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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της 

Μικροδιδασκαλίας, ως διδακτικής δυνατότητας στα Παιδαγωγικά Τμήματα της Ελλάδας. Προς την 

επίτευξη της προσπάθειας αυτής αρχικά παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της Μικροδιδασκαλίας ως 

διδακτικής τεχνικής δυνατότητας. Στη συνέχεια δίνονται οι κυριότερες θεωρητικές παραδοχές, στις 

οποίες στηρίζεται, ώστε να δοθεί η δομολειτουργική θεώρησή της, αλλά και η νέα της προοπτική στις 

σύγχρονες διδακτικές απαιτήσεις. Με αφετηρία τη δομική σύνθεση της Μικροδιδασκαλίας, 

αναζητείται ο βαθμός, στον οποίο οι διδάσκοντες των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας αξιοποιούν 

τη συγκεκριμένη διδακτική δυνατότητα προς την επίτευξη της αυτοδύναμης ενεργοποίησης και της 
ανάπτυξης κατάλληλων δεξιοτήτων από τους φοιτητές των σχετικών Τμημάτων. Η ανωτέρω δυναμική 

διερευνάται μέσα από την προσέγγιση των Προγραμμάτων Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

της χώρας, αλλά και τις απόψεις των διδασκόντων τους, προκειμένου να δειχθεί η πορεία της 

Μικροδιδασκαλίας στα Τμήματα αυτά, αλλά ταυτόχρονα και η διδακτική δυναμική της σε μια 

σύγχρονη διδακτική προοπτική. 

Λέξεις κλειδιά: Μικροδιδασκαλία, τεχνική, δεξιότητα, εκπαίδευση 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to describe the evolution of Microteaching as a teaching opportunity, 

which is employed by the teaching staff in the Pedagogical Departments of Greece. The main 

theoretical assumptions underlying this particular teaching technique are then reported, in order to 

unveil its structural and functional aspects, and also its new perspective on modern teaching 
requirements. Based upon the structural composition of microteaching, we seek the degree to which the 

teachers in the Pedagogical Departments work flexibly and creatively, in order to contribute to the 

achievement of self-activation and the development of appropriate skills by the students of the relevant 

departments. Its potentiality is inquired through the analysis of the curriculum of the Pedagogical 

Departments of the country, and also by censoring the opinions of their teaching staff, in order to 

indicate the path of microteaching in those departments and simultaneously, the teaching and academic 

dynamics of microteaching into a modern perspective. 

Key Words: Microteaching, technique, skill, education 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Διδασκαλία δε συνιστά μία απλή μεταβίβαση γνώσης από τον εκπαιδευτικό 

προς το μαθητή. Αντιθέτως, αποτελεί μία πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία που 

στοιχειοθετείται από την προαγωγή ποικιλίας γνώσεων και δεξιοτήτων, την 

προσωπική ανάπτυξη και αγωγή των μαθητών, από τις θεσμικές προδιαγραφές του 

εκπαιδευτικού έργου, αλλά και την οριοθέτηση του εκπαιδευτικού μέσα από την 

ανάπτυξη «αξιολογικών κριτηρίων» της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

(Καψάλης & Βρεττός, 2010, Φύκαρης, 2010).  

Τα παραπάνω, συνιστούν παραμέτρους τις οποίες οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

μαθαίνουν να εντοπίζουν και να αναλύουν στο πλαίσιο των σπουδών τους και 
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ιδιαίτερα μέσα από την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. Παρά ταύτα, οι 

σύνδεσμοι της θεωρίας με την πράξη δεν είναι συχνά ρητοί και εμφανείς, ειδικότερα 

δε, στις περιπτώσεις των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, με αποτέλεσμα, οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να αναπτύσσουν έντονα το συναίσθημα της ατελούς 

προετοιμασίας τους και της αρνητικής αυτοαντίληψης αναφορικά με την ποιότητα 

των διδακτικών τους δεξιοτήτων (Mergler et al, 2010). 

Το κενό αυτό είχε ήδη διαπιστωθεί από τη δεκαετία του 1960 και πολλοί 

ερευνητές, με εφόρμηση την παραπάνω παραδοχή, υπογράμμισαν την ανάγκη 

διαμόρφωσης και περαιτέρω ανάπτυξης της Μικροδιδασκαλίας ως εργαστηριακής 

άσκησης που συνιστά τη ρεαλιστική προσέγγιση της κανονικής διδασκαλίας (Allen & 

Ryan, 1969) στη διάρκεια της οποίας απομονώνονται και εξασκούνται ξεχωριστά 

δεξιότητες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Βρεττός, 2010). 

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ο Berliner (1969), αλλά και αργότερα 

οι Morrison & McIntyre (1973) τόνισαν την ανάγκη, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να 

“τοποθετηθούν” σε συνθήκες κατά τις οποίες λαμβάνουν χώρα καλές και κακές 

διδακτικές συμπεριφορές, με τέτοιο τρόπο ώστε να τους προσφέρεται η δυνατότητα 

επιλογής και αξιολόγησης για το ποια διδακτική συμπεριφορά πρέπει να μιμηθούν.  
Επίσης, μέσα από ένα κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, να 

προσφέρεται η ευκαιρία της ενεργητικής, προγραμματισμένης παρατήρησης και ο υποψήφιος 

εκπαιδευτικός να μαθαίνει πώς να διδάσκει επικεντρώνοντας την προσοχή του σε 

συγκεκριμένες διδακτικές δεξιότητες και όχι στο σύνολό τους.  

 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

2.1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Η Μικροδιδασκαλία, ως όρος και ως διδακτική τεχνική,  αναπτύχθηκε για 

πρώτη φορά το 1963 από τον Allen Dwight W. στο Πανεπιστήμιο του Stanford και 

εφαρμόσθηκε ως η «…μέθοδος που προετοιμάζει αποτελεσματικά τους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς να συναντήσουν τις προκλήσεις του μελλοντικού επαγγελματικού τους 

ρόλου» (Shuck, 1971), αποτελώντας διαγνωστικό εργαλείο αξιολόγησης των 

επιδόσεων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν. Χαρακτηρίστηκε επίσης (Allen, 

1967) ως: 

 Προκαταρκτική εμπειρία και πρακτική της διδασκαλίας, 

 Ερευνητική μηχανή με τη χρήση της οποίας εξερευνούνται τα διδακτικά αποτελέσματα 

κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και ως, 

 Εσωτερικό εργαλείο κατάρτισης  που απευθύνεται σε έμπειρους δασκάλους. 

με την έννοια, κυρίως, της προσομοιωτικής τεχνικής, που στοχεύει στην ανάπτυξη ή 

στη μεταβολή δεξιοτήτων και μορφών διδακτικής συμπεριφοράς, προκειμένου ο 

μελλοντικός εκπαιδευτικός να ενστερνιστεί εις βάθος την «Τέχνη της Διδασκαλίας» 

και να εξοικειωθεί σταδιακά με την πολύπλοκη κατάσταση των συνθηκών που 

επικρατούν σε μία σχολική τάξη (Καψάλης & Βρεττός, 2010, Πολυζώη, 2010, 

Remesh, 2013). 

Η πρακτική του Πανεπιστημίου του Stanford αποτέλεσε τον «πυρήνα» του 

μεγαλύτερου μέρους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ακολούθησαν και 

επικεντρώθηκαν στη μείωση των διδακτικών πολυπλοκοτήτων, το σεβασμό στον 

αριθμό των μαθητών μέσα στην τάξη (συνήθως από 5 έως 10 συμμετέχοντες), το 

διδακτικό περιεχόμενο, τα χρονικά περιθώρια ανάπτυξης της διδασκαλίας (κατά μέσο 

όρο 20 λεπτά) και στην ανάπτυξη εκείνων των συνθηκών που προσέφεραν τη 

δυνατότητα στενής επίβλεψης, άμεσης ανατροφοδότησης μέσω της χρήσης 

βιντεοσκόπησης των μαθημάτων και της συλλογής και χρησιμοποίησης ανάδρασης 

από τους συμμετέχοντες μαθητές. Η αρχική αυτή σύλληψη της μικροδιδασκαλίας 
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βασίστηκε στις θεωρίες της συμπεριφοράς αλλά με το χρόνο εγκαταλείφθηκε 

παραχωρώντας τη θέση της στις θεωρίες που επικεντρώνονται στα γνωστικά μοντέλα, 

σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο και την ευρύτερη μετατόπιση της εκπαιδευτικής 

έρευνας μέσα στο χρόνο (Fang, 1996). 

 

2.2. ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με τον MacLeod (1984), η διαχρονική εξέλιξη της 

Μικροδιδασκαλίας, στοιχειοθετείται από τέσσερα μοντέλα, που στις περισσότερες 

των περιπτώσεων, είναι αλληλεπικαλυπτόμενα  

Τα μοντέλα αυτά επηρεάστηκαν κι αναπτύχθηκαν στη βάση των επιστημονικών 

εξελίξεων της εκάστοτε χρονικής περιόδου στην οποία εμφανίστηκαν. Δομούνται 

σύμφωνα με τις επικρατούσες θεωρίες μάθησης που επηρεάζουν την εν γένει 

εκπαιδευτική πρακτική και διδακτική έρευνα, ενώ επίσης εξελίσσονται παράλληλα με 

την εκπαιδευτική τεχνολογία, καθιστώντας τη κεντρική παράμετρο της διδακτικής 

διαδικασίας και αξιολόγησης (Χατζηδήμου, 2010). Πιο αναλυτικά: 

Α. Το Πραγματιστικό Μοντέλο (Realistic) 

Αποτελεί την πρώιμη φάση της μικροδιδασκαλίας και βασίζεται στα μοντέλα 

της ενδυνάμωσης, με έμφαση στην επίτευξη της επιτυχίας των διδακτικών στόχων 

της μικροδιδασκαλίας, στις αρχές της Συντελεστικής Μάθησης και των 

Προγραμμάτων Ενισχύσεων του B.F Skinner, όσο και στο μιμητικό μοντέλου του A. 

Bandura (1977). Βασικός στόχος του μοντέλου αυτού, αποτελεί η ανακάλυψη του 

ιδεατού συνδυασμού εκείνων των στοιχείων της μικροδιδασκαλίας που οδηγούν στην 

επιτυχή κατάκτηση των δεξιοτήτων, μέσα από επαναλαμβανόμενους κύκλους 

σχεδιασμού, άσκησης, ανατροφοδότησης και επανεξάσκησης (Κουγιουρούκη, 2003).  

Σύμφωνα με τον Simpson, (1986) και στη βάση του «Πραγματιστικού 

«Μοντέλου, η διαδικασία της μικροδιδασκαλίας δομείται ως εξής: 1. Εισαγωγή, 

έκθεση, επίδειξη ή /και ενημέρωση. 2. Πρακτική εξάσκηση και διδασκαλία, η 

χρονική διάρκεια της οποίας ποικίλει από 5 έως 20 λεπτά. 3. Διαδικασία 

ανατροφοδότησης μέσα από την παρατήρηση και το σχολιασμό των παραπάνω 

φάσεων. 4. Περαιτέρω πρακτική άσκηση μέσα από τον επανασχεδιασμό, την 
επαναδιδασκαλία και τη συνεχιζόμενη παρατήρηση κι αξιολόγηση. 

Β. Το Μοντέλο Μεταβολής της Συμπεριφοράς (Behavior Modification) 

Σε αυτό το Μοντέλο, οι διδακτικές δεξιότητες θεωρούνται ως ένα σύνολο 

συμπεριφοράς το οποίο μπορεί να κατακτηθεί μέσα από την επίδειξη και ενίσχυση 

τεχνικών μεταβολής της συμπεριφοράς. Το Μοντέλο αυτό αποτέλεσε συνέχεια του 

προηγούμενου, και επικεντρώνεται στα ερευνητικά ερωτήματα που επιφέρει η 

υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας όσον αφορά την αλλαγή της συμπεριφοράς των 
συμμετεχόντων σε αυτή (MacLeod & McIntyre, 1977).  

Γ. Το Μοντέλο των κοινωνικών δεξιοτήτων (Social abilities)  

Στο μοντέλο αυτό, κύριος εκπρόσωπος του οποίου είναι G. Brown (1975), οι 

κοινωνικές δεξιότητες αλληλοδιαπλέκονται με τις αντιληπτικές και κινητικές 

δεξιότητες. Αυτή η αλληλεπίδραση, καθορίζει το δομικό χαρακτήρα της 

μικροδιδασκαλίας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και στη βελτίωση 

των ήδη εφαρμόσιμων. Το μοντέλο του Brown περιλαμβάνει τρία στάδια: 1. 

Σχεδιασμό, 2. Διεξαγωγή και 3. Αποτίμηση της μικροδιδασκαλίας. Το τελευταίο 

στάδιο υλοποιείται μέσω βιντεοσκοπημένης παρακολούθησης της μικροδιδασκαλίας 
και αποτελεί σημαντικό αξιολογικό παράγοντα της όλης διδακτικής διαδικασίας. 

Δ. Το Γνωστικό Μοντέλο (Cognitive) 
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Το Μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στη σκέψη των συμμετεχόντων και 

επικεντρώνεται στις μακροχρόνιες προοπτικές και όχι στις βραχυπρόθεσμες αλλαγές 

της συμπεριφοράς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι διδακτικές δεξιότητες 

επαναπροσδιορίζονται και νοούνται ως οι αλλαγές που υπεισέρχονται στον τρόπο 

σκέψης παρά στον τρόπο συμπεριφοράς. Η συγκεκριμένη προσέγγιση επικεντρώνεται 

στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την κινητοποίηση του αναστοχασμού των 

εμπλεκομένων με τη διαδικασία της μικροδιδασκαλίας και την στοχαστική πρακτική, 

(Schon, 1987). Το Γνωστικό Μοντέλο θεωρείται από τα καλύτερα θεμελιωμένα 

μοντέλα δεδομένου, διότι στηρίχθηκε σε ερευνητικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα 

με τη μικροδιδασκαλία (Χατζηδήμου, 2013). 

 

2.3. ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Τα ανωτέρω μοντέλα μικροδιδασκαλίας στην ουσία αλληλοσυμπληρώνονται, 

ενώ επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα της αναζήτησης, ιεράρχησης και 

αξιοποίησης των διδακτικών ενεργημάτων από την πιο απλή προς στην πιο σύνθετη 

μορφή τους (Καψάλης & Βρεττός, 2010, σελ.:94). Επίσης, ο σχεδιασμός των 

διδακτικών δεξιοτήτων, καθώς και η άσκηση των κατάλληλων διδακτικών 

στρατηγικών, σύμφωνα με τους Joyce & Weil (στη Long, 1994), βοηθούν τους 

εκπαιδευτικούς στην επίλυση προβλημάτων και την αποτελεσματικότερη προσέγγιση 

των μαθητών. Συνεπώς, η επαφή και κατανόηση από τους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς ποικίλων διδακτικών δεξιοτήτων, τους παρέχει τη δυνατότητα να 

ασκηθούν, στο ασφαλές διδακτικό περιβάλλον, που προσφέρει το δομικό πλαίσιο 

λειτουργικότητας της μικροδιδασκαλίας (Long, 1994). Τέτοιου είδους δεξιότητες 

είναι: Δεξιότητες σχεδιασμού της Διδασκαλίας, όπως η επιλογή του κατάλληλου 

διδακτικού υλικού, η προετοιμασία, ο σχεδιασμός των διδακτικών στρατηγικών, η 

εισαγωγή και η διαδικασία περάτωσης κ.α. Δεξιότητες προσφοράς του περιεχομένου, 

όπως η εισαγωγή, η ομαδική διδασκαλία, η επίλυση προβλημάτων, η 

επανατροφοδότηση, η διαχείριση του χρόνου, η ανάπτυξη διευκρινιστικών 

ερωτήσεων, η επανάληψη. Δεξιότητες αξιολόγησης, όπως η σαφής διατύπωση των 

διδακτικών στόχων, η αυτοπαρατήρηση, η συμπεριφορά των μαθητών, η αξιολόγηση 

και ο έλεγχος της γνώσης (Καψάλης και Βρεττός 2010, Χατζηδήμου, 2013). 

Σύμφωνα με τον Χατζηδήμου (2013, σελ.:18) η βελτίωση των ανωτέρω 

δεξιοτήτων δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο με την άσκησή τους, αλλά 

εξαρτάται άμεσα από: 1. Την παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον 

υποψήφιο εκπαιδευτικό και τον επόπτη του. 2. Την κριτική παρατήρηση και την 

παράθεση των σχολίων από τους παριστάμενους και συμμετέχοντες στη 

μικροδιδασκαλία. 3. Την προσεκτική παρακολούθηση της προσφερόμενης 

βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας και 4. Την ειλικρινή κριτική και αξιολόγηση της 

διδασκαλίας από τον ίδιο τον ασκούμενο εκπαιδευτικό. 

Η άσκηση δεξιοτήτων μέσα από τη συμμετοχή στη μικροδιδασκαλία, ωστόσο, 

δεν εγγυάται σίγουρα αποτελέσματα βελτίωσης της γενικότερης στάσης και 

συμπεριφοράς, για το πλήθος των ασκούμενων εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε 

αυτή. Επιπλέον, η μικροδιδασκαλία νοείται από μερικούς ως μία μηχανιστική 

διαδικασία που παράγει ομοιογενείς εκπαιδευτικούς με προκαθορισμένα χαμόγελα 

και διδακτικές δεξιότητες οι οποίες δεν έχουν αφομοιωθεί ενσυνείδητα από τους 

ίδιους (Brown, 1975, σελ.: 17). Ωστόσο, οι παραπάνω κριτικές δεν μπορούν να 

υποβαθμίσουν τη θετική συμβολή της μικροδιδασκαλίας στην κατάρτιση των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών.  
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Η μικροδιδασκαλία έχει χρησιμοποιηθεί και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται 

ευρέως, ως εργαλείο απόκτησης εμπειρίας, επαγγελματικής εξοικείωσης και 

εξάσκησης διδακτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, συνιστώντας συγχρόνως πεδίο 

έρευνας, εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και μέσο αυτοαξιολόγησης (Χατζηδήμου, 

2013).  

Η αποτελεσματική εφαρμογή της μικροδιδασκαλίας έχει αποδειχθεί διαχρονικά 

μέσα από την εφαρμογή ποικιλίας μοντέλων που περιγράφονται και αναλύονται, στη 

σχετική βιβλιογραφία, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Με 

εφόρμηση τις πολυποίκιλες σχετικές διαπιστώσεις, η μικροδιδασκαλία: Α. Παρέχει 

την ευκαιρία στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν σε μία μεγάλη 

γκάμα δεξιοτήτων (Wilson & I’ Anson, 2006). Β. Προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες 

βελτίωσης και αναδιοργάνωσης των πρώτων προσπαθειών σχεδιασμού διδασκαλιών 

(Carrier, 2012). Γ. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν τις διδακτικές τους 

δεξιότητες (Mergler &Tangen, 2010, I’Anson et al., 2003). Δ. Επιπλέον, σύμφωνα με 

την Bell (2007), η μικροδιδασκαλία προσφέρει τη δυνατότητα ερμηνείας ρόλων, 

επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στους συμμετέχοντες σε αυτή να πειραματιστούν 

δημιουργικά. 
 

2.4. Διαχρονική εξέλιξη της μικροδιδασκαλίας στην Ελλάδα 

Η μικροδιδασκαλία στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, ως τεχνική ανάπτυξης 

και εξάσκησης δεξιοτήτων, πρωτοεμφανίστηκε στην εκπαίδευση των υποψήφιων και 

υπηρετούντων εκπαιδευτικών, στη ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) ήδη από το 1973. Το 

1992, ιδρύονται τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), στα οποία η 

μικροδιδασκαλία εντάχθηκε ως βοηθητικό εργαλείο προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να 

ανταποκριθούν στο ρόλο τους (Κουγιουρούκη, 2003, σελ.: 37). Τη δεκαετία του 

2000, η μικροδιδασκαλία εισήχθη στο πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων», μέσω του «Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων», στα 

πλαίσια της μη Τυπικής Εκπαίδευσης και της Συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης.  

Η μικροδιδασκαλία, ως μέρος της Τυπικής Εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

πρωτοεμφανίσθηκε σε προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Σύμφωνα με τον 

Χατζηδήμου (2013, σελ.: 65) η εφαρμογή της μικροδιδασκαλίας στα 

Πανεπιστημιακά Τμήματα εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών άργησε να ενταχθεί στα 

αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Η διαπίστωση αυτή, επιβεβαιώνεται και από 

την παρούσα μελέτη. Μέσα από σχετική έρευνα στους πιο πρόσφατους Οδηγούς 

Σπουδών των ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών 

διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των 21 σχετικών Τμημάτων, που λειτουργούν 

σήμερα στη χώρα, αυτά που εμφανίζουν στους Οδηγούς Σπουδών τους τη 

μικροδιδασκαλία, ως αυτοτελές μάθημα ή ως εργαστηριακή άσκηση ή ως μέρος 

της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, είναι συνολικά 11. Το τι περιλαμβάνεται 

στους αντίστοιχους Οδηγούς Σπουδών, αλλά και ποιες είναι οι απόψεις των 

Διδασκόντων, που αξιοποιούν τη μικροδιδασκαλία, επιχειρεί να αναδείξει η 

έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση, ευελπιστώντας αφενός να 

αναδείξει την εξελικτική προοπτική της μικροδιδασκαλίας και, αφετέρου να 

καλύψει ένα βασικό κενό, όσον αφορά τη λειτουργική δυναμική της 

μικροδιδασκαλίας, στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία.   

