δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο θαη ε εκπέδσζε ηεο δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο κέζα απφ 

ηε δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο. 

 

Σςμπεπάζμαηα 
 
ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε ζαθέο φηη ην ζρνιείν απνηειεί έλαλ βαζηθφ ρψξν, πνπ 

πξνζθέξεηαη γηα λα αλαπηπρζεί ε παηδεία γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, εθφζνλ ηα 

παηδηά απνηεινχλ ηνπο πξψηνπο θνξείο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη θαζίζηαηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αλαπηχμνπλ ζπλείδεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έγηλε εκθαλέο φηη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ιζηνξίαο κπνξεί 

λα θαιιηεξγεζεί ε δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα ησλ λέσλ πνιηηψλ, κε ηε δηακφξθσζε 

ελφο ζπλφινπ δεμηνηήησλ, φπσο είλαη ε ελζπλαίζζεζε, ν ζεβαζκφο, ε θαηαλφεζε, ε 

αλάγθε ηεθκεξίσζεο, ε αλεθηηθφηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, ε απνδφκεζε ηεο 

ξεηνξηθήο ηεο πξνπαγάλδαο, ε θξηηηθή επεμεξγαζία ζηεξενηχπσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ. Βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, κε ηηο πξφζθνξεο 

παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο. 

Σν κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο είλαη έλα απφ ηα θαηεμνρήλ δηδαθηηθά αληηθείκελα, κέζα απφ 

ηα νπνία κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ε θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηηθήο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο γεληθνχο 

ζθνπνχο ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο θάζε καζεηή/-ήηξηαο. Μέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ιζηνξίαο πξέπεη λα 

ελζαξξχλνληαη ν δηάινγνο θαη ν πινπξαιηζκφο ησλ απφςεσλ, ψζηε ε ηζηνξηθή 

εθπαίδεπζε λα απνηειεί θξαγκφ ζηελ μελνθνβία, ην κίζνο, ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηε 

κηζαιινδνμία. 
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