 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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3.1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η ερευνητική προσέγγιση που παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση έχει τους 

εξής στόχους: 
1. Να αναδείξει τον τρόπο που αξιοποιείται η διδακτική δυνατότητα της 

μικροδιδασκαλίας στα Παιδαγωγικά Τμήματα της Ελλάδας. 

2. Να αναζητηθούν οι απόψεις και οι εμπειρίες που έχουν αποκομίσει οι διδάσκοντες τη 
μικροδιδασκαλία, στα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα, προκειμένου να 

εντοπισθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η δυναμική της συγκεκριμένης 

τεχνικής όσον αφορά: Τη διερεύνηση των προσδοκιών που τρέφουν οι διδάσκοντες 

για τους φοιτητές τους και για τον εαυτό τους μέσα από την ενασχόλησή τους με τη 
μικροδιδασκαλία, Τους επιδιωκόμενους στόχους, το σχεδιασμό, τον τρόπο 

οργάνωσης- υλοποίησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των μικροδιδασκαλιών, Την 

ανάπτυξη και εξέλιξη των διδακτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των φοιτητών, Την 
επίτευξη αυτοδύναμης ενεργοποίησης μέσα από την ανάπτυξη κριτικού 

αναστοχασμού και αυτοαξιόλογησης, Την Ακαδημαϊκή συνδρομή της 

μικροδιδασκαλίας και την ανάγκη ή όχι της ένταξής της στους οδηγούς σπουδών των 
Ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. 

 

3.2. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οι κύριες ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας διατυπώνονται ως εξής: 

Α. Η μικροδιδασκαλία ως εκπαιδευτική/εργαστηριακή άσκηση εμπεριέχεται, σε 

μικρό βαθμό και με υποβαθμισμένη σημαντικότητα στα προγράμματα σπουδών 

των Παιδαγωγικών Τμημάτων Εκπαίδευσης εκπαιδευτικών της Ελλάδας. 

Β.  Η μικροδιδασκαλία αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική τεχνική, που ενδυναμώνει 

το επαγγελματικό προφίλ των υποψηφίων εκπαιδευτικών, μέσα από την άσκηση 

και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την πειραματική εφαρμογή των ακαδημαϊκών 

γνώσεων στο ασφαλές περιβάλλον που διαμορφώνει και την ενεργοποίηση του 

κριτικού στοχασμού που προάγει η παιδαγωγική αλληλεπίδραση των 

συμμετεχόντων σε αυτή. 

Γ.  Η μικροδιδασκαλία, ως πεδίο σύγκλισης και εφαρμογής της ακαδημαϊκής γνώσης 

με την πράξη, πρέπει να εμπεριέχεται στα προγράμματα σπουδών των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών.  

 

3.3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι διδάσκοντες τη μικροδιδασκαλία στα 

Ελληνικά Παιδαγωγικά Τμήματα εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, οι οποίοι μέσα από 

την ανάλυση περιεχομένου των οδηγών σπουδών ανέρχονται σε 19. Από αυτό το 

σύνολο, στην παρούσα έρευνα ανταποκρίθηκαν οι 10, δηλαδή, το 54% του 

ερευνητικού πληθυσμού. Τα 6 υποκείμενα του δείγματος ήταν άντρες και τα 4 

γυναίκες. 

Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 

2014. 

 

3.4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Χρησιμοποιήθηκε σε πρώτη φάση η ανάλυση περιεχομένου των πιο πρόσφατων 

Οδηγών Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων και εν συνεχεία η πραγματοποίηση 

δομημένης τηλεφωνικής συνέντευξης με τους διδάσκοντες, η οποία βασίστηκε σε 

ερωτηματολόγιο με 20 ερωτήσεις «κλειστού» τύπου και οχτώ ερωτήσεις «ανοιχτού» 
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τύπου. Το ερωτηματολόγιο και κατ’ επέκταση η συνέντευξη, διαρθρώθηκε στη βάση 

της ακόλουθης κατηγοριοποίησης: 

1
η
 Κατηγορία: 4 γενικές ερωτήσεις εκ των οποίων 3 «ανοιχτές» και 1 «κλειστή». 2

η
 

Κατηγορία: 7 ερωτήσεις σχετικές με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

μικροδιδασκαλίας, εκ των οποίων 6 είναι «κλειστές» και 1 «ανοιχτή». 3
η
 Κατηγορία: 

9 ερωτήσεις σχετικές με την Αλληλεπίδραση, το παιδαγωγικό κλίμα και τον έλεγχο, 

εκ των οποίων οι 8 «κλειστές» και η 1 «ανοιχτή». 4
η
 Κατηγορία: 5 ερωτήσεις 

«κλειστού» τύπου αναφορικά με τις Διαδικασίες αξιολόγησης. 5
η
 Κατηγορία: 3 

ερωτήσεις σύνοψης των δεδομένων εκ των οποίων δύο «ανοικτές» και 1 «κλειστού» 

τύπου. 

 

3.5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.5.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Στην αρχική φάση της παρούσας μελέτης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στους 

οδηγούς σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών της 

ημεδαπής, με σκοπό να διερευνηθεί και καταγραφεί η αναφορά της λέξης της 

μικροδιδασκαλίας στους ανωτέρω οδηγούς. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης, σε σύνολο 21 Παιδαγωγικών Τμημάτων, η μικροδιδασκαλία εμφανίζεται 

στα 11 εξ αυτών.  

Η μικροδιδασκαλία παρουσιάζεται ως αυτοτελές μάθημα προπτυχιακού ή/και 

μεταπτυχιακού επιπέδου, που προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε πέντε 

Τμήματα. Τα Τμήματα αυτά είναι: 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΤΔΕ), με τίτλο προσφερόμενου 

μαθήματος: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών-Μικροδιδασκαλία». 

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΤΕΠΑΕ), με τίτλο προσφερόμενου 

μαθήματος: «Μικροδιδασκαλία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον», Τμήμα Φιλοσοφίας 

και Παιδαγωγικής, με τίτλο προσφερόμενου μαθήματος: «Μικροδιδασκαλίες»  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΠΤΔΕ), με τίτλο προσφερόμενου μαθήματος: 

«Διδακτική Μεθοδολογία-Μικροδιδασκαλίες».  

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΤΔΕ), με τίτλο προφερόμενου μαθήματος: «Εργαστήρια 

Μικροδιδασκαλιών-Διδακτικές Εφαρμογές».  

Από τα παραπάνω μαθήματα, 4 διαθέτουν περιληπτική περιγραφή, σε ίση 

έκταση με τα υπόλοιπα μαθήματα του Οδηγού Σπουδών. Ο τιθέμενος στόχος των 

παραπάνω μαθημάτων, τα οποία έχουν κατά βάση εργαστηριακό χαρακτήρα, είναι η 

βαθύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η μικροδιδασκαλία στην 

εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών και οι δυνατότητες που προσφέρει. Ως εκ 

τούτου, οι φοιτητές ασκούνται σε βασικές διδακτικές και κοινωνικές δεξιότητες, που 

θα τους είναι χρήσιμες στη μελλοντική άσκηση του διδακτικού τους έργου, έρχονται 

αντιμέτωποι με μη αναμενόμενα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στη 

σχολική τάξη, παρατηρούν και αναλύουν το ρόλο του εκπαιδευτικού, σχεδιάζουν και 

παρουσιάζουν δικές τους μικροδιδασκαλίες και διδάσκονται σε θεωρητικό επίπεδο τη 

λειτουργικότητα επιμέρους διαστάσεων της Διδασκαλίας.  

Επιπλέον, η μικροδιδασκαλία εμφανίζεται ως σημαντική παράμετρος της 

διδακτικής - μαθησιακής μεθοδολογίας και αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών 

στα εξής Τμήματα:  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΤΔΕ), με τίτλους προσφερόμενων μαθημάτων: «Εισαγωγή 

στις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής των μέσων» και «Σύγχρονες μέθοδοι 

διδασκαλίας της μάθησης για τη σχολική δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως 
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εκπαίδευση», (ΠΤΕΠΑΕΣ), με τίτλο προσφερόμενου μαθήματος: «Διδακτική 

Μεθοδολογία και Αξιολόγηση». 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΤΕΚΠ), με τίτλο προσφερόμενου μαθήματος: 

«Διδακτική Μεθοδολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης». 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΤΔΕ), με τίτλο προσφερόμενου μαθήματος: «Διδακτικές 

προσεγγίσεις στα ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία».  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΤΕΠΑΕ), με τίτλους προσφερόμενων 

μαθημάτων: «Δημιουργική Μουσική Παιδαγωγική», «Παιδαγωγική του Μουσικού 

αυτοσχεδιασμού» και «Κινητική και Ρυθμική Αγωγή». 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΤΠΕ), με τίτλο προσφερόμενου μαθήματος: «Κινητικές 

δραστηριότητες και παιδαγωγικές αρχές του δημιουργικού χορού». 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΝ), με τίτλους προσφερομένων μαθημάτων: 

«Διδακτική της κινητικής αγωγής», «Διδακτική της μητρικής γλώσσας», «Διδακτική 

της γνωριμίας με το περιβάλλον» και «Παιδαγωγικά παιχνίδια στην προσχολική 

ηλικία». 

Η μικροδιδασκαλία παρουσιάζεται στα παραπάνω μαθήματα, ως μέρος της 

διδακτικής μεθοδολογίας η της αξιολόγησης των φοιτητών. Στο πρώτο και δεύτερο 

μάθημα που παρατίθενται παραπάνω και σύμφωνα με την αντίστοιχη 

κατηγοριοποίηση η μικροδιδασκαλία έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και αποσκοπεί 

στην ενεργοποίηση της συμμετοχής των φοιτητών σε δοκιμασίες, ασκήσεις, 

παρουσιάσεις κα έτσι ώστε να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες ως προς 

μαθησιακό αντικείμενο. Αντίστοιχα, στον τρίτο οδηγό σπουδών η μικροδιδασκαλία 

παρουσιάζεται ως εργαλείο που βοηθάει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης των 

φοιτητών και επιχειρεί να συνδυάσει τη θεωρία με την ενεργητική μάθηση. Στο 

τέταρτο κατά σειρά αναφερόμενο μάθημα η μικροδιδασκαλία χρησιμοποιείται με 

σκοπό να ασκηθούν οι φοιτητές στη διδασκαλία στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία, 

ενώ στο τέταρτο τμήμα, η μικροδιδασκαλία αποτελεί μέρος της μαθησιακής 

διαδικασίας και τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών στα αντίστοιχα 

μαθήματα. Στην περίπτωση αυτή, οι στόχοι της μικροδιδασκαλίας, συνοδοιπορούν με 

τους γενικότερους στόχους των μαθημάτων και δεν παρατίθεται ειδικότερη μνεία ως 

προς την χρησιμότητά της. 

Η μικροδιδασκαλία εμφανίζεται στον πέμπτο οδηγό σπουδών ως αξιολογική 

μέθοδος μαθήματος, που συνάδει με τους ευρύτερους μαθησιακούς στόχους, ομοίως 

και στον τελευταίο οδηγό σπουδών αναγράφεται ως κομμάτι της μαθησιακής 

μεθοδολογίας. 

Ως μέρος της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, η μικροδιδασκαλία 

εμφανίζεται στα εξής τμήματα: 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΤΕΠΑΕΣ), με τίτλο προσφερόμενου μαθήματος: «Διδακτικές 

και Μαθησιακές μεθόδους». 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΔΕ), με τίτλους προσφερομένων μαθημάτων: 

«Διδακτική της Ιστορίας, «Διδακτική Μελέτη Περιβάλλοντος» και «Διδακτική 

Φυσικής Αγωγής». 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής). 

Στους Οδηγούς Σπουδών των παραπάνω Τμημάτων, η μικροδιδασκαλία 

παρουσιάζεται ως κομμάτι της μεθοδολογικής διδασκαλίας, χωρίς περαιτέρω 

ανάλυση. 

 

3.5.2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Η χρονική διάρκεια των τηλεφωνικών συνεντεύξεων είχε διάρκεια από 10 έως 

30 λεπτά. Οι διδάσκοντες ενημερώνονταν αρχικά, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή 
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μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφορικά με το περιεχόμενο και το 

σκοπό της συνέντευξης και το αντίστοιχο περιεχόμενο του ερωτηματολογίου. Μετά 

το πέρας της διαδικασίας συγκέντρωσης των απαντήσεων των διδασκόντων, 

ακολούθησε η καταγραφή και κωδικοποίησή τους, ενώ η στατιστική τους 

επεξεργασία έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics 

V21.0 for Windows. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με βάση την 

επιλογή «περιγραφικές στατιστικές και πίνακες ταξινόμησης» (Descriptive Statistics-

Crosstabulations), η οποία κρίθηκε ως η καταλληλότερη για τη συγκεκριμένη 

ερευνητική προσέγγιση. Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, 

επιχειρείται παρακάτω η αναγνώριση της συσχέτισης μεταξύ των διαφόρων 

παραμέτρων που την συνιστούν. 

Το χρονικό διάστημα εφαρμογής της τεχνικής της μικροδιδασκαλίας από την 

πλειοψηφία των διδασκόντων του δείγματος, κυμαίνεται μεταξύ ενός έως πέντε ετών 

(ποσοστό 50%). Δύο από τους ερωτηθέντες (ποσοστό 20%) υλοποιούν τη 

μικροδιδασκαλία περισσότερο από πέντε έως και λιγότερο από δέκα έτη, ποσοστό 

ισοδύναμο με αυτό που προσδιορίζεται για εκείνους που εφαρμόζουν τη 

μικροδιδασκαλία περισσότερο από δεκαπέντε έτη. Τέλος, ένας διδάσκων υλοποιεί τη 

μικροδιδασκαλία για διάστημα μικρότερο του ενός έτους. 

Η παροχή της δυνατότητας έκφρασης απόψεων, σκέψεων, παρατηρήσεων και 

άλλων σχολίων στους φοιτητές δίνεται από τους οχτώ διδάσκοντες στο σύνολο των 

δέκα ερωτηθέντων. Οι πέντε εξ΄ αυτών (ποσοστό 62,5%) παρέχουν το χρόνο και την 

απαιτούμενη προσοχή στο άκουσμα των προβληματισμών ή των παρατηρήσεων των 

φοιτητών τους, χωρίς όμως να περιγράφουν συγκεκριμένα τον τρόπο επιρροής των 

στο σχεδιασμό της υπό υλοποίηση μικροδιδασκαλίας. Από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν, οι απόψεις αυτές, ως επί το πλείστον, συζητούνται μεταξύ των φοιτητών και 

του διδάσκοντος, έτσι ώστε να γνωστοποιηθούν οι απόψεις και εμπειρίες των 

φοιτητών και να συμφωνηθούν οι γενικοί άξονες, βάσει των οποίων θα υλοποιηθεί η 

άσκηση της μικροδιδασκαλίας. Από τους ερωτηθέντες θετικά σε αυτή την ερώτηση, 

μόνο ένας διδάσκοντας απάντησε ότι καταγράφει σε ειδικό φύλλο αξιολόγησης τις 

απόψεις των φοιτητών του. Σε αντίθεση, ένα μικρότερο ποσοστό διδασκόντων 

(37,5%), προχωράει στην υλοποίηση των σχεδιαζόμενων μικροδιδασκαλιών, χωρίς 

την επίτευξη κάποιου είδους προ-συνεννόησης με τους φοιτητές επειδή δεν τους 

θεωρεί κατάλληλα προετοιμασμένους να διατυπώσουν με σαφήνεια και ωριμότητα 

τις απόψεις τους, οι οποίες παίρνουν πληρέστερη μορφή και συνοχή μετά το πέρας 

των μικροδιδασκαλιών. 

Οι διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι πολλές και 

αντιπροσωπεύουν ενεργητικές-ανοιχτές μεθόδους προσέγγισης του μαθησιακού 

περιεχομένου και σκοπού. Από την παρατήρηση του Πίνακα 3, διαπιστώνεται ότι η 

εισήγηση, η ομαδική συνεργασία και η συζήτηση αποτελούν τις δημοφιλέστερες 

διδακτικές τακτικές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 14,7% η κάθε μία. Ακολουθεί η 

διδακτική τεχνική της προσομοίωσης της σχολικής τάξης (11, 8%), ενώ οι τεχνικές 

του παιχνιδιού με ρόλους, του brainstorming, της επίλυσης προβλήματος και της 

μελέτης περίπτωσης συγκεντρώνουν ποσοστά χρήσης 8,8% η κάθε μία. Αντίστοιχα, 

ανάλογα με τη φύση και την ιδιαιτερότητα του παιδαγωγικού στόχου, (στο πλαίσιο 

μαθημάτων που εντάσσονται σε αισθητικό κυρίως κύκλο) διαπιστώνεται η χρήση 

εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών, όπως αυτών του τραγουδιού ή της δημιουργίας 

μουσικών οργάνων (ποσοστό 2,9%). 

Η υποστήριξη των διδακτικών τεχνικών με εποπτικά μέσα πραγματοποιείται ως 

επί το πλείστον μέσω της χρήσης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, σε ποσοστό 20% 

επί του συνόλου των ερωτηθέντων διδασκόντων.  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

122 

 

Ακολουθεί η χρήση του επιδιοσκοπίου (17,5%) και η βιντεοπροβολή 

στιγμιότυπων είτε από τη πραγματική σχολική τάξη είτε από προγενέστερες 

μικροδιδασκαλίες. Η χρήση του πίνακα συγκεντρώνει το 12,5% των απαντήσεων, η 

χρήση διαδικτύου 10%, το φύλλο παρατήρησης 7,5% , τα μουσικά όργανα και οι 

καρτέλες από 5% η κάθε μία, και άλλα μέσα, περισσότερο εξειδικευμένα ως προς το 

μαθησιακό αντικείμενο και το στόχο, όπως μαρκαδόροι ή υφάσματα, συγκεντρώνουν 

από 2,5% έκαστο. 

Όσον αφορά τη χρονική διάρκεια υλοποίησης των μικροδιδασκαλιών, οι επτά 

από τους εννέα διδάσκοντες, ζητούν από τους φοιτητές τους να ολοκληρώσουν τη 

μικροδιδασκαλία σε δεκαπέντε με είκοσι λεπτά, χρονική διάρκεια που 

ευθυγραμμίζεται με τον καθιερωμένο στο διεθνή και ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο 

μικροδιδασκαλικό χρονικό καταμερισμό.  

Στο ερώτημα για το αν ο διδάσκοντας παρεμβαίνει σε κρίσιμες, κατά την 

άποψή του περιπτώσεις, το 55,6% του δείγματος, απάντησε αρνητικά, επειδή, όπως 

ειπώθηκε, δεν επιθυμεί να διαταράξει τον ειρμό της υλοποιούμενης μικροδιδασκαλίας 

και να επιφέρει απώλεια του εκπαιδευτικού ελέγχου και χρόνου. Αντίστοιχα, ποσοστό 

22,2%, άλλοτε παρεμβαίνει και άλλοτε όχι, αναλόγως των περιστάσεων. Οι 

διδάσκοντες που απάντησαν με αυτό τον τρόπο, παρεμβαίνουν περισσότερο στις 

πρώτες ομάδες των φοιτητών που υλοποιούν μικροδιδασκαλία, προκειμένου να 

κινητοποιήσουν τους φοιτητές που είναι περισσότερο διστακτικοί στην αρχή του 

μαθήματος και παράλληλα να διορθώσουν και κατευθύνουν καλύτερα τη ροή των 

αρχικών μικροδιδασκαλιών που θα λειτουργήσουν ως υπόδειγμα για τις επόμενες.  

Οι διδάσκοντες σε ποσοστό 29,4% απάντησαν ότι καταγράφουν τη μεταβολή 

της συμπεριφοράς των φοιτητών τους μέσω προσωπικής παρατήρησης. Αντίστοιχα, 

σε ποσοστό 23,5% του δείγματος, η παράμετρος αυτή διαπιστώνεται μέσα από τη 

συζήτηση με τους φοιτητές, ενώ ποσοστό 17,6% των διδασκόντων δεν καταγράφει με 

κάποιο τρόπο τις αλλαγές στη συμπεριφορά. Η γραπτή έκθεση αξιολόγησης, 

χρησιμοποιείται από το 11,8% τους δείγματος, ενώ οι συνεντεύξεις και οι προσωπικές 

σημειώσεις, εφαρμόζονται από το 5,9% έκαστη του δείγματος.  

Φαινόμενα σύγκρουσης ή έντονης αντιπαράθεσης, ως προς τους συναδέλφους, 

τους διδακτικούς στόχους και αντικείμενα ή την εν γένει αξιολόγηση, δεν 

διαγνώστηκαν από τις απαντήσεις των διδασκόντων. Οι μοναδικές αντιπαραθέσεις 

και αντιθέσεις που καταγράφηκαν στην παρούσα μελέτη αφορούν, στη μία 

περίπτωση, πρώτες αντιδράσεις των φοιτητών σε σχέση με το ρόλο και την παρουσία 

τους στην υπό υλοποίηση μικροδιδασκαλία οι οποίες εκφράζονται με φράσεις όπως: 

«τι παριστάνουμε εμείς τώρα εδώ;» Σε άλλη περίπτωση, οι, μικρής έκτασης και 

έντασης, αντιπαραθέσεις, δημιουργούνται στο πλαίσιο της ομαδικής συνεργασίας των 

φοιτητών που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν μικροδιδασκαλία και εκφράζονται 

μέσα από μικρές προστριβές μεταξύ των μελών τους, συνήθως αναφορικά με τον 

αρχικό σχεδιασμό της υπό υλοποίηση μικροδιδασκαλίας.  

Σύμφωνα με τις απόψεις των διδασκόντων του δείγματος, η μικροδιδασκαλία 

συνιστά πρωταρχικά, εργαλείο ενίσχυσης των διδακτικών δεξιοτήτων των φοιτητών 

και εν συνεχεία αποτελεί τεχνική που βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες, 

διευκολύνει την αποβολή του άγχους και βοηθάει τους φοιτητές να 

συνειδητοποιήσουν βαθύτερα το μελλοντικό ρόλο τους ως δάσκαλοι (ποσοστά 10% ). 

Σε υψηλό βαθμό, αναδίδει τα διδακτικά προτερήματα, βοηθάει στον έλεγχο των 

αδυναμιών και κατ’ επέκταση στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης. Ακολουθούν, η 

ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού, οι μεταβολές στη συμπεριφορά, η αρτιότερη 

κατανομή του διδακτικού χρόνου, η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.  
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Τα κριτήρια επιτυχούς υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας, ποικίλουν. 

Διαπιστώνεται ότι το 35% του δείγματος θεωρεί την απόκτηση διδακτικών ή και 

κοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς υλοποίησης της 

μικροδιδασκαλίας, ενώ ή επίτευξη καλού παιδαγωγικού κλίματός ακολουθεί 

συγκεντρώνοντας ποσοστό 20%. Αντίστοιχα, η συμμετοχή των φοιτητών και η 

επίτευξη αξιολόγησης και αναστοχασμού συγκεντρώνουν ποσοστό 15% έκαστη . 

Οι φοιτητές προβαίνουν σε αυτοαξιολόγηση σύμφωνα με τη συντριπτική 

πλειοψηφία του δείγματος και θεωρείται από τους διδάσκοντες ότι είναι αρκετά 

αυστηροί αναφορικά με την αυτοκριτική τους και όπως υπογραμμίζει ένα 

διδάσκοντας: «σπάνια αναπτύσσουν αμυντικά αντανακλαστικά».  

Η αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών υλοποιείται για το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος μέσα από την από κοινού συζήτηση του διδάσκοντα με το σύνολο των 

συμμετεχόντων φοιτητών (ποσοστό 46,7%). Ένα ποσοστό της τάξης του 20% 

μοιράζει ερωτηματολόγια στους φοιτητές ή γραπτή έκθεση και ακολουθεί η 

προσωπική συζήτηση του διδάσκοντα με τον κάθε φοιτητή μεμονωμένα. Σε ποσοστά 

6,7% για κάθε μία από τις αξιολογήσεις, ακολουθούν η παρατήρηση βιντεοσκόπησης 

της μικροδιδασκαλίας, η διανομή μήτρας παρατήρησης και το τελικός σχολιασμός 

από τον ίδιο το διδάσκοντα. 

Οι διδάσκοντες σε ποσοστό 70% διαπίστωσαν πως η επικοινωνία μεταξύ των 

συμμετεχόντων φοιτητών βελτιώνεται κατά τη διαδικασία της μικροδιδασκαλίας, 

εξαιτίας των ενεργητικών και ανοιχτών μεθόδων που χρησιμοποιούνται και της 

δημιουργίας κλίματος ασφάλειας και αμοιβαίου σεβασμού. Εν αντιθέσει, ποσοστό 

30% του δείγματος δεν απάντησε στο παραπάνω ερώτημα, εκτιμώντας ότι αδυνατεί 

να γνωρίζει αυτή την παράμετρο.  

Αντίστοιχα, στο ερώτημα που τέθηκε σχετικά με το αν η μικροδιδασκαλία 

μετουσιώνει την επικοινωνιακή σχέση των διδασκόντων με τους φοιτητές τους, 

ολόκληρο το δείγμα, απάντησε θετικά. Στο σημείο αυτό τονίστηκε πως η όλη 

διαδικασία «δομεί» πιο άμεσες και φιλικές σχέσεις διδασκόντων-φοιτητών που 

σηματοδοτείται από την επίτευξη ασφαλούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου οι 

φοιτητές νιώθουν σίγουροι να εκφράσουν τις απόψεις τους και να μιλήσουν για τους 

προβληματισμούς τους. Η σχέση αυτή βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. 

Στο ερώτημα που σχετίζεται με την εκτίμηση των διδασκόντων για τη 

συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία της μικροδιδασκαλίας, το σύνολο του 

δείγματος εξέφρασε την εκτίμηση της θετική ανταπόκρισης των φοιτητών μέσα από 

την παραβολή χαρακτηριστικών σχολίων που αφορούσαν τους συμμετέχοντες 

φοιτητές, λέγοντας πως ήταν «κατενθουσιασμένοι». Βέβαια, δόθηκε έμφαση στο 

γεγονός πως οι συμμετέχοντες φοιτητές αν και αρχικά εμφανίζονται «μουδιασμένοι» 

και «διστακτικοί», στη συνέχεια αναλαμβάνουν περισσότερη δράση και συμμετοχή. 

Αντιστοίχως ένας από τους ερωτώμενους διδάσκοντες απάντησε στο συγκεκριμένο 

ερώτημα πως οι φοιτητές δεν έχουν περιθώρια χλιαρής ή μικρής συμμετοχής 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους διδάσκοντες στα ερωτήματα ανοιχτού 

τύπου εμπεριείχαν κοινά δεδομένα και παραδοχές. Με βάση τις κοινές αυτές 

συνιστώσες που καταγράφηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν οι 

απαντήσεις αντίστοιχα, έτσι ώστε κατά αύξουσα σειρά οι επικρατέστερες απόψεις 

των διδασκόντων επί των τιθεμένων ερωτημάτων. Πιο συγκεκριμένα: 

Στο ερώτημα: «Ποιος είναι ο σκοπός του μαθήματος της μικροδιδασκαλίας που 

υλοποιείτε» για το 40% του δείγματος, ο πρωταρχικός στόχος της μικροδιδασκαλίας, 

είναι να καταστεί το πεδίο σύζευξης της θεωρίας με την πράξη και να αποτελέσει, 

κατά το λεγόμενα των διδασκόντων: «βασικό εργαλείο με το οποίο οι φοιτητές 

καλούνται να ανακαλύψουν τη θεωρία στην πράξη» να «την κάνουν βίωμα», να 
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«ασκηθούν στο θεωρητικό κομμάτι του μαθήματος», να «ενισχύσουν τις πρακτικές τους 

δραστηριότητες» και να πειραματιστούν διδακτικά και παιδαγωγικά με τρόπο που να 

εξασφαλίζεται η κινητοποίηση της περιέργειας των μαθητών». 

Το 30% θεωρεί ως βασική επιδίωξη της μικροδιδασκαλίας την ανάπτυξη των 

διδακτικών τους δεξιοτήτων μέσα από την «εμπέδωση του κατά περίπτωση διδακτικού 

περιεχομένου» της «ενδελεχούς μελέτης και εξοικείωσης των φοιτητών με τη 

διδασκαλία» και «την ανάγκη να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της 

διδασκαλίας». Το 20% προτάσσει ως βασικούς στόχους της μικροδιδασκαλίας την 

ανάπτυξη της στοχαστικής ικανότητας και τη διαμόρφωση χαρακτηριστικών 

στοχαζόμενου επαγγελματία, που μαθαίνει πως να ασκεί και να αποδέχεται την 

εποικοδομητική κριτική. Αντίστοιχα, το 20% θεωρεί ως σημαντική επιδίωξη της 

μικροδιδασκαλίας την επίτευξη προσομοίωσης της σχολικής τάξης και της 

αναπαράστασης των σχολικών συνθηκών έτσι ώστε οι φοιτητές να νιώθουν 

περισσότερο έτοιμοι να επιλύσουν τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν, 

ειδικότερα δε μέσα σε ένα διαφοροποιημένο (πολυπολυτισμικό) σχολικό περιβάλλον. 

Τέλος, και σε μικρότερη έκταση τίθεται ως στόχος η ενημέρωση για τη 

χρησιμότητα και τις πρακτικές της ίδιας της διαδικασίας της μικροδιδασκαλίας, ως 

εκπαιδευτικής τεχνικής.  

Στο ερώτημα: «Τι προσδοκάτε από τους φοιτητές σας;», οι 4 από τους 10 

ερωτηθέντες διδάσκοντες απάντησαν πως προσδοκούν από τους φοιτητές τους να 

αναπτύξουν τις διδακτικές τους δεξιότητες και μεθοδολογία, να αποκτήσουν γνώσεις 

διδακτικής αποδοτικότητας και να έρθουν σε επαφή με τις διδακτικές προσεγγίσεις 

του μαθήματος, έτσι ώστε να επιλύουν τα προβληματικές καταστάσεις. Αντίστοιχα, 3 

διδάσκοντες ευελπιστούν στην αλλαγή του τρόπου σκέψης των φοιτητών, που μπορεί 

να πραγματοποιηθεί μέσα από: την ανάπτυξη του στοχασμού αναφορικά με τον 

τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν τις διδακτικές τακτικές και τις μαθησιακές 

συμπεριφορές, την απόκτηση εναλλακτικού τρόπου σκέψης προκειμένου να βρίσκουν 

εύκολα και γρήγορα λύσεις σε απρόβλεπτα προβλήματα της διδακτικής διαδικασίας 

καθώς και της ικανότητας να κατανοήσουν σε βάθος τη ψυχολογία των μαθητών και 

του ρόλου του δασκάλου. Οι 2 από τους ερωτηθέντες δίνουν έμφαση στον τρόπο με 

τον οποίο οι φοιτητές θα αποδώσουν τη θεωρία στην πράξη, ενώ σε πολύ μικρότερη 

έκταση γίνεται αναφορά από 2 διδάσκοντες στην αξία της απόκτησης παιδαγωγικής 

γνώσης και στα οφέλη που αποκομίζονται από την υλοποίηση της αξιολόγησης 

μεταξύ των φοιτητών. 

Στο ερώτημα: «Τι προσδοκάτε από εσάς τον ίδιο;», οι 4 από τους 9 διδάσκοντες, 

εξέφρασαν την επιθυμία να στηρίξουν τους φοιτητές μέσα από την θεωρητική και 

πρακτική εμπειρία που έχουν αποκομίσει στην απόκτηση δεξιοτήτων που 

συμβάλλουν στην αρτιότερη οργάνωση και υλοποίηση της διδασκαλίας, μέσα από 

την ανάληψη πειραματισμών, σωστού τρόπου παρουσίασης και ομιλίας, της 

δημιουργίας εξατομικευμένων σχεδίων μαθημάτων. Οι 2 ερωτηθέντες προσδίδουν 

μεγάλη σημασία στην επίτευξη χαρακτηριστικών στοχαζόμενου επαγγελματία, που 

ενεργεί αυτοδύναμα και καταδεικνύει δημιουργικότητα μέσα στην σχολική αίθουσα. 

Τέλος, οι υπόλοιποι 3 διδάσκοντες εκφράζουν την επιθυμία να λειτουργήσουν ως 

αρωγοί που διευκολύνουν τους φοιτητές στο να μεταβιβάσουν τη γνώση στο σχολείο, 

να εξοικειωθούν με τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν μέσα στην τάξη και 

τέλος να κατανοήσουν εις βάθος τους σκοπούς του μαθήματος. 

Στο ερώτημα: «Ποια είναι η δομή του μαθήματος της μικροδιδασκαλίας που 

υλοποιείτε;», οι απαντήσει ποικίλουν. Πιο συγκεκριμένα: Οι 4 από τους 9 

διδάσκοντες που απάντησαν στο σχετικό ερώτημα καταμερίζουν τη μικροδιδασκαλία 

σε μέρη. Το πρώτο μέρος ή εισαγωγικό, αφορά την παρουσίαση των βασικών 
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θεωρητικών παραμέτρων του μαθήματος. Εν συνεχεία παρουσιάζεται μία 

δειγματοληπτική παρουσίαση μικροδιδασκαλίας συνήθως από τον ίδιο το διδάσκοντα 

και τέλος, ενεργή συμμετοχή των φοιτητών μέσω υλοποίησης μικροδιδασκαλίας, η 

οποία διενεργείται συνήθως από χωριστές ομάδες. Σε άλλη περίπτωση, οι φοιτητές 

παρουσιάζουν μία ενότητα της διδασκαλίας στο τέλος της οποίας τη συζητούν με 

τους υπόλοιπους συμφοιτητές και το διδάσκοντα και σε τελικό στάδιο την 

επαναλαμβάνουν. Μία διαφορετική δομική προσέγγιση που πραγματοποιείται από 

ένα διδάσκοντα του δείγματος, εμπεριέχει αρχικά 10 μέρες παρακολούθησης σε 

σχολεία ανά ομάδες 4-5 ατόμων, τα οποία με αναφορά κλείδα παρατήρησης, 

επεξεργάζονται και αναλύουν τα πεπραγμένα στη σχολική τάξη στο τέλος των 

παρακολουθήσεων αυτών. Εν συνεχεία, η κάθε ομάδα αφού έχει αναλύσει μία 

συγκεκριμένη διδακτική δεξιότητα, από την κλείδα παρατήρησης, την παρουσιάζει 

στους άλλους φοιτητές υπό μορφή μικροδιδασκαλίας.  

Στο ερώτημα: «Με βάση την εμπειρία σας, ποιες διδακτικές και κοινωνικές 

δεξιότητες αποκτούν οι φοιτητές μέσα από την ενασχόλησή τους με τη 

μικροδιδασκαλία;», οι απαντήσεις, που ήταν συνολικά εννέα, διαρθρώθηκαν ως εξής: 

Α. Διδακτικές Δεξιότητες: Εφαρμογή και εξάσκηση διδακτικών τεχνικών σε 

συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο και τους συμμετέχοντες, Βελτίωση τρόπου 

παρουσίασης-ανάπτυξης μαθήματος και σκέψης, Διαμόρφωση στοχαζόμενου 

επαγγελματία, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στοχαστοκεντρικότητα, Δημιουργική 

σκέψη, Επινοητικότητα και Εξεύρεση λύσεων σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Β. Κοινωνικές Δεξιότητες: Επικοινωνιακές δεξιότητες, Ομαδική εργασία και 

συνεργασία, Απόκτηση αυτοπεποίθησης, Αποβολή άγχους, Υπευθυνότητα, 

Πρωτοβουλία 

Στο ερώτημα: «Σε ποια σημεία της κριτικής επικεντρώνονται περισσότερο οι 

φοιτητές σας;», οι απαντήσεις, διαρθρώθηκαν ως εξής: Σχεδιασμός και διεξαγωγή-

περιεχόμενο διδασκαλίας, δομή της παρουσίασης και τρόπος υλοποίησης 

μικροδιδασκαλίας, Ανάπτυξη θεωρητικών στοιχειών με σύνδεση θεωρίας και πράξης, 

Αυτοκριτική, αναζήτηση τρόπων προκειμένου να αποδώσουν καλύτερα και Έλεγχος 

της τάξης, επικοινωνιακές δεξιότητες, ο διδακτικός μετασχηματισμός να μην 

υπερβαίνει αυτόν των μικρών παιδιών. 

Στο ερώτημα: «Ποια πιστεύετε ότι είναι η ακαδημαϊκή συμβολή της 

μικροδιδασκαλίας;» οι διδάσκοντες, θεωρούν ότι η δυναμική λειτουργικότητα αυτής 

της τεχνικής βρίσκεται στο γεγονός ότι εδραιώνει τη θεωρία, εντοπίζει τις βασικές 

δομές της διδασκαλίας, εν γένει και τοποθετεί αυτή τη γνώση, ως εφαρμογή πια, στο 

ασφαλές μικροδιδασκαλικό περιβάλλον. Οι διατυπώσεις των διδασκόντων, 

αναφέρονται στο σύνολό τους σε αυτή τη διάσταση της μικροδιδασκαλίας με 

εκφράσεις του τύπου: «Συνδέει τη θεωρία με την πράξη και μεταφέρει το γνωστικό 

μέρος στην πράξη», «Βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της φύσης της διδασκαλίας», 

«Αποτελεί ένα είδος εργαστηρίου που στηρίζει και μαθητεύει τους φοιτητές πριν αυτοί 

να εισέλθουν ως εκπαιδευτικοί σε κανονική σχολική τάξη», «Προσομοιάζει τις 

συνθήκες της σχολικής τάξης», «Καταρτίζει τους φοιτητές έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

εφαρμόσουν όσα έμαθαν», «Βοηθάει τους φοιτητές να εντοπίσουν τις βασικές δομές της 

διδασκαλίας». Επιπλέον, αλλά σε μικρότερο βαθμό, τονίζεται η ερμηνευτική 

διάσταση της μικροδιδασκαλίας και η συνεισφορά της στην κατάκτηση εμπειρίας και 

εργαλείων που προάγουν τη μαθητοκεντρική μάθηση. 

Συνοψίζοντας τα δεδομένα προκύπτει ότι οι εννέα από τους δέκα διδάσκοντες 

του δείγματος τάσσονται, κατηγορηματικώς και ρητώς υπέρ της υποχρεωτικής 

ένταξης της μικροδιδασκαλίας στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να παρουσιάσει και αναλύσει την 

δομική και λειτουργική συμβολή της μικροδιδασκαλίας εστιάζοντας αρχικά στην 

ιστορική αναδρομή και εν συνεχεία, στη σύγχρονη εφαρμογή της συγκεκριμένης 

εκπαιδευτικής τεχνικής στα Παιδαγωγικό τμήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών της 

Ελλάδας, αφενός μέσα από την προσέγγιση των οδηγών σπουδών των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων που την εμπεριέχουν και, αφετέρου από την καταγραφή της εμπειρικής 

προσέγγισής της ως εργαστηριακή άσκηση, ως μέρος της μεθοδολογικής 

διδασκαλίας, ή ως εργαλείο αξιολόγησης από τους διδάσκοντες που την υλοποιούν. 

Ειδικότερα, η μελέτη των Οδηγών Σπουδών παρουσιάζει τη μικροδιδασκαλία, 

ανάλογα με το βαθμό βαρύτητας και σπουδαιότητας που της αποδίδεται από το 

αντίστοιχο Παιδαγωγικό Τμήμα. Στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται ως αυτόνομο 

μάθημα, η περιγραφή της συνάγει με αυτές των υπολοίπων μαθημάτων και ακολουθεί 

την ίδια μορφή ανάπτυξης και καταγραφής των στόχων, του τρόπου δομής και των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

εντάσσεται ως κομμάτι της μεθοδολογικής διαδικασίας ή αξιολόγησης, 

παρουσιάζεται εμφανώς περιορισμένη και λειτουργεί επικουρικά ως προς το 

γενικευμένο στόχο του μαθήματος χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη. Η περιγραφική της 

«έκταση» περιορίζεται ακόμα περισσότερο με μονολεκτική αναφορά της, στις 

περιπτώσεις που τη συναντάμε ως μέρος της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Στις 

δύο αυτές περιπτώσεις, οι οδηγοί σπουδών δεν είναι αρκετά περιγραφικοί, με 

αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη φύση και 

το στόχο της μικροδιδασκαλίας.  

Όσον αφορά τις συνεντεύξεις, από την 1η κατηγορία γενικών ερωτήσεων, 

διαπιστώθηκαν τα εξής: Οι διδάσκοντες του δείγματος σε ποσοστό 50% εφαρμόζουν 

τη μικροδιδασκαλία τα τελευταία πέντε χρόνια, γεγονός που αποδεικνύει την 

καθυστερημένη ενσωμάτωσή της στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των 

Παιδαγωγικών τμημάτων του δείγματος και συμφωνεί με τη σχετική βιβλιογραφία 

(Χατζηδήμου, 2013). Σε μικρότερο βαθμό, ως στόχος της μικροδιδασκαλίας 

προτάσσεται η απόκτηση στοχαστικών χαρακτηριστικών και η απόκτηση κριτικής 

ικανότητας του φοιτητή καθώς και η τοποθέτησή του στις προσομοιωτές συνθήκες 

του σχολείου. Οι στόχοι υλοποίησής της, όπως τίθενται και αναλύονται από τους 

διδάσκοντες επικεντρώνονται πρωταρχικά στην προσπάθεια να καταστεί η 

μικροδιδασκαλία ο συνδετικός κρίκος της θεωρίας με την πράξη μέσα σε ένα 

ασφαλές περιβάλλον που θα εξασφαλίσει στους φοιτητές το «ξετύλιγμα» και την 

ανάπτυξη/εξάσκηση των διδακτικών τους δεξιοτήτων και της διδακτικής 

μεθοδολογίας. Tο αποτέλεσμα αυτό επαληθεύουν οι Fernandez (2010) και Σοφός και 

συνεργάτες (2013), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι οι φοιτητές έχουν υψηλές 

προσδοκίες από τη μικροδιδασκαλία και την αντιλαμβάνονται ως το μέσο που 

«γεφυρώνει» το κενό μεταξύ θεωρίας και  πράξης και συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό 

στην απόκτηση και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, όσον αφορά τις προσδοκίες 

που τρέφουν οι διδάσκοντες τόσο για τους φοιτητές τους, όσο και για το ρόλο που 

διαδραματίζουν οι ίδιοι ως διδάσκοντες, οι 4 στους 10 ερωτώμενους διδάσκοντες 

ευελπιστούν στην ανάπτυξη των διδακτικών δεξιοτήτων των φοιτητών και οι 4 στους 

9 επικεντρώνονται στη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που αποσκοπούν στη 

διεύρυνση των διδακτικών τεχνικών των φοιτητών τους (οργανωτικές τεχνικές, 

ανάπτυξη ατομικών δραστηριοτήτων, ατομικών σχεδίων μαθήματος κα). Τα 

παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με τη βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι η 
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μικροδιδασκαλία «…δείχνει να είναι σταθερά συνδεδεμένη με τη θεωρία του 

συμπεριφορισμού…» (Χατζηδήμου:2013).  

Όσον αφορά την 2η κατηγορία ερωτήσεων σχετικών με το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας, διαπιστώθηκαν τα εξής:  

Η χρονική διάρκεια της μικροδιδασκαλίας δεν ξεπερνάει για τη συντριπτική 

πλειοψηφία των διδασκόντων (77,8%) τα 15 με 20 λεπτά, γεγονός που συνάγει με 

τους διεθνώς καθιερωμένους χρονικούς περιορισμούς ενώ δομείται, σύμφωνα με το 

μεγαλύτερο μέρος τους δείγματος, από τον καταμερισμό της σε μέρη τα οποία 

πρωταρχικά, εμπεριέχουν το εισαγωγικό ή θεωρητικό κομμάτι, συνεχίζουν με την 

παρουσίαση δειγματοληπτικής μικροδιδασκαλίας και τέλος την εκτέλεση μίας άλλης, 

αυτή τη φορά από τους ίδιους τους φοιτητές. Το κυρίαρχο αυτό μοντέλο 

προσομοιάζει με το μοντέλο του Stanford, με τη διαφορά ότι παραβλέπει την 

επανάληψη της μικροδιδασκαλικής διαδικασίας, μετά το πέρας της αξιολόγησης, 

εξαιτίας των χρονικών περιορισμών που απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών, 

αλλά και του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων φοιτητών. Ο σχεδιασμός και ο 

τρόπος οργάνωσης και εφαρμογής της μικροδιδασκαλίας βασίζεται, κατά κύριο λόγο, 

στους διδάσκοντες, οι οποίοι ενημερώνουν και εν συνεχεία καθοδηγούν και 

κινητοποιούν τους φοιτητές που σε ποσοστό 62,5% εκφράζουν τις απόψεις και τους 

δισταγμούς τους, πριν την υλοποίηση της τεχνικής. Οι διδακτικές τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται εμφανίζουν ποικιλία, με επικρατέστερες την εισήγηση, την 

ομαδική συνεργασία και τη συζήτηση, μαρτυρώντας την προσπάθεια των 

διδασκόντων να χρησιμοποιούν ως επί το πλείστων, ενεργητικές και ανοιχτές 

διδακτικές μεθόδους, που ξεμακραίνουν από το δασκαλοκεντρικό πρότυπο. Πέρα, 

από τις συνηθισμένες διδακτικές πρακτικές, χρησιμοποιούνται και περισσότερο 

ειδικευμένες, ανάλογα με το διδακτικό περιεχόμενο και φύση του μαθήματος, όπως η 

μουσική σύνθεση, το τραγούδι κ.α. Η χρήση του Η/Υ και σε δεύτερο βαθμό η 

προβολή βιντεοσκόπησης, αποτελούν τα κυρίαρχα εποπτικά μέσα. Η παρέμβαση των 

διδασκόντων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας από τους φοιτητές 

είναι περιορισμένη και στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται, έχει ως στόχο την 

πρόκληση κινήτρων συμμετοχής και δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού 

κλίματος, ή/και διόρθωσης που θα εξασφαλίσει την ομαλή και σωστή συνέχιση της 

διαδικασίας. 

Όσον αφορά την 3η κατηγορία ερωτήσεων σχετικών με την αλληλεπίδραση, το 

παιδαγωγικό κλίμα και τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν τα εξής: Οι διδάσκοντες, σε 

ποσοστό 11,4% θεωρούν τη μικροδιδασκαλία ως εργαλείο που ενισχύει τις διδακτικές 

δεξιότητες των φοιτητών, και δευτερευόντως, σε ποσοστό 10% την αντιλαμβάνονται 

ως εργαλείο ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων, της αποβολής άγχους και της 

ρεαλιστικής υιοθέτησης του ρόλου των δασκάλου. Η εκτίμηση των διδασκόντων για 

την εξελικτική διαμόρφωση της επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών, είναι ιδιαίτερα 

θετική και κρίνουν ότι η ίδια η δομική φύση της μικροδιδασκαλίας, βελτιώνει τη 

λεκτική και μη συμπεριφορά και επικοινωνία, ιδιαίτερα μέσα από την οργάνωση των 

ομάδων. Οι διδάσκοντες, σε ποσοστό 70% εκτιμούν, ότι οι κοινωνικές δεξιότητες που 

αναπτύσσουν οι φοιτητές, σχετίζονται με τις βελτιωμένες μορφές επικοινωνίας 

μεταξύ τους. Το συγκεκριμένο εύρημα συμφωνεί με τη βιβλιογραφία που τονίζει τα 

πλεονεκτήματα, τις προκλήσεις και την αξία του στοχασμού που απορρέουν μέσα 

από τις συμμετοχικές ενέργειες των υποψηφίων εκπαιδευτικών (Carrier: 2011). 

Επίσης, η πλειοψηφία των διδασκόντων θεωρεί πρωτίστως ότι η 

μικροδιδασκαλία βοηθάει τους φοιτητές να αναπτύσσουν και να εξασκούν διδακτικές 

δεξιότητες που βελτιώνουν τον τρόπο παρουσίασης και ανάπτυξης τους μαθήματος, 

και ευνοούν τη διαμόρφωση χαρακτηριστικών στοχαζόμενου επαγγελματία. 
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Ομοιοτρόπως, οι διδάσκοντες τοποθετήθηκαν στο σύνολό τους θετικά στην ερώτηση 

που έθεσε το ζήτημα της ενδεχόμενης βελτίωσης της δικιάς τους επικοινωνιακής 

σχέσης με τους φοιτητές τους. Αυτό το εύρημα, φανερώνει το χαρακτήρα της 

επικοινωνιακής συμβολής της μικροδιδασκαλίας, που προάγει τη διαμόρφωση 

«συμμετρικών σχέσεων» μεταξύ των διδασκόντων και των φοιτητών και διασφαλίζει 

ασφαλές και δημοκρατικό παιδαγωγικό κλίμα (Γκότοβος, 2002). 

Οι φοιτητές συμμετέχουν με θέρμη στη διαδικασία της μικροδιδασκαλίας και οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό δεν συμβαίνει αφορούν συνήθως πρώιμους 

δισταγμούς και επιφυλακτικότητα, που ξεπερνιούνται από την παρέμβαση του 

διδάσκοντα. Στο σημείο αυτό, ο ρόλος του διδάσκοντα αναδύεται περισσότερο ως 

ρόλος μέντορα που συμβουλεύει και ενορχηστρώνει όχι μόνο τη διαδικασία αλλά και 

τις σχέσεις των συμμετεχόντων σε αυτή (Wilson & I’Anson, 2006).  

Όσον αφορά την 4
η
 κατηγορία ερωτήσεων σχετικών με τις Διαδικασίες 

αξιολόγησης διαπιστώθηκαν τα εξής: Η αξιολόγηση της μικροδιδασκαλικής 

διαδικασίας αναπτύσσεται σε ποσοστό 46,7% μέσω της ομαδικής συζήτησης και 

ακολουθεί η γραπτή έκθεση ή η συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου προς τους 

φοιτητές (ποσοστό 20%) η οποία θεωρείται από τους διδάσκοντες που τη 

χρησιμοποιούν, περισσότερο αντικειμενική και αμερόληπτη. Είναι σημαντικό να 

τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι κριτήριο για την επιτυχή διεξαγωγή της 

μικροδιδασκαλίας, αποτελεί για το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (35%), η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές και σε μικρότερο βαθμό η δημιουργία 

κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος (20%) ενώ κριτήρια όπως η συμμετοχή και ο 

αναστοχασμός συγκεντρώνουν ποσοστά 15% έκαστο. Έτσι, η συντριπτική 

πλειοψηφία των φοιτητών προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση, που στις περισσότερες των 

περιπτώσεων είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Η αυτοκριτική τους επικεντρώνεται, κατά 

κύριο λόγο, στην ικανότητα που έχουν αναπτύξει για επίτευξη κατάλληλου 

σχεδιασμού και περαιτέρω, επιτυχούς διεξαγωγής της μικροδιδασκαλίας, καθώς και 

στην αποτελεσματική ανάπτυξη των θεωρητικών στοιχείων στην πράξη. Επίσης, οι 

φοιτητές ανταποκρίνονται θετικά στην άσκηση κριτικής από τους συναδέλφους τους. 

Μέσω της υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας και της αξιολόγησής της από τους 

άλλους συμμετέχοντες, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν γνώση της σύνθετης 

φύσης της διδασκαλίας και αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις που φέρει η μετάδοση 

της γνώσης στην πράξη (Ostrosky et al., 2012). 

 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η μικροδιδασκαλία, 

εμφανίζεται κυρίως ως αυτόνομο εργαστηριακό μάθημα, ως παράμετρος διδακτικής 

μεθοδολογίας ή/και αξιολογικής εκτίμησης και ως μέρος της πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών στους οδηγούς σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών. Συνολικά, εμφανίζεται σε έντεκα Προπτυχιακούς Οδηγούς Σπουδών 

και σε τρεις Μεταπτυχιακούς Οδηγούς Σπουδών. Η διαπίστωση αυτή επαληθεύει, εν 

μέρει την πρώτη υπόθεση της παρούσας εργασίας, σχετικά με το βαθμό και τη 

σημασία που αποδίδεται στη μικροδιδασκαλία στο πλαίσιο λειτουργίας των 

Προγραμμάτων Σπουδών στα Παιδαγωγικά Τμήματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών 

της χώρας. Ενώ, δηλαδή, εμφανίζεται σε δεκατέσσερις οδηγούς σπουδών, η δομική 

λειτουργικότητά και σπουδαιότητά της παραμένουν υποβαθμισμένες. Περιγραφή του 

μαθήματος γίνεται αναλυτικότερα στις περιπτώσεις στις οποίες η μικροδιδασκαλία 

προσφέρεται ως αυτόνομο εργαστηριακό μάθημα, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

αναφέρεται επιγραμματικά, ως μέρος διδακτικής μεθοδολογίας ή αξιολογικής 

εκτίμησης των ευρύτερων στόχων των μαθημάτων.  
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Ουσιαστικές πληροφορίες αναφορικά με τα δομικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά της, εκμαιεύτηκαν μέσα από τη συνέντευξη με τους διδάσκοντες. 

Ειδικότερα, οι απόψεις των διδασκόντων συγκλίνουν ως προς τη χρησιμότητα της 

μικροδιδασκαλίας στην επίτευξη, ανάπλαση και εξέλιξη των διδακτικών, κατά κύριο 

λόγο δεξιοτήτων των φοιτητών, των κοινωνικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα αυτών που 

βελτιώνουν τις επικοινωνιακές και συνεργατικές σχέσεις, της διαχείρισης του άγχους 

και της υιοθέτησης του ρόλου του δασκάλου. Επιπλέον, κάνουν αναφορά στο γεγονός 

ότι η μικροδιδασκαλία, διασφαλίζει ασφαλές παιδαγωγικό περιβάλλον, που 

αποστασιοποιείται από τις εξωτερικές κοινωνικές πιέσεις και την κακοπροαίρετη 

κριτική, συνιστώντας ταυτόχρονα πεδίο εφαρμογής διδακτικού πειραματισμού και 

ενεργοποίησης στοχαστικής κριτικής ικανότητας, ιδιαίτερα μέσα από τις διαδικασίες 

της ετεροαξιολόγησης και αυτοαξιόλογησης. Η εξασφάλιση των παραπάνω 

προϋποθέσεων, μεταλλάσσει τη δυναμική της σχέσης διδάσκοντα και φοιτητών και 

την μετουσιώνει σε σχέση αλληλεγγύης και δημοκρατικής ελεύθερης έκφρασης. Στο 

νέο παιδαγωγικό πλαίσιο που δομείται, η επικοινωνία που αναπτύσσεται, βασίζεται 

στην αποδοχή της διαφοροποίησης, την ασφάλεια και την ανάπτυξη παιδαγωγικού 

διαλόγου, με ίσους όρους και συνθήκες από όλα τα μέρη. Οι παραπάνω διαπιστώσεις, 

απορρέουν από τα λεγόμενα των διδασκόντων, και επαληθεύουν τη δεύτερη υπόθεση 

της παρούσας έρευνας. Οι απόψεις των διδασκόντων σχετικά με την Ακαδημαϊκή 

συμβολή της μικροδιδασκαλίας, συγκλίνουν στην κοινή παραδοχή ότι η 

μικροδιδασκαλία συνιστά πεδίο γεφύρωσης θεωρίας και πράξης που συστήνει στους 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς την πραγματική διδασκαλία και τους ρόλους που 

καλούνται να επιτελέσουν. Η μικροδιδασκαλία γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στην 

πανεπιστημιακή γνώση και τη ρεαλιστική εφαρμογή της διδασκαλίας, προσφέροντας 

πρακτικές ενεργοποιήσεις της ακαδημαϊκής θεωρίας μέσα σε ένα ασφαλές και 

απλοποιημένο περιβάλλον, που μειώνει την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει το 

σχολικό περιβάλλον. Για τους παραπάνω λόγους, η υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας 

κρίνεται εξόχως απαραίτητη και συνιστά ουσιαστικό ενισχυτικό εργαλείο για τους 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, Ως εκ τούτου, οι διδάσκοντες της παρούσας έρευνας, 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία, θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό, η μικροδιδασκαλία 

να περιλαμβάνεται στο σύνολο των προγραμμάτων σπουδών όλων των 

Παιδαγωγικών τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών της χώρας., άποψη που την 

εκφράζουν με έντονο και σθεναρό τρόπο. 

Καταληκτικά και κλείνοντας την παρούσα εισήγηση επισημαίνεται ότι μετά τα 

εξαχθέντα ερευνητικά πορίσματα προκύπτει μια νέα ερευνητική προοπτική. Αφορά 

τις απόψεις των φοιτητών, οι οποίοι συμμετέχουν στα μαθήματα μικροδιδασκαλιών, 

σχετικά με τα θετικά και αρνητικά σημεία που αυτοί διαπιστώνουν στη 

λειτουργικότητα της μικροδιδασκαλίας. Οπωσδήποτε το ερώτημα αυτό έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και θα συμπλήρωνε ουσιαστικά την έρευνα που παρουσιάστηκε στην 

παρούσα εισήγηση. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Allen, D.W., Clark, R.J., Cooper, J.M. & Stroud T, (1967), Micro teaching A 

Description, Stanford University. 

Argyle, M. (1970), Social Interaction, London: Methuen. 

Bandura, A. (1977), Social Learning Theory, Prentice Hall. 

Bell, N. D, (2007). “Microteaching: What is it that is going on here?” Linguistics and 

Education. Vol. 18. Pp. 24-40. 

Berliner, D.C, (1969) “Microteaching and the technical skills approach to teacher 

training, Technical Report No 8, Stanford University, California. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

130 

 

Brown, G A, (1975). Microteaching: A program of Teaching skills. London: 

Methuen. 

Carrier, S. J. (2011). “Implementing and integrating effective teaching strategies 

including features of lesson study in an elementary science methods course”. 

Teacher Educator. Vol.  46. No 2. Pp. 145-160 

Fang, Z. (1996). “A review of research on teacher beliefs and practices”. Educational 

Research. Vol 38. No 1. Pp. 47-61. 

Fernandez, M. L (2010). Investigating how and what prospective teachers learn 

through microteaching lesson study, Teaching and Teacher Education. Vol. 26. 

Pp. 351-362 

I’Anson, J, Rodrigues, S. and Wilson, G. (2003). “Mirrors, Reflections and 

Refractions: the contribution of microteaching to reflective practice”. European 

Journal of Teacher Education. Vol. 26. No 2. Pp. 189-200. 

Joyce, B. & Weil, M. (1986).  Models of Teaching, 3rd edn. Englewood Cliffs, NJ, 

Prentice-Hall. 

Long, J., (1994). “Teaching Strategies through Microteaching”. South Pacific Journal 

of Teacher Education. Vol 22, No 2. Pp 129-137. 

Macleod, G., & McIntyre, D. (1977). “Towards a model for Microteaching”.  British 

Journal of Teacher Education, Vol 3, No. 2. Pp 112-120.  

Macleod, G.R. (1984). “Microteaching effectiveness” in T. Husen & T.N. 

Postlethwaite (Eds.) The international encyclopedia of education, Vol 10, 

Oxford Pergamon Press. Pp 5973-5977. 

Mergler, A.G. and Tangen, D. (2010). “Using microteaching to enhance teacher 

efficacy in pre-service teachers”. Teaching Education. Vol 21. No 2. Pp. 199-

210. 

Morrison, A., & McIntyre, D. (1973). “Teachers and Teaching”. Harmondsworth: 

Penguin Books, 2
nd

 edition.  

Ostrosky, M. M., Meadan-Kaplansky, H., Zaghlawan, H.Y., & Yu, S. Y. (2012). 

“Using coaching with preschool teachers to support the social skills of children 

with and without Autism Spectrum Disorders”. International Journal of Early 

Childhood Special Education. Vol. 4. Pp. 74-94. 

Remesh, A., (2013). “Microteaching, an efficient technique for learning effective 

teaching”, Journal of Research in Medical Sciences. Vol. 18. Pp.158-63. 

Schon, D. A. (1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco, CA: 

Jossey-Bass. 

Schuck, R.F., (1971). «An Assessment of the Impact of Set Induction Upon Student 

Achievement and Retention». Educational Leadership. Vol.  28. No 4. p.385. 

Simpson,  T.A.,(1986),  An Historical review of microteaching, Macquarie 

University, School of Education. 

Wilson G. and I’ Anson J. (2006). “Reframing the Practicum: Constructing 

performative space in initial teacher education”.  Teaching and Teacher 

Education. Vol.  22. Pp.353-361. 

Γκότοβος, Α. (2002). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση-Επικοινωνία και Κοινωνική 

μάθηση στο Σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

Καψάλης, Α. και Βρεττός, Ι. (2010). Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών 

δεξιοτήτων (2
η
 έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός 

Κουγιουρούκη, Μ. (2003). Ο ρόλος της μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της 

Εκπαίδευσης και της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Αφοί Κυριακίδη. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

131 

 

Πολυζώη, Γ. (2010). «Η μικροδιδασκαλία ως άσκηση δεξιοτήτων: Η χρήση των 

παραδειγμάτων». Στα Πρακτικά του 5
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου «Μαθαίνω 

πώς να μαθαίνω» του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και 

Εκπαίδευσης, (7-9 Μαΐου Αθήνα).  

Σοφός, Α., Δάρα, Μ. και Τσάρπα, Ι., (2013). Η αξιοποίηση της μικροδιδασκαλίας στο 

πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Α΄ Φάσης: Η οπτική των φοιτητών. Κρήτη: 

Εκδόσεις  Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Φύκαρης, Ι. (2010). Σύγχρονες διαστάσεις του διδακτικού έργου και ρόλου του  

εκπαιδευτικού-Όρια και δυνατότητες.. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη. 

Χατζηδήμου, Δ. (2013). Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (11
η
 

έκδοση). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη. 

Η παρουσία κι η υπέρβαση του επιστημολογικού εμποδίου 

στη μετεκπαίδευση των δασκάλων 

                                    Αναστάσιος Τζιντζίδης 

Δάσκαλος, Διδάκτορας Επιστημών Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στην εισήγησή μας, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της εμπειρικής μας έρευνας που 

αναφέρεται στη διερεύνηση των απόψεων 133 δασκάλων που αποφοίτησαν από το Διδασκαλείο 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Γενικής Αγωγής Πατρών «Ευάγγελος Παπανούτσος». 

Το κεντρικό ερώτημα της μελέτης μας είναι κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που αποφοίτησαν από 
το συγκεκριμένο Διδασκαλείο πιστεύουν ότι η ακαδημαϊκή γνώση που τους προσφέρθηκε κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής τους σ’ αυτό είναι επαρκής και κατάλληλη στο να αντιμετωπίσουν τις 

αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινής τους διδασκαλίας και του παιδαγωγικού τους έργου. 

Η εισήγηση αποσκοπεί στο να αποδείξει ότι οι έννοιες του Bachelard «επιστημολογικό 

εμπόδιο» (είναι οι βαθιά ριζωμένοι τρόποι σκέψης, παλιές, εννοιολογικές και μεθοδολογικές δομές που 

εμποδίζουν την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης) και επιστημολογική τομή (είναι οι τρόποι με τους 

οποίους η επιστημονική γνώση αντικρούει τις ιδέες ή τις πεποιθήσεις που προέρχονται πρωτίστως από 

την άμεση γνώση, τη διαίσθηση και τον κοινό νου) θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στη 

μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.  

 

ABSTRACT 
In this paper, we present the results of our empirical research, that concerning the assessments 

gathered from 133 teachers who graduated from Evangelos Papanoutsos Training College 

(Didaskaleio) in the Primary Education Department of the University of Patras, in Greece. 

One key question lies at the heart of our study: whether the teachers who graduated from 

Didaskaleio believe that the academic knowledge they are offered is adequate and appropriate to meet 

the increasing demands of their everyday teaching and pedagogical work. 

This paper aims to show that Bachelard’s concepts of “epistemological obstacles” (they are 
ingrained ways of thinking, old structures, both conceptual and methodological, impeding the progress 

of scientific knowledge) and “epistemological break” (in general terms, they are the ways in which 

scientific knowledge contradicts the ideas or beliefs that come from foremost primary knowledege, 

intuitive and common sense) could be applied to in-service education and training of teachers. 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στους σκοπούς της μετεκπαίδευσης, όπως αυτοί αναφέρονταν στο Νόμο 2327/1995 και 
στον Οδηγό Σπουδών του ΔΔΕΓΑ Πατρών εντασσόταν κι η επαφή των μετεκπαιδευομένων 

με την επιστημονική γνώση. Ειδικότερα αυτό επιδιωκόταν  μέσω της παρακολούθησης των 

εξελίξεων στον τομέα των επιστημών της αγωγής, με την προαγωγή της έρευνας και την 

παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που εξασφάλιζαν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική 
σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδίδεται τα τελευταία χρόνια στη διερεύνηση των  

αποτελεσμάτων που μπορεί να συντελέσει η παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής 

ανάπτυξης (PD) από τους εκπαιδευτικούς, τόσο  στην καθημερινή πρακτική τους μέσα στη 
σχολική αίθουσα όσο και στη μάθηση των μαθητών τους (Ingvarson et al, 2005: 2). 

Η μετεκπαίδευση των δασκάλων στα Διδασκαλεία, από το 1995 εντάχθηκε στο χώρο 

των πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων. Οι μετεκπαιδευόμενοι/ες κατά τη διάρκεια 

της διετούς φοίτησής τους στα Διδασκαλεία απαλλάσσονταν από τα διδακτικά τους 
καθήκοντα στα σχολεία. Όμως, μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των σχολείων 

υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά που αφορά τη γνώση: Το ενδιαφέρον των πανεπιστημιακών 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είναι πρωταρχικά η παραγωγή της γνώσης, ενώ τα ενδιαφέροντα 
των σχολείων και των δασκάλων εντοπίζονται/εστιάζονται κυρίως στην κατάλληλη 

χρησιμοποίηση της γνώσης (Griffin, 1989: 26).  

 

2. ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ  

Μία από τις κατηγορίες εμποδίων που παρουσιάζονται στη μάθηση των ενηλίκων 
αποτελούν τα εσωτερικά εμπόδια που απορρέουν από την προσωπικότητα των ίδιων των 

ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, είναι εμπόδια που σχετίζονται με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και 

αξίες, καθώς οι ενήλικοι φέρνουν μαζί τους ένα απόθεμα γνώσεων και αξιών που έχει 
αποκτηθεί από τους ίδιους. Η προσκόλλησή τους σ’ αυτές τις γνώσεις και αξίες είναι 

συνήθως έντονη κι επίμονη, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στην αποδοχή καινούριων 

μαθησιακών αντικειμένων ή εκπαιδευτικών μεθόδων (Κόκκος, 2005). Έχει παγιωθεί  μέσα 

τους ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης και «έχουν διαμορφώσει πεποιθήσεις που τους 
εμποδίζουν να αφομοιώνουν τα νέα δεδομένα, και, ακόμα περισσότερο, να αναθεωρούν τις 

απόψεις που έχουν για τον εαυτό τους και τον κόσμο» (Bourdieu, 1985, όπως αναφέρεται στο 

Κόκκος, 2005: 90). Επιπλέον, οι ενήλικοι έχουν επενδύσει συναισθηματικά στις γνώσεις και 
στις αξίες που κατέχουν, προσκολλώνται σ’ αυτές και σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής 

επιδιώξει να τις μετασχηματίσει, μπορούν να δημιουργηθούν τριβές ανάμεσα στον 

εκπαιδευτή και τους εκπαιδευομένους (στο ίδιο: 91, επίσης Rogers, 1999: 277).  

Ως ένα ιδιαίτερο είδος εσωτερικών εμποδίων μπορούμε να δούμε και  τη θεωρία των 

επιστημολογικών - παιδαγωγικών εμποδίων του Bachelard. Στο επίκεντρο του συγκεκριμένου 
θεωρητικού πλαισίου βρίσκεται η έννοια των επιστημολογικών εμποδίων και της 

επιστημολογικής τομής που στηρίζεται στη θέση ότι οι γνώσεις κατασκευάζονται διαλεκτικά.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Bachelard,  η παραγωγή των νέων γνώσεων στηρίζεται 

επάνω στις προϋπάρχουσες γνώσεις, αλλά ταυτόχρονα και στην αντιδιαστολή και στη 
σύγκρουση μαζί τους. Μάλιστα, κάποιες προϋπάρχουσες γνώσεις αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

ανθεκτικές στην αντικατάστασή τους από κάποιες νέες, ιδιαίτερα όταν μέχρι εκείνο το 

χρονικό σημείο έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά.  
Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε τους ορισμούς των εννοιών που θα μας 

διευκολύνουν στην κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου. 

- Επιστημολογικά εμπόδια: είναι οι βαθιά ριζωμένοι τρόποι σκέψης, παλιές, εννοιολογικές 
και μεθοδολογικές δομές που εμποδίζουν την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης (Tiles, 1999: 

194).  

- Επιστημολογικές τομές: Με τη γενικότερη έννοια, είναι οι τρόποι με τους οποίους η 

επιστημονική γνώση αντικρούει τις ιδέες ή τις πεποιθήσεις που προέρχονται πρωτίστως από 
την άμεση γνώση, τη διαίσθηση και τον κοινό νου. Κάθε επιστημολογική τομή συνεπάγεται 

την υπερνίκηση του αντίστοιχου επιστημολογικού εμποδίου (Tiles, 1999: 74-75).  

- Επιστημολογικές ρήξεις: Είναι οι μηχανισμοί μέσω των οποίων τα επιστημολογικά εμπόδια 
υπερνικώνται και ευνοούνται οι τομές με τις παλιές έννοιες, προκαλώντας αντίστοιχες 

αλλαγές και βελτιώνοντας την επιστημονική οπτική για την πραγματικότητα. Είναι ριζικές 

τομές με όλες τις προηγούμενες γνώσεις, καθώς κι απομάκρυνση από αυτές (Tiles, 1999: 74-

75).  
Η θεμελιώδης επιστημολογική τομή που απαιτείται να γίνει, ώστε να υπάρξει η 

επιστήμη (ή ο επιστημονικός νους), συνιστά τομή με ό,τι είναι εποπτικά αυταπόδεικτο ή 

προφανές, είτε αυτό βρίσκεται στο επίπεδο των αισθήσεων και των καθημερινών εμπειριών 
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είτε σ’ αυτό των αφηρημένων αρχών. Σύμφωνα με τον Bachelard, «…ό,τι είναι προφανές 

πρέπει να θεωρείται επερωτήσιμο. Η αποτίμηση κάποιου αυταπόδεικτου ως αυταπόδεικτου 

προέρχεται από την αντανάκλαση και την προβολή υποκειμενικών αξιών» (στο ίδιο: 74). 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα της ευρύτερης έρευνάς μας (διδακτορική διατριβή) 

είναι κατά πόσο οι απόφοιτοι του προγράμματος της μετεκπαίδευσης του ΔΔΕΓΑ του 

Πανεπιστημίου Πατρών, κατά τις 3 πρώτες περιόδους λειτουργίας του (1998-2000, 1999-
2001, 2000-2002), διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τις απόψεις τους για τη συμβολή 

στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον Οδηγό Σπουδών, ειδικότερα όσον αφορά 

την ενσωμάτωση κι εφαρμογή του περιεχομένου του προγράμματος της μετεκπαίδευσης (των 

θεωρητικών εφοδίων) στο εκπαιδευτικό τους έργο.  

Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα, προβήκαμε στην 
κατάταξη των αποφοίτων σε τρεις ομάδες, με βάση τις απαντήσεις που μας έδωσαν οι 

απόφοιτοι σε συγκεκριμένες ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που σχετίζονται με 

την παρουσία ή την υπέρβαση του επιστημολογικού εμποδίου.  

Ειδικότερα, τα κριτήρια στα οποία βασιστήκαμε για τη δημιουργία των τριών ομάδων 
σχετικά με το ζήτημα του επιστημολογικού εμποδίου ήταν οι απαντήσεις των ερωτώμενων 

του δείγματος σε τέσσερις συγκεκριμένες ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μας: 

- Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα θετικά στοιχεία που έχετε αποκομίσει από τη συμμετοχή 
σας στη μετεκπαίδευση; 

- Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα αρνητικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης; 

- Τι προτείνετε για την αποτελεσματικότερη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών; 

- Στο έργο που επιτελείτε αυτή την περίοδο στην εκπαίδευση σας βοηθάνε οι σπουδές σας 
στο Διδασκαλείο; 

Στην πρώτη ομάδα κατατάξαμε τους αποφοίτους/ες οι οποίοι/ες δε φαίνεται από τις 

απαντήσεις τους στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου να μπορούν να κάνουν 
κάποια τομή. 

ΟΜΑΔΑ Α: Έντονη παρουσία του επιστημολογικού εμποδίου  (29 απόφοιτοι/ες) 

Ειδικότερα: 
Στην ομάδα Α (εμφάνιση επιστημολογικού εμποδίου) εντάξαμε τους/τις αποφοίτους που 

εμφανίζουν στις απαντήσεις τους αναφορές μόνο, σχετικά με τα κάτωθι:  

- Στενή αντίληψη για το επάγγελμα του δασκάλου (οριοθετείται μόνο στα διδακτικά του 

καθήκοντα).  
- Αδυναμία αποστασιοποίησης από προηγούμενους τρόπους σκέψης και επέκτασης του 

τρόπου σκέψης τους. 

- Αδυναμία ξεπεράσματος του βιώματος και της καθημερινότητας της εργασίας τους ως 
εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης, (δίνουν ιδιαίτερη σημασία μόνο 

στα πρακτικά ζητήματα, δεδομένου ότι τα αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους εργασία 

στη σχολική τάξη). 
- Αποκλειστική σημασία στη διδακτική εμπειρία τους που προέρχεται από το καθημερινό 

διδακτικό τους έργο και στην παγιωμένη γνώση τους που απορρέει από αυτή και τους 

δυσκολεύει να μετακινηθούν από τις ήδη διαμορφωμένες εμπειρίες τους. Βασίζονται στις 

δικές τους προσωπικές παρατηρήσεις κι εμπειρίες και προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι «αλλιώς 
είναι στη θεωρία και αλλιώς στην πράξη», όπου εδώ παρουσιάζεται με εμφανή τρόπο η 

δυσκολία του περάσματος στο αφηρημένο στάδιο. 

Στη δεύτερη ομάδα κατατάξαμε τους/τις αποφοίτους/ες οι οποίοι/ες φαίνεται από τις 
απαντήσεις τους στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ότι μπορούν να 

προχωρήσουν σε έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης. 

ΟΜΑΔΑ Β: Φαίνεται ότι έχουν υπερβεί το επιστημολογικό εμπόδιο (24 απόφοιτοι/ες) 

Στην ομάδα Β (ξεπερνούν το επιστημολογικό εμπόδιο) εντάξαμε τους/τις αποφοίτους που 
εμφανίζουν στις απαντήσεις τους αναφορές μόνο, σχετικά με τα ακόλουθα:  
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- Αναγνώριση της αξίας της επαφής τους με την επιστημονική σκέψη και της θεωρητικής 

κατάρτισης που απέκτησαν. 

- Την ευρύτερη αντίληψη που έχουν για το επάγγελμα του δασκάλου (αν οριοθετείται μόνο 
στα διδακτικά του καθήκοντα), μπορούν να ξεφύγουν από το καθημερινό πλαίσιο της 

εργασίας τους και εισέρχονται στο επιστημονικό. 

- Την παραδοχή ότι μπορούν να συνδυάσουν τις θεωρητικές γνώσεις του Διδασκαλείου με 

την καθημερινή τους πρακτική. 
- Την αποστασιοποίηση από προηγούμενους τρόπους σκέψης και επέκτασης του τρόπου 

σκέψης τους. 

- Τη δυνατότητα υπέρβασης του βιώματος και της καθημερινότητα της εργασίας των 
εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης.  

- Την ικανότητα εντοπισμού από τους ίδιους της σχέσης μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων 

και της διδακτικής πράξης. 
Στην τρίτη ομάδα κατατάξαμε  τους αποφοίτους/ες οι οποίοι/ες φαίνεται από τις 

απαντήσεις τους στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου να είναι μεταξύ των ομάδων 

Α και Β. 

ΟΜΑΔΑ Γ: Είναι μεταξύ των ομάδων Α και Β  (77 απόφοιτοι) 
Τα στοιχεία που παραθέτουμε στην εισήγησή μας αντλούν την πηγή τους κυρίως από 

ανοικτή ερώτηση του ερωτηματολογίου, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μας 

προσδιορίσουν τα θετικά στοιχεία που θεωρούν ότι έχουν αποκομίσει από τη συμμετοχή τους 
στη μετεκπαίδευση. Επιπροσθέτως, παραθέτουμε και σχετικά στοιχεία που προέρχονται από 

την επεξεργασία των συνεντεύξεων. Η ερώτηση  που απευθύναμε στους απόφοιτους είχε την 

εξής διατύπωση: 

- «Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα θετικά στοιχεία που έχετε αποκομίσει από τη 
συμμετοχή σας στη μετεκπαίδευση;» 

Πίνακας 1: Απόψεις αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών για τα θετικά στοιχεία της 

μετεκπαίδευσης.  
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1 Επιστημονικός τρόπος δουλειάς 60 45,11 79 18,54 

2 Επαφή με καινούργιες εκπαιδευτικές 
ιδέες και προσεγγίσεις, ενημέρωση 

64 48,12 73 17,14 

3 Γνώσεις 42 31,58 43 10,09 

4 Επικοινωνία και ανάπτυξη 

συνεργατικότητας 

35 26,32 43 10,09 

5 Εαυτός 34 25,56 39 9,15 

6 Στάσεις και αντιλήψεις 26 19,55 33 7,75 

7 Επαγγελματική ανάπτυξη 22 16,54 26 6,10 

8 Δεξιότητες στους Η/Υ 25 18,80 26 6,10 

9 Απαλλαγή από τα διδακτικά 

καθήκοντα 

21 15,79 21 4,93 

10 Ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων   16 12,03 16 3,76 

11 Λύσεις στην αντιμετώπιση δύσκολων 
εκπαιδευτικών καταστάσεων 

6 4,51 6 1,41 

12 Απόκτηση προσόντων 6 4,51 6 1,41 

13 Συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο 

5 3,76 5 1,17 

14 Προσέγγιση μαθητών 3 2,26 3 0,70 
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 Δεν απάντησαν 5 3,76   

 Γενικό Σύνολο 133  426  

Σημείωση: Σε πολλές απαντήσεις υπάρχουν αναφορές σε περισσότερες της μιας κατηγορίας 

και υποκατηγορίας. 
Ν= 133 

 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  

Επιστημονικός τρόπος δουλειάς 

Την πρώτη θέση της κατάταξης στις απαντήσεις των αποφοίτων ως προς τον αριθμό 

αναφορών, για τα θετικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης κατέχει η κατηγορία «επιστημονικός 

τρόπος δουλειάς». Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την κατηγορία έχουμε εντάξει επιμέρους 
θέματα, όπως την επαφή με την επιστημονική έρευνα, την επαφή με τη βιβλιογραφία, τη 

θεωρητική κατάρτιση, την εκπόνηση εργασιών στο Διδασκαλείο, τη σύνδεση θεωρίας – 

πράξης, την επιστημονική θεμελίωση, τη θεωρητική αντιπαράθεση, τη συγγραφή βιβλίων, τη 
συγκρότηση προσωπικών επιστημονικών θέσεων, την  επαφή με το χώρο του Πανεπιστημίου, 

όπως επίσης και την επαφή με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ειδικότερα, ένας μεγάλος 

αριθμός αποφοίτων [60 απόφοιτοι-ες (45,11% των συμμετεχόντων στην έρευνά μας)] 

διατύπωσε 79 αναφορές (18,54% του συνόλου των απαντήσεων) που εντάσσονται σε αυτή 
την κατηγορία. Πιο αναλυτικά, ακολουθεί η κατανομή τους σχετικά με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά:  

- Το φύλο: οι 38 (63,3%) ήταν άνδρες (52,05% των ανδρών)  και οι 22 (36,7%) ήταν γυναίκες 
(36,7% των γυναικών). Αυτή την κατηγορία απαντήσεων την αναφέρουν περισσότερο οι 

άνδρες. Τιμή χ
2
= 3,619 και p= 0,057.   

- Τις ηλικιακές ομάδες : οι 21 (35%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 35-39 ετών (46,7% μέσα 
στην ομάδα), οι 25 (41,7%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 40-44 ετών (42,4% μέσα στην 

ομάδα), οι 9 (15%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 45-49 ετών (45% μέσα στην ομάδα) και 5 

(8,3%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 50-54 ετών (55,6% μέσα στην ομάδα).  

- Τις κατηγορίες χρόνου υπηρεσίας: οι 24 (40%) ανήκουν στην κατηγορία χρόνων υπηρεσίας 
10-15 (44,4% μέσα στην κατηγορία), οι 23 (38,3%) ανήκουν στην κατηγορία χρόνων 

υπηρεσίας 16-20 (48,9% μέσα στην κατηγορία), οι 8 (13,3%) ανήκουν στην κατηγορία 

χρόνων υπηρεσίας 21-25 (34,8% μέσα στην κατηγορία) κι οι 5 (8,3%)  ανήκουν στην 
κατηγορία χρόνων υπηρεσίας 26-30 (55,9% μέσα στην κατηγορία). 

Ειδικότερα: 

Κατά τη διάρκεια της διετούς διάρκειας φοίτησής τους στο Διδασκαλείο, οι απόφοιτοι 

στα πλαίσια της παρακολούθησης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ήρθαν σε 
επαφή με την επιστημονική σκέψη με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς αποτέλεσε η 

γνωριμία και η χρήση της σύγχρονης επιστημονικής βιβλιογραφίας που αφορούσε το κάθε 

γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.  
Παραθέτουμε στη συνέχεια χαρακτηριστικά αποσπάσματα απαντήσεων των αποφοίτων.  

-«Ενημερώθηκα για τη σύγχρονη βιβλιογραφία αγοράζοντας 10-15 βιβλία 

(παιδαγωγικά – ψυχολογίας παιδιού – διδακτικά) και γράφτηκα συνδρομητής σε 3 περιοδικά)». 
(Ε35) 

Η φοίτηση στο Διδασκαλείο ήταν μια ευκαιρία για ορισμένους εκπαιδευτικούς να 

εμπλουτίσουν την προσωπική τους βιβλιοθήκη με επιστημονικά βιβλία, όπως διευκρίνισαν 

στις συνεντεύξεις τους. 
-«Αναγκάστηκα ν’ αναζητήσω βιβλιογραφία, ν’ αγοράσω βιβλία, να εμπλουτίσω και τη 

βιβλιοθήκη μου, ή πριν μπορεί να ασχολιόμουνα μόνο με περιοδικά ή εντάξει με κάποια βιβλία 

επειδή πήγαινα και σε συνέδρια, από πρακτικά. Απέκτησα και αρκετά βιβλία και ήρθα σε επαφή 
και με τους υπολογιστές». (Σ.1) 

Οι απόφοιτοι ήρθαν σε επαφή και χρησιμοποίησαν τη βιβλιογραφία που αφορούσε 

θέματα που έχουν σχέση και με τη διδασκαλία τους στη σχολική τάξη.    
-«μ’ έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το διάβασμα που έχω κάνει μόνος μου για να περάσω 

στο Διδασκαλείο. Αναγκάστηκα να έρθω σε επαφή με τη βιβλιογραφία, για παράδειγμα τον 

…….. που νομίζω ότι πάρα πολύ μ’ έχει βοηθήσει στον τρόπο προσέγγισης και στη διδασκαλία 
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μου στη Γλώσσα, τώρα στα Μαθηματικά και στα άλλα, εντάξει δεν έτυχε να παρακολουθήσω 

εξειδικευμένο πρόγραμμα μαθηματικών.» (Σ.11) 

Ταυτόχρονα, μπήκαν κι οι ίδιοι οι απόφοιτοι στη διαδικασία να προσπαθούν να μάθουν 
τον τρόπο αναζήτησης της βιβλιογραφίας, είτε από τη συγκεκριμένη κάθε φορά προτεινόμενη 

βιβλιογραφία από τους διδάσκοντες είτε ψάχνοντας μόνοι τους. 

-«Γνώση και χρήση της βιβλιογραφίας». (Ε113, δασκάλα, που κάνει μεταπτυχιακές 

σπουδές, έτος γέννησης 1962, έτος αποφοίτησης από Π.Α. 1987, χρόνια υπηρεσίας 12). 
Η ανάληψη εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων τους κι η εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας συνέβαλαν κι αυτές στην επαφή τους με τη βιβλιογραφία, ελληνική και 

ξενόγλωσση. Η συγγραφή αυτών των εργασιών απαιτούσε συστηματική μελέτη της 
αντίστοιχης βιβλιογραφίας.  

-«Δόθηκε κίνητρο, μέσα από συγγραφή εργασιών για μελέτη πλούσιας βιβλιογραφίας». 

(Ε34, προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές, έτος γέννησης 1964, έτος αποφοίτησης από Π.Α. 1984, 

χρόνια υπηρεσίας 16). 

Ο τρόπος εκπόνησης των εργασιών τους στο Διδασκαλείο περιείχε το στοιχείο της 

επιστημονικής έρευνας, το οποίο τις διαφοροποιούσε από τα είδη εργασιών που είχαν 
εκπονήσει κατά τη διάρκεια των αρχικών τους σπουδών στις Π.Α..  

-«Απόχτησα εμπειρίες από την επαφή μου με το σύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης των 

φοιτητών-εργασίες, έρευνα κλπ. κάτι που δεν είχα γνωρίσει στην Παιδαγωγική Ακαδημία». 
(Ε81) 

Από τις συνεντεύξεις φαίνεται ότι όχι μόνο στις Π.Α. δεν είχαν μάθει τον τρόπο 

εκπόνησης επιστημονικής εργασίας, αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους 

είχαν κάποια σχετική επιμόρφωση στη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας και 
γενικότερα στον επιστημονικό τρόπο δουλειάς.  

-«Κατ’ αρχήν μάθαμε να κάνουμε μία εργασία. Πότε μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία;» (Σ.4) 

Ο ίδιος ο χώρος του Διδασκαλείου, ενταγμένος στο χώρο του Πανεπιστημίου και του 
ΠΤΔΕ, αποτέλεσε έναν χώρο όπου οι απόφοιτοι μυήθηκαν σε έναν πιο οργανωμένο, 

συστηματικό τρόπο σκέψης που τους έφερε σε επαφή με την επιστημονική σκέψη. Αυτή η 

διαδικασία, όμως, γίνεται σταδιακά και βαθμιαία, δεν προκύπτει ξαφνικά.  
Πολύ σημαντική, επίσης, θεωρούν και τη γνωριμία τους με τη μεθοδολογία της 

έρευνας είτε σε επίπεδο εισαγωγής είτε ακόμη και σε πιο προχωρημένο επίπεδο.  

-«Εξοικείωση με τη μεθοδολογία έρευνας και τον τρόπο συγγραφής πτυχιακής εργασίας». 

(Ε34, προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές, έτος γέννησης 1964, έτος αποφοίτησης από Π.Α. 1984, 

χρόνια υπηρεσίας 16). 

 Υπάρχει βέβαια κι αναφορά σε δυσκολίες. Η επαφή τους με θέματα έρευνας για 
κάποιους δεν ήταν πάντα μια εύκολη υπόθεση.  

-«μας έριξε λίγο στα βαθιά. Δεν βοηθηθήκαμε και πάρα πολύ. Πάρτε μας έλεγαν να δείτε 

αυτή την έρευνα, πέντε στοιχεία στατιστικής κλπ, αλλά δεν ήταν έτσι οργανωμένα…» (Σ.5) 
Άλλος απόφοιτος θεωρεί ότι ο σύγχρονος δάσκαλος δεν θα πρέπει να περιορίζεται στη 

στενή αντίληψη για το επάγγελμα του δασκάλου που οριοθετείται μόνο στα διδακτικά του 

καθήκοντα. Χρειάζεται να έχει επαφή και με άλλα ζητήματα, όπως τον τρόπο με τον οποίο θα 

μπορεί να διαβάζει μια έρευνα ή και να μπορεί να διεξάγει μία έρευνα: 
-«Δηλαδή ο δάσκαλος, -α, ο διευθυντής –ντρια του σημερινού σχολείου πέρα από τα 

διδακτικά του καθήκοντα θα πρέπει να γνωρίζει και επιστημονικά θέματα… Να μπορεί να 

διαβάζει μία έρευνα, να δημιουργήσει στο μέλλον μία έρευνα, να κάνει ένα τέτοιο έργο που πριν 
ήταν τελείως άγνωστα. Εγώ το βλέπω πολύ σημαντικό». (Σ.4) 

Επίσης, αρκετοί απόφοιτοι δίνουν αξία στη θεωρητική κατάρτιση που απέκτησαν. 

Είχαν βέβαια την εμπειρία της καθημερινότητας, η οποία τώρα ενισχύεται από τη θεωρία.  

-«Κατάφερα να στηρίξω μέσα μου θεωρητικά και επιστημονικά όσα τόσα χρόνια έκανα 
εμπειρικά στην τάξη». (Ε37) 

Αρκετοί απόφοιτοι υποστηρίζουν στις συνεντεύξεις τους ότι επεξεργάσθηκαν 

θεωρητικά την εμπειρία τους και την εμπλούτισαν. Τώρα γνωρίζουν και σε θεωρητικό 
επίπεδο γιατί κάνουν αυτό που κάνουν στην εργασία τους.  
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-«Γιατί κάνουμε πράγματα, αλλά τα κάνουμε είτε βάσει της εμπειρίας είτε και βάσει του 

πώς αισθανόμαστε εμείς σαν άνθρωποι, τι κώδικα έχουμε εμείς στο μυαλό μας, με ποιες αξίες 

προχωράμε και με ποια φιλοσοφία κι έτσι ή τα επενδύσαμε θεωρητικά και ξέραμε ότι βαδίζουμε 
σε ένα δρόμο αυτό και στηριζόμαστε σ’ αυτό το πλαίσιο ή τροποποιήσαμε κάποια πράγματα ή 

τα εμπλουτίσαμε κλπ. Υπήρχε μια τέτοια αναμόρφωση, διαμόρφωση, όλων αυτών των 

πραγμάτων που ακούσαμε». (Σ.4) 

Υπάρχει πλέον η θεωρητική αιτιολόγηση κι εξήγηση των στοιχείων της καθημερινής 
διδακτικής πράξης. Η αποκόμιση θεωρητικών γνώσεων ενισχύει την εμπειρική γνώση, την 

εξηγεί και την ερμηνεύει.  

-«κάποια πράγματα που τα κάναμε στο σχολείο μας πριν εμπειρικά, τώρα  μπορώ να τα 
δικαιολογήσω επάνω σε ποιες θεωρίες στέκονται». (Σ.5)  

Μέσω της ενίσχυσης του θεωρητικού τους πεδίου δύο απόφοιτοι αναφέρουν ότι πλέον 

μπορούν να θεμελιώνουν επιστημονικά τη διδακτική τους πράξη. 
-«Επιστημονική και παιδαγωγική θεμελίωση διδακτικών προσεγγίσεων». (Ε56, 

δάσκαλος, έτος γέννησης 1963, έτος αποφοίτησης από Π.Α. 1987, χρόνια υπηρεσίας 14). 

-«Επιστημονική θεώρηση των γεγονότων στη διαδικασία της διδακτικής πράξης». 

(Ε113,δασκάλα που κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, έτος γέννησης 1962, έτος αποφοίτησης από 
Π.Α.  1987, χρόνια υπηρεσίας 12). 

Στην καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου, σύμφωνα με την άποψη ενός άλλου 

αποφοίτου, δεν εντάσσονται μόνο τα θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία, αλλά και η 
θεωρία που τα υποστηρίζει και τα ερμηνεύει.  Ο απόφοιτος είναι αυτός που θα πρέπει να βρει 

τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέσει τη θεωρία με τη δική του καθημερινή πραγματικότητα. 

-«Οι επιστήμες της αγωγής είναι επιστήμες που σου δίνουν κατευθύνσεις. Από εκεί και 

πέρα πρέπει και εσύ ο ίδιος να βρεις τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέσεις αυτά τα δύο, απλά οι 
σχεδιάζοντες το πρόγραμμα θα πρέπει να γνωρίζουν την ανάγκη του καθενός από εμάς. Εκεί 

βρίσκεται το κομβικό σημείο. Δεν υπήρχε θέμα αντικειμένου, δηλαδή αν  ένα μάθημα 

παιδαγωγικής, ένα μάθημα γλώσσας ήταν πιο κοντά, δεν το θέτω έτσι, εκτιμώ ότι υπήρχαν 
αντικείμενα απ’ όλο το φάσμα των επιστημών της αγωγής που ασχολείται το Διδασκαλείο τα 

οποία  δουλεύτηκαν με σωστό τρόπο έτσι ώστε να προσεγγίζουν την πραγματικότητα, γιατί η 

πραγματικότητα δεν είναι μόνο η διδασκαλία της γλώσσας, ή των μαθηματικών για να το 
περιορίσουμε εκεί πέρα. Δηλαδή το να μάθεις κάποια πράγματα, μια θεωρία στην 

κοινωνιολογία ή σε κάποια άλλη επιστήμη μπορεί να σε βοηθήσει και να βρεις το νήμα εσύ με 

το οποίο θα διασυνδέσεις με τη δική σου καθημερινή πραγματικότητα». (Σ.3) 

Σε αρκετούς απόφοιτους, όπως διαπιστώνεται από τις συνεντεύξεις τους, υπάρχει η 
αίσθηση της απόκτησης θεωρητικών γνώσεων από τη φοίτηση στο Διδασκαλείο. Το 

δύσκολο, όμως, είναι να συνδυαστούν αυτές οι θεωρητικές γνώσεις με την καθημερινή 

πρακτική του εκπαιδευτικού. Αυτό αποτελεί υποχρέωση και του προγράμματος της 
μετεκπαίδευσης και των μετεκπαιδευομένων,  να συνδυάσουν δηλαδή τις θεωρητικές γνώσεις 

του Διδασκαλείου με την καθημερινή τους πρακτική, σύμφωνα με το ακόλουθο απόσπασμα. 

-«Ως προς τη θεωρητική μου κατάρτιση βλέπω ότι έχουν αυξηθεί οι θεωρητικές μου 
γνώσεις. Είναι από τα πρώτα βασικά πράγματα που παίρνεις από τη μετεκπαίδευση και εδώ 

είναι που παραπονούμαστε συνήθως, μένουμε σ’ αυτό το επίπεδο και δεν πάμε παραπέρα 

δηλαδή να το συνδυάσεις αυτό με την καθημερινή πρακτική που ασφαλώς είναι κι αυτό 

υποχρέωση της μετεκπαίδευσης αλλά είναι και υποχρέωση και δική μας». (Σ.3) 
Το πέρασμα σε έναν πιο επιστημονικό τρόπο σκέψης και εργασίας δημιούργησε 

σημαντικές αλλαγές σε μερικούς αποφοίτους. Αισθάνονται περισσότερη αυτοπεποίθηση και 

γνωρίζουν πλέον και θεωρητικά γιατί κάνουν αυτό που κάνουν.   
-«Με έκαναν να νιώσω πιο σίγουρη ή στα πιστεύω μου, ή σ’ αυτά που ήδη είχα μέσα μου 

σε λανθάνουσα κατάσταση, κάποιες αρχές κι αυτά, να τονωθώ κι επιστημονικά παραπάνω και 

με κάποιες θεωρητικές γνώσεις που πήρα να αισθανθώ πιο σίγουρη. Είναι πολύ σημαντικό γιατί 

πολλές φορές κάνουμε πράγματα γιατί τ’ αγαπάμε ή γιατί μας διευκολύνουν ή έτσι μας αρέσουν, 
χωρίς φυσικά να έχουμε το επιστημονικό υπόβαθρο. Αποκτάς τη θεωρητική επιβεβαίωση και 

στήριξη, γιατί ξέρω γιατί το κάνω, σε ποια θεωρία στηρίζομαι ή ποια μικρή έρευνα θα κάνω για 

να το αναλύσω. Μπαίνει σε μια πιο επιστημονική βάση η δουλειά σου. Και φυσικά, εγώ μιλάω 
για τον εαυτό μου, δεν ξέρω αν ισχύει για όλους, οπωσδήποτε όλα είναι σχετικά και σχετίζονται 
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και με την ετοιμότητα και το τι θέλει ο καθένας να κάνει. Και πόσο  ο ίδιος τη μετεκπαίδευση 

δεν την αφήνει εκεί που είναι αλλά την πάει λίγο παραπέρα ο ίδιος, και αυτό συνέβαινε στη 

σχολή μας, στη μετεκπαίδευση». (Σ.6) 
Τέλος, ένας απόφοιτος άρχισε να συμμετέχει στη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, 

χάρη στη φοίτησή του στο ΔΔΕΓΑ Πατρών. 

-«Κίνητρο για τη συμμετοχή μου σε διάφορες συγγραφικές ομάδες για τη συγγραφή 

εκπαιδευτικών βιβλίων». (Ε52 ) 
Η επαφή με το χώρο του Πανεπιστημίου, όπου είναι ενταγμένο και λειτουργεί το 

Διδασκαλείο υπό την ευθύνη του ΠΤΔΕ ήταν για αρκετούς αποφοίτους θετικό στοιχείο. 

Έζησαν και κινήθηκαν για μια διετία μέσα στο χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών έχοντας 
βέβαια βασικές διαφορές από τους κανονικούς φοιτητές, όπως η ώριμη πλέον ηλικία τους και 

η εμπειρία τους από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού που μεταφέρουν μαζί τους. Αυτό 

αποτυπώνεται σε χαρακτηριστικές θετικές αναφορές τους όπως: 
-«Επαφή με την επιστημονική κοινότητα». (Ε45, διευθυντής που κάνει μεταπτυχιακές 

σπουδές, έτος γέννησης 1964, έτος αποφοίτησης από Π.Α. 1984, χρόνια υπηρεσίας 17). 

Ο χώρος του Πανεπιστημίου με την ελευθερία στη διακίνηση των ιδεών που τον 

χαρακτηρίζει βοηθάει τους αποφοίτους να γνωρίσουν ένα διαφορετικό «κλίμα». Παράλληλα, 
τους δίνεται η ευκαιρία να προβληματιστούν και να επεκτείνουν τους ορίζοντές τους. Θετικές 

αναφορές γίνονται στα εξής:  

-«η συμμετοχή σ’ ένα χώρο ευρύτερου προβληματισμού όπως είναι το πανεπιστήμιο» 
(Ε94) 

Η επαφή κάποιων αποφοίτων με το χώρο του πανεπιστημίου δεν περιορίστηκε μόνο 

στη φυσική τους παρουσία κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Στις συνεντεύξεις των 

αποφοίτων επισημαίνεται ότι υπήρχαν κι άλλες δυνατότητες μάθησης, όπως μέσω 
παρακολούθησης ημερίδων, συνεδρίων,  που κι αυτές έδρασαν καταλυτικά. Πολύ 

ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανση της απομυθοποίησης του πανεπιστημίου και της σημασίας 

της συναναστροφής με τους φοιτητές, τους μελλοντικούς συναδέλφους τους.  
-«Πρώτα-πρώτα ο χώρος για μας, που ήταν ο χώρος του Πανεπιστημίου που είναι 

συνδεδεμένος με συνέδρια, με ημερίδες, με συμμετοχές αυτό μας έδινε τη δυνατότητα δηλαδή με 

την παρουσία μας εκεί και μόνο στο χώρο του Διδασκαλείου να έχουμε την επαφή με όλες αυτές 
τις νέες γνώσεις». (Σ.4) 

Μία απόφοιτη στη συνέντευξή της προχωράει ακόμα περισσότερο τη σκέψη της, 

επισημαίνοντας ότι ο Πανεπιστημιακός χώρος βοηθά περισσότερο και στην 

αποστασιοποίηση από προηγούμενους τρόπους σκέψης, στους οποίους πολλές φορές 
περιορίζεται η σκέψη των δασκάλων.  

-«Όταν βρίσκεται [ο δάσκαλος] σ’ έναν τέτοιο χώρο όπως το Διδασκαλείο, εξαρτάται 

βέβαια και από τη διάθεση… Καταλαβαίνει πράγματα που δεν τα καταλάβαινε όταν ήτανε μέσα. 
Βλέπει κάποια πράγματα και από απόσταση… έρχεται στη θέση του γονιού, έρχεται στη θέση 

αυτού που είναι έξω, βγαίνει από αυτή την αλληλεγγύη τη συντεχνιακή, ξεφεύγει, 

απομακρύνεται δηλαδή από το κλειστό κύκλωμα των δασκάλων… Απομακρύνεται…Βέβαια, 
αυτό είναι καλό γιατί αρχίζει και καταλαβαίνει πράγματα, όμως όταν επιστρέφει, είναι άσχημο 

για τον ίδιο». (Σ.2) 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι περισσότερες αναφορές των αποφοίτων που 

μελετήσαμε σχετίζονται με την επαφή με τον επιστημονικό τρόπο δουλειάς ως βίωμα κι ως 
αφετηρία για περαιτέρω επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη κυρίως μέσω της έρευνας 

και της διασύνδεσης θεωρίας και πράξης. 

 

5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η συντριπτική πλειονότητα των αποφοίτων ανδρών και γυναικών 125 (94%) πριν τη 
μετεκπαίδευσή τους στο Διδασκαλείο υπηρετούσαν ως δάσκαλοι/ες σε σχολική τάξη. 

Επιπροσθέτως, ο μέσος όρος των χρόνων υπηρεσίας των ανδρών είναι 17,97 έτη, των 

γυναικών 17,10 και ο μέσος όρος του συνόλου ανδρών και γυναικών είναι 17,58 έτη. Από τα 
παραπάνω συνάγεται ότι οι απόφοιτοι διαθέτουν ένα μεγάλο διάστημα  χρόνου υπηρεσίας 

που είναι συνδεδεμένος και ταυτισμένος με την εργασία τους μέσα σε σχολική τάξη. Αυτό, 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

139 

 

όμως, το βίωμα και η καθημερινότητα της εργασίας των εκπαιδευτικών (μετεκπαιδευομένων) 

μπορεί να δημιουργεί αντιστάσεις, που να αποτελούν εμπόδια για την ανάπτυξη της 

επιστημονικής σκέψης, σύμφωνα με το θεωρητικό μας πλαίσιο.  Οι απόφοιτοι αναφέρουν 
στην πρώτη θέση της κατάταξης ως προς τον αριθμό των αναφορών για τα θετικά στοιχεία 

της μετεκπαίδευσης την κατηγορία «Επιστημονικός τρόπος δουλειάς».  Όμως, εδώ 

παρουσιάζεται ένα εμπόδιο, καθώς η επιστημονική γνώση δεν προέρχεται άμεσα από την  

εμπειρία. Η καθημερινή εμπειρία των εκπαιδευτικών καθορίζεται από τις καθημερινές 
πρακτικές στην εργασία τους. Ο Day (2003) παραπέμποντας στον Yinger (1979) περιγράφει 

ως ρουτίνες τις σχολικές πρακτικές που συμπεριλαμβάνουν: α) τις σταθερές μεθόδους 

εργασίας, β) τις ταχείες ενστικτώδεις αντιδράσεις στα γεγονότα και τις καταστάσεις στην 
τάξη και γ) τις δεδομένες παραδοχές που καθορίζουν τη συνήθη πρακτική και το διάλογο 

στην τάξη, το γραφείο του προσωπικού και άλλα σχολικά πλαίσια (Day, 2003: 68). 

Μάλιστα, άλλοι μελετητές όπως ο Schön, θεωρούν τον αναστοχασμό ως βασικό 

στοιχείο της PD και αναγκαία προϋπόθεση για να αναγνωρίσει και να αλλάξει ο 

εκπαιδευτικός την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του (ρουτίνα), (Schön, 1983). Το να 
απομάθουν οι εκπαιδευτικοί από τη ρουτίνα της καθημερινής τους εργασίας αποτελεί το 

πρώτο βήμα στην αλλαγή των πρακτικών  τους και αναγκαία προϋπόθεση της βελτίωσης της 

ποιότητας της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης (Eraut, 1995 ∙ Hoyle & John, 1995).  
Όμως, για τους εκπαιδευτικούς μπορεί κι η ρουτίνα της εργασίας τους να τους 

προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας για την εργασία τους. Οι εκπαιδευτικοί μάλιστα 

δημιουργούν πλαίσια δεδομένων παραδοχών, τα οποία προσφέρουν τάξη και συνέχεια στο 

έργο τους και τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις καθημερινές απαιτήσεις που τους 
πιέζουν και να επιβιώνουν (Eraut, 2003:18).  

Ο Κοσμόπουλος, επισκοπώντας τη βιβλιογραφία, διαπιστώνει ότι η ρουτίνα φαίνεται 

να συνδέεται με τους εξής κυρίως παράγοντες: α) με τους μαθητές του εκπαιδευτικού, στον 
οποίο εμφανίζεται το φαινόμενο και, συγκεκριμένα με το πλήθος, την ηλικία, τη 

συμπεριφορά τους, την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού και του 

σχολείου (επίδοση στα μαθήματα και διαγωγή). Ακόμη, συνδέεται με τη «γλώσσα» και την 

επικοινωνία μαθητών και δασκάλου, καθώς και με την ανταπόκριση τους στα πρότυπα του 
μαθητή β) με τη σχέση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του γ) με αυτό το ίδιο το 

εκπαιδευτικό έργο και μάλιστα με το χαοτικό των απαιτήσεών του δ) με τις επιπτώσεις από 

τη μακροχρόνια συσσώρευση δυσκολιών, αποτυχιών ή απογοητεύσεων, με την κούραση που 
προκαλούν η υπερφόρτωση των ρόλων, η προετοιμασία για τα μαθήματα κλπ. ε) με τα 

προγράμματα καθημερινής ρουτίνας και τις κοινότυπες διαδικασίες μέσα στον εκπαιδευτικό 

μηχανισμό, στ) με το γεγονός πως ο εκπαιδευτικός δεν έχει πρωτοβουλίες και δεν επηρεάζει 
με τις αποφάσεις του την εξέλιξη στο σχολείο και γενικότερα στην εκπαίδευση 

(Κοσμόπουλος, 1998: 123-124).  

Για να μπορέσει ένας εκπαιδευτικός να έρθει σε επαφή με την επιστημονική γνώση και 

να προχωρήσει σε ένα νέο τρόπο σκέψης, τον επιστημονικό, χρειάζεται να γίνει η 
επιστημολογική τομή. Αυτή η τομή δημιουργεί μια αλλαγή με τον ήδη διαμορφωμένο τρόπο 

σκέψης του κοινού νου. Η σκέψη του κοινού νου επικεντρώνεται συνήθως σε ό,τι είναι 

εποπτικά αυταπόδεικτο ή προφανές, αυτό δηλαδή που βρίσκεται και γίνεται αντιληπτό και 
κατανοητό μέσα στο επίπεδο των καθημερινών εμπειριών.  

Στους σκοπούς της μετεκπαίδευσης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Νόμο 2327/1995 και 

στον Οδηγό σπουδών του ΔΔΕΓΑ Πατρών εντάσσεται κι η επαφή των μετεκπαιδευομένων 
με την επιστημονική γνώση. Από τους σκοπούς αυτούς έχουμε απομονώσει τις διατυπώσεις 

που δηλώνουν αυτή την επαφή. Ειδικότερα αυτό επιδιώκεται  μέσω της παρακολούθηση των 

εξελίξεων στον τομέα των επιστημών της αγωγής, με την προαγωγή της έρευνας και την 

παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική 
σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, στον Οδηγό 

Σπουδών του ΔΔΕΓΑ Πατρών η διατύπωση που χρησιμοποιείται είναι πιο συγκεκριμένη και 

γίνεται ευκολότερα προσδιορίσιμη και αντιληπτή.  Σύμφωνα με αυτήν η επαφή των 
εκπαιδευτικών με τα σύγχρονα ρεύματα των επιστημών και, ιδιαίτερα, των Επιστημών της 

Αγωγής, αναφέρεται ως πρώτος στόχος.  
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Σύμφωνα με την σειρά κατάταξης των απαντήσεων των ερωτώμενων στην ερώτηση 

«Ποια είναι τα θετικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης» την πρώτη θέση ως προς τον αριθμό 

αναφορών κατέχει η ταξινομική κατηγορία «επαφή με τον επιστημονικό τρόπο δουλειάς».  
Οι απόφοιτοι/ες κατά το χρονικό διάστημα των 2 ετών της μετεκπαίδευσής τους στο 

ΔΔΕΓΑ Πατρών ήρθαν σε επαφή με τον επιστημονικό τρόπο δουλειάς μέσα από 

διαφορετικές διαδρομές και δυνατότητες που τους παρουσιάστηκαν κι ακολούθησαν. Η 

παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του ΔΔΕΓΑ Πατρών 
συμπεριλάμβανε  και τη γνωριμία με την προτεινόμενη από τους διδάσκοντες επιστημονική 

βιβλιογραφία, που αφορούσε το κάθε γνωστικό αντικείμενο που επέλεξαν να 

παρακολουθήσουν. Οι απαιτήσεις της διδασκαλίας του κάθε γνωστικού αντικειμένου στο 
χώρο του ΔΔΕΓΑ Πατρών δεν περιοριζόταν αποκλειστικά μόνο στη χρήση σημειώσεων ή 

ενός συγγράμματος, αλλά επεκτεινόταν και στην παράθεση βιβλιογραφίας που παρέπεμπε και 

σε άλλα επιστημονικά συγγράμματα, καθώς επίσης και σε επιστημονικά περιοδικά. Τη 
βιβλιογραφία αυτή οι απόφοιτοι/ες είχαν τη δυνατότητα να την αναζητήσουν και να την 

εντοπίσουν μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου είχαν το δικαίωμα να 

δανειστούν ένα μέρος των προτεινόμενων βιβλίων και να φωτοτυπήσουν το υλικό που τους 
ενδιέφερε.  

Μέσω της επαφής τους με τους χώρους των Βιβλιοθηκών, οι  ίδιοι οι απόφοιτοι 

μπήκαν στη διαδικασία να μάθουν τον τρόπο αναζήτησης της βιβλιογραφίας, να μάθουν τους 
τρόπους οργάνωσης και ταξινόμησης των βιβλίων σε θεματικές κατηγορίες, να εξοικειωθούν 

με αυτόν τον τρόπο έρευνας, που πριν τη φοίτησή τους στο ΔΔΕΓΑ Πατρών τους ήταν κάτι 

το ξένο κι άγνωστο. Στα πλαίσια των απαιτήσεων της διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων 

του προγράμματος σπουδών του ΔΔΕΓΑ Πατρών προβλεπόταν η εκπόνηση γραπτών 
εργασιών. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην επίτευξη της επαφής των αποφοίτων με την 

ελληνική και τη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και την άσκηση στην επιστημονική οργάνωση 

εργασιών. Η εκπόνηση και η συγγραφή διπλωματικής εργασίας ήταν ακόμη μία ευκαιρία για 
αρκετούς απόφοιτους να μελετήσουν την επιστημονική βιβλιογραφία.  

Κάποιοι μάλιστα απόφοιτοι αγόρασαν οι ίδιοι επιστημονικά βιβλία  εμπλουτίζοντας 

την προσωπική βιβλιοθήκη τους. Αυτό συνιστά μια πρόοδο και μια αλλαγή σε σχέση με τις 
προηγούμενες αναγνωστικές συνήθειες και προτιμήσεις. Στα επιστημονικά συγγράμματα και 

τα επιστημονικά περιοδικά χρησιμοποιείται και παρουσιάζεται η επιστημονική γνώση η 

οποία διαφοροποιείται από την καθημερινή σχολική γνώση. Ταυτόχρονα η κατοχή 

επιστημονικών βιβλίων και συγγραμμάτων αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή πολιτισμικού 
κεφαλαίου, την εξωτερική (αντικειμενικοποιημένη), η οποία εμφανίζεται με τη μορφή των 

πολιτιστικών αγαθών όπως είναι οι πίνακες ζωγραφικής, τα βιβλία, οι βιβλιοθήκες, οι Η/Υ.  

Ο τρόπος εκπόνησης των γραπτών εργασιών των αποφοίτων στο Διδασκαλείο περιείχε 
το στοιχείο της επιστημονικής έρευνας το οποίο τις διαφοροποιούσε από τα είδη των 

εργασιών που ενδεχομένως είχαν κάνει κατά τη διάρκεια των αρχικών τους σπουδών στις 

Π.Α.. Σύμφωνα με τα σχετικά αποσπάσματα των συνεντεύξεων τους, στις Π.Α. επρόκειτο 
συνήθως για συρραφές άλλων εργασιών. Όσοι/ες από τους αποφοίτους/ες εκπόνησαν 

διπλωματική εργασία, καθώς και εργασίες σε κάποια από τα μαθήματά τους, ήρθαν σε επαφή 

με τον επιστημονικό τρόπο εκπόνησης εργασιών. Η γνωριμία των αποφοίτων με τη 

μεθοδολογία της έρευνας, είτε σε εισαγωγικό επίπεδο είτε σε πιο προχωρημένο επίπεδο, τους 
διευκόλυνε στην κατανόηση των επιστημονικών άρθρων. Επίσης, η φοίτησή τους στο 

Διδασκαλείο ήταν η ευκαιρία για κάποιους να εμπλακούν πιο ενεργά στην εκπαιδευτική 

έρευνα. 
 Ο χώρος του ΔΔΕΓΑ Πατρών κατέχει ιδιαίτερο συμβολισμό στην επαφή των 

αποφοίτων με τον επιστημονικό τρόπο εργασίας.  Ενταγμένος χωροταξικά στο χώρο του 

ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και στο ευρύτερο περιβάλλον του Πανεπιστημίου, 

αποτέλεσε έναν χώρο όπου οι απόφοιτοι, ως μετεκπαιδευόμενοι, μυήθηκαν σε έναν τρόπο 
σκέψης πολύ διαφορετικό από αυτόν που ήδη γνώριζαν. Αναφερόμαστε σε έναν πιο 

οργανωμένο, συστηματικό τρόπο σκέψης που τους έφερε σε επαφή με την επιστημονική 

σκέψη.   Η διαδικασία, όμως, αυτή της μετάβασης από την καθημερινή σκέψη στην 
επιστημονική σκέψη δεν είναι εύκολη, καθώς γίνεται σταδιακά και βαθμιαία. Οι 
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περισσότεροι απόφοιτοι έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση κι έχουν 

μεσολαβήσει και πολλά χρόνια από τις αρχικές τους σπουδές. Τα γνωστικά αντικείμενα που 

προσέφερε το Διδασκαλείο είναι διαφορετικά από τα μαθήματα των Παιδαγωγικών 
Ακαδημιών. Ενδεχομένως το γεγονός αυτό να μη διευκολύνει τη μετάβαση στην 

επιστημονική σκέψη. 

Ένα άλλο στοιχείο που έχουμε εντάξει στον επιστημονικό τρόπο δουλειάς είναι η αξία 

που αποδίδουν ορισμένοι απόφοιτοι στη θεωρητική κατάρτιση, που απέκτησαν κατά τη 
φοίτησή τους στο ΔΔΕΓΑ Πατρών. Είχαν ήδη την εμπειρία της καθημερινότητας της 

εργασίας τους στο σχολείο, η οποία μετά την αποφοίτησή τους υποστηρίζεται επιπλέον κι 

από τη θεωρία. Αρκετοί απόφοιτοι υποστηρίζουν ότι επένδυσαν θεωρητικά την εμπειρία τους 
και είναι πλέον σε θέση να τεκμηριώσουν σε θεωρητικό επίπεδο γιατί κάνουν αυτό που 

κάνουν στο εκπαιδευτικό έργο τους. Αυτή η θεωρητική υποστήριξη της εργασίας τους έχει 

μια ιδιαίτερη αξία η οποία αλλάζει το επίπεδο παρατήρησης της πρακτικής τους. Ο απόφοιτος 
της μετεκπαίδευσης μέσω της θεωρίας περνά τώρα σε έναν χώρο περισσότερο επιστημονικό. 

Ξεφεύγει από το καθημερινό στοιχείο της εργασίας του, το συγκεκριμένο, και εισέρχεται στο 

επιστημονικό. Υπάρχει πλέον η θεωρητική αιτιολόγηση των στοιχείων της καθημερινής 

διδακτικής τους πράξης. Η θεωρητική γνώση ενισχύει την εμπειρική γνώση, τη διευκολύνει, 
την εξηγεί και την ερμηνεύει.  

Όμως, οι θεωρητικές γνώσεις δεν ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους 

απόφοιτους. Υπάρχει μια ομάδα αποφοίτων της μετεκπαίδευσης, οι οποίοι φαίνεται ότι 
μπορούν να ξεπεράσουν το επιστημολογικό εμπόδιο και γι’ αυτούς η θεωρητική γνώση 

κατέχει μια ιδιαίτερη αξία και χρησιμότητα. Κάποιοι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι έχουν 

κορεσθεί από τις διδακτικές τους εμπειρίες αναζητούν να περάσουν στο επίπεδο της 

θεωρητικής γνώσης, διαπιστώνοντας ότι αποτελεί έναν καινούργιο χώρο γνώσης με τον οποίο 
δεν είχαν προηγούμενη επαφή. 

Ενώ υπάρχει διάχυτη η αίσθηση της απόκτησης θεωρητικών γνώσεων από τη φοίτηση 

στο Διδασκαλείο σύμφωνα με τις απόψεις των αποφοίτων, η δυσκολία εστιάζεται στην 
εξεύρεση του τρόπου με τον οποίο αυτές οι θεωρητικές γνώσεις μπορούν να συνδυαστούν με 

την καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών. Κάποιοι απόφοιτοι μάλιστα, θεωρούν ότι αυτό 

θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί από το ίδιο το πρόγραμμα της μετεκπαίδευσης 
Άλλοι απόφοιτοι τονίζουν περισσότερο το ρόλο της προσωπικότητας του ίδιου του 

αποφοίτου και υποστηρίζουν ότι είναι ένας ισχυρός παράγοντας για το πέρασμα από τη 

θεωρία στην πράξη. Η φοίτηση στο Διδασκαλείο μπορεί να δώσει πολλαπλά ερεθίσματα, το 

πώς θα γίνει η εφαρμογή κι η αξιοποίησή τους θεωρούν ότι εξαρτάται από τον κάθε 
απόφοιτο/η. Ο απόφοιτος είναι αυτός που θα πρέπει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα 

συνδέσει τη θεωρία με τη δική του καθημερινή πραγματικότητα, με τα θέματα που 

σχετίζονται με τη διδασκαλία του με τέτοιον τρόπο, ώστε η θεωρία να τα υποστηρίζει και να 
τα ερμηνεύει. 

  Το γεγονός όμως αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πρόβλημα μπροστά στην καινούρια 

πρόκληση, καθώς η επιστημολογική τομή με το κοινό νου δεν επιτελείται άπαξ και διά 
παντός, αλλά βαθμιαία.   

Το πέρασμα σε έναν πιο επιστημονικό τρόπο σκέψης μπορεί να δημιουργήσει και τις 

ανάλογες αλλαγές στους αποφοίτους. Αισθάνονται περισσότερη σιγουριά για τον εαυτό τους 

και γνωρίζουν πλέον και θεωρητικά γιατί κάνουν αυτό που κάνουν. 
 

 

6. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τα σειρά κατάταξης των αναφορών τους, διαπιστώνουμε ότι σε μεγάλο 

μέρος του δείγματος των αποφοίτων της έρευνάς μας υπάρχει η θετική αίσθηση της επαφής 
τους με τον επιστημονικό τρόπο δουλειάς (το 45,11% των αποφοίτων) και της επαφής τους 

με καινούριες εκπαιδευτικές ιδέες και προσεγγίσεις, με την ενημέρωση (το 48,12% των 

αποφοίτων). Αυτό δείχνει ότι αρκετοί/ές απόφοιτοι/ες αναγνωρίζουν ότι η φοίτηση στο 
ΔΔΕΓΑ, τούς έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά σε συστηματική βάση τις 

σύγχρονες εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο των επιστημών της αγωγής. Συγκρίνοντας, 
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μάλιστα, τις κατηγορίες των αναφορών τους με τους σκοπούς της μετεκπαίδευσης θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό ο σκοπός  της επαφής των 

εκπαιδευτικών με τα σύγχρονα ρεύματα των επιστημών και, ιδιαίτερα, των επιστημών της 
αγωγής, όπως αυτός δηλώνεται ρητά στον Ο.Σ. του ΔΔΕΓΑ Πατρών (2001:7) και ειδικότερα 

στο σημείο που αναφέρεται στην επιστροφή των εκπαιδευτικών στα σχολεία τους έχοντας 

αποκτήσει νέο και σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό (Ο.Σ. ΔΔΕΓΑ Πατρών, 2001:7). 

Δεν αρκεί, όμως, μόνον η επαφή των εκπαιδευτικών με την επιστημονική γνώση για να 

προχωρήσουν σε ένα νέο τρόπο σκέψης, τον επιστημονικό. Απαιτείται επιπλέον να 
συντελεστεί μια επιστημολογική τομή η οποία δημιουργεί μια αλλαγή στον υπάρχοντα τρόπο 

σκέψης του κοινού νου. Ο κοινός νους επικεντρώνεται συνήθως σε ό,τι είναι εποπτικά 

αυταπόδεικτο ή προφανές, αυτό δηλαδή που βρίσκεται και γίνεται αντιληπτό και κατανοητό 

μέσα στο επίπεδο των καθημερινών εμπειριών. Η τομή με το κοινό νου είναι μια διαδικασία η 
οποία επιτελείται βαθμιαία και σταδιακά.  Η παροχή επιστημονικής γνώσης στο πλαίσιο της 

φοίτησης στο ΔΔΕΓΑ Πατρών συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τις θεωρητικές γνώσεις. 

Σύμφωνα, μάλιστα, με τις απόψεις ορισμένων αποφοίτων, η αποκόμιση θεωρητικών γνώσεων 
ενισχύει την εμπειρική γνώση που ήδη κατέχουν από την καθημερινή πρακτική τους, τη 

διευκολύνει, την εξηγεί και την ερμηνεύει.  

Αυτές οι θεωρητικές γνώσεις όμως, δεν ερμηνεύονται  και δεν αποκωδικοποιούνται με 
τον ίδιο τρόπο από όλους τους απόφοιτους. Για άλλους απόφοιτους αυτές οι θεωρητικές 

γνώσεις μπορεί να αποκτούν ιδιαίτερη αξία και χρησιμότητα, σε κάποιους άλλους όμως 

μπορεί να τους προκαλούν δυσκολίες.  
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TΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου 

ΑΙΩΝΑ. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
 

Χρήστος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διδάκτορας παιδικής λογοτεχνίας, εκπ/κός 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα Αναγνωστικά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση της νέας γενιάς και κατ’ 
επέκταση στη διαμόρφωση του οραματιζόμενου τύπου πολίτη σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου και του 20ου 

αιώνα.  

Στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται αναφορά στα Αναγνωστικά της Γαλάτειας Καζαντζάκη τα 

οποία εκδόθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται συνοπτικά το περιεχόμενο 

των βιβλίων και ο τρόπος ανταπόκρισής τους στις εθνικές στοχεύσεις της εποχής. Επιπροσθέτως 

συζητούνται τα ερωτήματα που προκύπτουν τόσο σε σχέση με την ταυτότητα των αναγνωστικών όσο 

και με τη συμμόρφωση της συγγραφέως με τις αρχές της εθνοκεντρικής ποιητικής. 

 

ABSTRACT 
 

During the 19th and the 20th century the reading books had a very significant place on the 

education of the young people and also in the configuration of the visionary type of citizen. 

In this paper, we refer to such books written by Galatia Kazantzaki which were published in the 

early 20th century. 

In particular, the content of these books is being briefly presented and also the way they 

correspond to the ethnic goals of that specific era is being examined. In addition, the generated 

questions coming from the identity of these books and the conformity of the writer towards the 

ethnocentrism fundamentals are discussed. 

 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
 

Τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία για μεγάλο διάστημα παρέμειναν στο περιθώριο των 

ερευνητικών ενδιαφερόντων, τα τελευταία χρόνια αξιοποιούνται ως πηγή ιστορικής έρευνας 
και μάλιστα με ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελούν κοινό κομμάτι της εμπειρίας του 

μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Η ιδιαίτερη σημασία τους για την επιστημονική έρευνα 

έγκειται στο γεγονός ότι αποτελούν παρακαταθήκη όλων εκείνων των γνώσεων και των 

αξιών που προκρίνονται κάθε φορά να γίνουν κτήμα της νέας γενιάς με στόχο την 
κοινωνικοποίησή της (Κουλούρη, 1987). Ο ρόλος που αποδίδεται στα εγχειρίδια και η 

ιδεολογική τους λειτουργία επηρεάζει την εκπαιδευτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, με 

αποτέλεσμα, όπως προκύπτει και από τις διαδοχικές μεταβολές στη σχετική νομοθεσία, να 
παρεμβαίνουν και να ρυθμίζουν τον τρόπο συγγραφής, έγκρισης και εισαγωγής τους  στα 

σχολεία (Βεντούρα, 1992, Καψάλης&Χαραλάμπους,1995).  

Οι παρεμβάσεις αυτές και ειδικότερα όταν σχετίζονται με τα Αναγνωστικά και τα 
εγχειρίδια της Ιστορίας έχουν πυροδοτήσει διαμάχες και συγκρούσεις, οι οποίες αντανακλούν 

βαθύτερες αιτίες, που έχουν να κάνουν με θεμελιώδεις διαφορές στις ιδεολογικές παραδοχές 

των αντίμαχων ομάδων και χώρων. Οι διαμάχες αυτές έχουν κατεξοχήν συνδεθεί με τα εν 

λόγω βιβλία εξαιτίας του άμεσου και πιο ευδιάκριτου τρόπου προβολής των κοινωνικών και 
εθνικών αξιών που εμπεριέχουν. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που τα βιβλία αυτά 
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κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ερευνητικές αναζητήσεις, όσων ασχολούνται με τη 

μελέτη των σχολικών εγχειριδίων και ειδικότερα μετά τις πολύ σημαντικές και 

παραδειγματικές μελέτες της Άννας Φραγκουδάκη (Φραγκουδάκη, 1978) και της Δήμητρας 

Μακρυνιώτη (Μακρυνιώτη, 1986). Επιπλέον, συνδέθηκαν, ειδικότερα τα Αναγνωστικά, με 
τις σημαντικότερες τομές στη ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, όπως η μεταρρύθμιση 

του 1917.  

Τα Αναγνωστικά, επειδή για μεγάλες περιόδους αποτέλεσαν το μοναδικό σχολικό 
βιβλίο και λόγω της άμεσης και αποτελεσματικής εγχάραξης της εγγεγραμμένης 

κοσμοαντίληψης στους αποδέκτες, λειτούργησαν ως βασικοί φορείς διάχυσης της επίσημης 

ιδεολογίας και του κυρίαρχου αξιακού συστήματος στην ελληνική νεολαία. Πέρα απ' αυτά η 
διασύνδεσή τους με τις εξελίξεις του γλωσσικού ζητήματος και τη βούληση των φορέων της 

εκπαίδευσης να αξιοποιηθούν ως μέσα λογοτεχνικής αγωγής των μαθητών τα καθιστά 

ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο για πολλών ειδών προσεγγίσεις. Τα δεδομένα αυτά σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι για πολύ μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον  μέχρι και το 
Μεσοπόλεμο, το σχολικό ανάγνωσμα αποτέλεσε το μοναδικό στοιχείο της  αναγνωστικής 

δίαιτας της μαθητιώσας νεολαίας το αναδεικνύουν σε βασική συνιστώσα της αναγνωστικής 

ιστορίας και κατ' επέκταση της αναγνωστικής κουλτούρας του ελληνικού λαού.  
H λογοτεχνικότητα των Αναγνωστικών στην κατεύθυνση της λογοτεχνικής, γλωσσικής  

και αισθητικής  αγωγής  των μαθητών απασχόλησε διαχρονικά τον πνευματικό και 

εκπαιδευτικό κόσμο και ειδικότερα στα τέλη του 19ου  και στις αρχές του 20ου αιώνα σε 
συνάρτηση, τις περισσότερες φορές, με τις παιδαγωγικές αναζητήσεις και τις εξελίξεις του 

δημοτικιστικού κινήματος  (Δέλτα, 1913,  Ξενόπουλος, 1908). Το μέλημα αυτό, 

εγγεγραμμένο και στα προγραμματικά κείμενα, που ρυθμίζουν τη συγγραφή των 

Αναγνωστικών, δημιούργησε τους όρους για την εμπλοκή δόκιμων λογοτεχνών στη 
διαδικασία παραγωγής σχολικών αναγνωσμάτων σε όλη την προαναφερθείσα περίοδο 

(Γεωργίου, 2010). Ανάμεσα σ' αυτούς διακρίνονται ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Ανδρέας 

Καρκαβίτσας, ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ο Παύλος Νιρβάνας, η Μυρτιώτισσα (Αποστολίδου, 
2010). Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Γαλάτεια Καζαντζάκη για λόγους που θα 

επιχειρήσουμε να δείξουμε στη συνέχεια.  

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στα Αναγνωστικά της Γαλάτειας Καζαντζάκη 

και στο πλαίσιο μιας συγκειμενικής προσέγγισης με εστίαση στα βασικά αφηγηγηματικά 
τους στοιχεία θα επιχειρηθεί  η  ένταξή τους στις  εκπαιδευτικές και εθνικές στοχεύσεις των 

αρχών του 20ου αιώνα, Παράλληλα θα συζητηθούν οι απορίες που προκαλεί η συγκεκριμένη 

παρέμβαση της συγγραφέως καθώς και η   συγγραφική ταυτότητα των Αναγνωστικών που 
φέρουν το όνομά της. Για την πληρέστερη δε προσέγγιση του θέματος αρχικά θα 

αναφερθούμε σε βασικά βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία της Γαλάτειας Καζαντζάκη.  

 

2. Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Γ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

 

 Η Γαλάτεια Καζαντζάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1881. Ήταν το πρωτότοκο 

παιδί του λόγιου τυπογράφου Στυλιανού Αλεξίου και αδερφή της συγγραφέως Έλλης 
Αλεξίου. Η Γαλάτεια σπούδασε σε γαλλικό σχολείο καλογραιών, ενώ στην πνευματική της 

εξέλιξη συνέβαλε καθοριστικά το αναβαθμισμένο οικογενειακό της περιβάλλον, το οποίο 

είχε συνδεθεί με τη βελτίωση της παιδείας στην Κρήτη. Το 1901 γνωρίζεται με τον Ν. 
Καζαντζάκη και έκτοτε θα συμπορευτούν στο πλαίσιο μιας ιδιόρρυθμης σχέσης, η οποία θα 

οδηγήσει στο μυστικό τους γάμο το 1911. Το περισσότερο μέρος του δεκαπεντάχρονου 

έγγαμου βίου του το ζεύγος το περνάει χωριστά, καθώς ο Ν. Καζαντζάκης ταξιδεύει διαρκώς. 
Μετά το διαζύγιό τους το 1926 η Γαλάτεια θα συμβιώσει με τον Μάρκο Αυγέρη, τον γνωστό 

διανοούμενο της αριστεράς. 

 Η σχέση της Γαλάτειας με το σοσιαλιστικό κίνημα χρονολογείται σύμφωνα με δική 

της συνέντευξη, στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, από το 1917, ενώ ορισμένοι 
μελετητές του έργου της τοποθετούν την αφετηρία των σοσιαλιστικών της αναζητήσεων το 

1920. Το 1931 χρημάτισε για μικρό διάστημα αρχισυντάκτρια του περιοδικού Πρωτοπόροι, 

με το οποίο θα έρθει σε ρήξη και θα απομακρυνθεί. Η καλλιτεχνική παιδεία και το 
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αντιρρητικό της πνεύμα υπονομεύουν την αποκλειστική της προσήλωση στο κομμουνιστικό 

κίνημα, οι αρχές του οποίου επιδρούν καθοριστικά στην ιδεολογική της μεταστροφή και τη 

βοηθούν να ξεπεράσει την αρχική αριστοκρατική της αντίληψη για το ξεχωριστό άτομο και 

να ανακαλύψει τον ανθρωπισμό. 
 Η λογοτεχνική της παραγωγή ξεκινά από το 1906 με σύντομα πεζά ποικίλων 

θεμάτων τα οποία, δημοσιευμένα στο περιοδικό Πινακοθήκη, προκαλούν ζωηρή αίσθηση και 

αναστατώνουν τη συντηρητική κοινωνία του Ηρακλείου, καθώς στηλιτεύουν τις υποκριτικές 
συμπεριφορές και τις ανήθικες συναλλαγές στο χώρο της καλής κοινωνίας. Τα κείμενα αυτά 

έχουν στην ουσία ηθικοπλαστικό χαρακτήρα και γράφονται με σκοπό να νουθετήσουν τη 

γυναίκα της εποχής. Η ηθικολογική αυτή πλευρά της Γαλάτειας Καζαντζάκη πρόκειται να 
αποβεί μια ισχυρή συνιστώσα στο έργο της και συγχρόνως μια αντίρροπη τάση στις 

προοδευτικές ιδέες της σχετικά με τις σχέσεις των δύο φύλων. Σ'όλη της τη ζωή θα 

ταλαντεύεται, όπως υποστηρίζει η Αγγέλα Καστρινάκη (Καστρινάκη, 1997), ανάμεσα στην 

υπέρβαση των συμβάσεων και σε μια μάλλον παραδοσιακή αντιμετώπιση των ανθρώπινων 
σχέσεων, με αποτέλεσμα ο προοδευτισμός και η ηθικολογία να δρουν αντιθετικά στο έργο 

της. 

 Τομή στη συγγραφική της δραστητιότητα αποτελεί η γνωριμία της με τον 
Κωνσταντίνο Θεοτόκη και το έργο του. Αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης είναι η 

παραγωγή ηθογραφικών διηγημάτων, ενώ παράλληλα την απασχολούν τα νέα ήθη στις 

σχέσεις των δύο φύλων. Η δεκαετία του 1930 είναι για τη Γαλάτεια μια εποχή έντασης 
ανάμεσα στην αριστερή της τοποθέτηση και τη συγγραφική της συνείδηση. Η παράμετρος 

αυτή είναι η αιτία που θα δεχτεί την αρνητική κριτική των Πρωτοπόρων και αργότερα των 

Νέων Πρωτοπόρων για την απόκλιση των έργων της από τις αρχές του σοσιαλιστικού 

ρεαλισμού, με εστίαση στη συλλογή διηγημάτων 11 π.μ.- 1 μ.μ. δημοσιευμένη το 1929 και 
στο θεατρικό έργο Ενώ το πλοίο ταξιδεύει. Στα επόμενα έργα της, όπως στο  μυθιστόρημα 

Γυναίκες, που είδε το φως το 1933, η Γαλάτεια θα προσπαθήσει να συμμορφωθεί με τους 

όρους της κομμουνιστικής αισθητικής, αλλά παρ' όλα αυτά οι Νέοι Πρωτοπόροι 
καταλογίζουν στο έργο της ιδεολογική ανεπάρκεια. Η κατοχή και η αντίσταση είναι μια νέα 

τομή στη ζωή και το έργο της. Στη φάση αυτή γράφει τη συλλογή διηγημάτων Κρίσιμες 

στιγμές, όπου η βασική προβαλλόμενη αξία είναι το μεγαλείο της λαϊκής ψυχής. Με το 

τελευταίο της αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα Άνθρωποι και υπεράνθρωποι, εκδομένο το 1959, 
η συγγραφέας θα κλείσει την αντιπαράθεσή της με τον Ν. Καζαντζάκη. Πρόκειται για μια 

απόπειρα να ανακατασκευάσει το μύθο του προσώπου που την απασχόλησε για 60 χρόνια και 

στο πλαίσιο αυτό ο παλιός σύντροφος αντιμετωπίζεται με πολλή πικρία και έντονη 
καταγγελτική διάθεση. Η ζωή της Γαλάτειας  θα τελειώσει το 1962 μ' ένα τροχαίο ατύχημα 

(Καστρινάκη, 1997). 

 Στη συγγραφική της παραγωγή, όπου συσσωματώνονται διηγήματα, μυθιστορήματα, 
θεατρικά, ποιήματα και διάφορα δοκίμια και άρθρα, μεγάλο μέρος καταλαμβάνει το παιδικό 

ανάγνωσμα, σχολικό και εξωσχολικό (Αδάμος, 1986). Όσον αφορά το εξωσχολικό παιδικό 

ανάγνωσμα, στο οποίο, όπως προκύπτει από τις εκδοτικές ενδείξεις, η συγγραφέας θα 

στραφεί μετά την παραγωγή των Αναγνωστικών, θα ασχοληθεί κατεξοχήν με αφηγήσεις 
βραχείας φόρμας και παραμύθια, πρωτότυπα και διασκευασμένα. Στο πλαίσιο αυτό το 1927 

είδε το φως η συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο Το αρχοντόπουλο και το 1928 η συλλογή Η 

καλή μητερούλα. Τα στεγασμένα κείμενα  απηχούν την επαφή της με το κίνημα της Νέας 
Αγωγής, στοιχείο εμφανές στον έμμεσο τρόπο διάχυσης της προσφερόμενης γνώσης, στη νέα 

πρόσληψη της παιδικής ηλικίας αλλά και στη διαπαιδαγώγησή της μέσω της διαδικασίας των 

φυσικών συνεπειών. Στο χώρο της παιδικής πεζογραφίας ανήκουν και δυο εκτενέστερα 
αφηγήματα εκδομένα το 1929 το ένα με τον τίτλο Η Ελενίτσα στην εξοχή  και το άλλο Οι 

διακοπές του Κωστάκη, καθώς και το ιστορικό αφήγημα Μια μικρή ηρωίδα, που κυκλοφορεί 

ως τις μέρες μας. Παράλληλα με την παιδική πεζογραφία η Γ. Καζαντζάκη ασχολείται και με 

τα βιβλία γνώσης, στα οποία είναι έκδηλη η επίδραση του Σχολείου Εργασίας, ενώ η δομή 
τους προσιδιάζει στη δομή των σχολικών εγχειριδίων πατριδογνωστικού χαρακτήρα 

(Γεωργίου, 2010). Ως φορείς ποικίλων γνώσεων  εγκιβωτισμένων   στις αφηγήσεις σύμφωνα 
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με τις αρχές της παραδοχής που συνδυάζει το τερπνό και το ωφέλιμο  θα λειτουργήσουν και 

τα σχολικά της αναγνώσματα, με τα οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εργασίας. 

 

3. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Γ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

 

 Η ενασχόληση της Γ. Καζαντζάκη με τη συγγραφή Αναγνωστικών τοποθετείται στα 
πρώτα στάδια της συγγραφικής της δραστηριότητας και όπως υποστηρίζει ο Γ. Δημάκος, το 

1934, ενίσχυσε κατά πολύ τη δημοτικότητά της, κατ' άλλους δε και το οικογενειακό τους 

εισόδημα (Καστρινάκη, 1997, Νικολουδάκη-Σουρή, 2008). Τα Αναγνωστικά είναι προϊόν 
συμμετοχής στην προκήρυξη που έγινε για την έγκριση σχολικών εγχειριδίων για την περίοδο 

1914-1918 και σύμφωνα με πληροφορία που μας μεταφέρει ο Άρης Δικταίος είναι 

αποτέλεσμα της συνεργασίας του ζεύγους Καζαντζάκη (Δικταίος, 1958). Η μαρτυρία αυτή 

ενισχύεται και από έρευνα της Ελπινίκης Νικολουδάκη-Σουρή, η οποία έχει συγκεντρώσει 
πολύτιμα στοιχεία από την αλληλογραφία του Ν. Καζαντζάκη αλλά και από τις πληροφορίες 

που εγγράφονται στις αναλυτικές βιογραφίες του συγγραφέα, δημοσιευμένες από πρόσωπα 

του οικογενειακού του περιβάλλοντος (Καζαντζάκη, 1977, Αλεξίου, 1978) και συγχρόνως 
προβαίνει σε κάποια αιτιολόγηση της λανθάνουσας συμμετοχής του Ν. Καζαντζάκη στην εν 

λόγω συγγραφική δραστηριότητα της ευθύνες της οποίας επωμίστηκε η Γαλάτεια 

(Νικολουδάκη-Σουρή, 2008). 
 Πριν την παρουσίαση των Αναγνωστικών, που υπογράφονται από τη Γαλάτεια 

Καζαντζάκη, κρίνεται χρήσιμη μια αδρομερής αναφορά στα ιστορικά και εκπαιδευτικά 

συγκείμενα μέσα από τα οποία αναδύθηκαν. Στις αρχές του 20ου αιώνα, μετά την ατυχή 

έκβαση του πολέμου του 1897 και του νέου εθνικού συναγερμού που ακολούθησε, το ζήτημα 
της Μεγάλης Ιδέας συσχετίστηκε με την αναδιοργάνωση της ελληνικής κοινωνίας 

(Σβορώνος, 1987). Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε σε νέες βάσεις και το ζήτημα της εθνικής 

αγωγής. Προϊόν του νέου εθνικού προσανατολισμού υπήρξε και ο νόμος ΓΣΑ΄ του 1907 για 
τη συγγραφή Αναγνωστικών, καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών προκηρύξεων που 

ακολούθησαν μέχρι το 1916. Στα εν λόγω νομοθετικά και προγραμματικά κείμενα ελέγχεται 

ένας σαφής συγκερασμός της ελληνοχριστιανικής ιδεολογίας με τη βούληση για την 

πολυεπίπεδη ανασυγκρότηση του κράτους. Στην προοπτική της καλλιέργειας του εθνικού 
φρονήματος, στην προκηρυξη του 1912, προτείνονται ανάμεσα στα άλλα και τα εξής: “Τα 

στοιχεία της φρονιματιστικής ύλης, τα αποσκοπούντα την ανάπτυξιν της φιλοπατρίας, πρέπει 

να εκτίθενται ούτως, ώστε δι' αυτών να διαφαίνηται σαφώς η ελληνική ζωή, αι ελληνικαί 
αρεταί, η ελληνική δύναμις (εις ην υπολογιστέαι και αι πλουτοπαραγωγικαί πηγαί της 

πατρίδος) και τα δικαιώματα και τα ιδεώδη της ελληνικής φυλής”. Θα πρέπει ακόμη να 

σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για κάθε τάξη του Δημοτικού 
εγκρινόταν ένα βιβλίο και αυτό ήταν το Αναγνωστικό, που ίσχυε για μια τετραετία. Επίσης η 

επιτροπή είχε το δικαίωμα να κάνει υποδείξεις και παρεμβάσεις στα υποβληθέντα βιβλία. 

Μπορούσε ακόμη να συντάσσει δικό της Αναγνωστικό με υλικό αντλημένο από τα τρία 

καλύτερα που είχαν υποβληθεί προς κρίση (Λέφας, 1942, Κουλούρη, 1988).  
 Με αυτούς τους  όρους  η Γ. Καζαντζάκη συμμετέχει στο διαγωνισμό για τα 

Αναγνωστικά της περιόδου 1914-1918 και δεν πρέπει να μας εκπλήσσει η συμμετοχή αυτή, 

καθώς η προσωπική της παιδαγωγική θεωρία, στη φάση αυτή, φαίνεται να συμπλέει με τις 
αρχές της επίσημης μορφωτικής πολιτικής. Το στοιχείο αυτό συνάγεται από άρθρο της 

δημοσιευμένο το 1913 στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου με τίτλο “Τι διαβάζουν τα 

παιδιά μας”, όπου σχολιάζει την έλλειψη παιδικών βιβλίων  με ελληνικό χαρακτήρα, 
κατακρίνει το περιοδικό Διάπλασις των παίδων και άλλα παιδικά έντυπα με το επιχείρημα ότι 

δεν προάγουν την ελληνόφρονη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς και συστήνει ως πηγές 

έμπνευσης των αναγνωσμάτων την ελληνική ζωή, τον ελληνικό πολιτισμό, το πρόσφατο 

ελληνικό παρελθόν και τη Μεγάλη Ιδέα με στόχο την ελληνική αναγέννηση (Καζαντζάκη, 
1913). Εκτός αυτών ιδιαίτερο ενδιαφέρον και απορία προκαλεί η αρνητική  κριτική που ασκεί 

το 1919 στο εμβληματικό Αναγνωστικό της μεταρρύθμισης του 1917 Ψηλά βουνά. Σ΄ ένα 

ειδικό φυλλάδιο, που κυκλοφόρησε αυτοτελώς, εμφανίζεται ακραιφνής οπαδός των 
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εθνικιστικών αρχών δηλώνοντας ότι το βιβλίο είναι αναίσθητο και άψυχο καθώς από αυτό 

έχουν “αδυσώπητα παραλειφθεί” οι έννοιες της πατρίδας και της θρησκείας (Αθανασιάδης, 

2010, Δημαράς, 2013). 

 Τα υποβληθέντα Αναγνωστικά αφορούν όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και 
εγκρίνονται όλα, τα οποία και εκδίδονται για το διάστημα 1914-1918 από τον εκδοτικό οίκο 

Μιχαήλ Μαντζεβελάκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια από 

την πρώτη τους έκδοση. Για τη Δευτέρα τάξη εγκρίνεται το Αναγνωστικό Οι τρεις φίλοι, που 
συνιστά μια κλασική Ροβινσωνιάδα, η οποία ενδεδυμένη με ελληνοπρεπή αμφίεση ακολουθεί 

στα βασικά σημεία την αφηγηματική δομή του προτύπου: ναυάγιο-διαδικασίες επιβίωσης στο 

ερημονήσι- τελική αίσια έκβαση. Ο νεωτερισμός που εισάγει η Γ. Καζαντζάκη αφορά κατά 
κύριο λόγο την αφηγηματική αξιοποίηση τριών ηρώων-πρωταγωνιστών. Το εύρημα των 

τριών ναυαγών, δύο αγοριών και ενός κοριτσιού, εξυπηρετεί τις ηθικοπλαστικές προθέσεις 

της συγγραφέως, οι οποίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια του ιδεολογικού σχήματος “πατρίς-

θρησκεία-οικογένεια” στη βάση του οποίου λειτουργεί η μικροκοινωνία που σχηματίζεται 
στο ερημονήσι. Παράλληλα, στο αφήγημα εγγράφονται και άλλες αστικές αξίες με κυρίαρχη 

την αξία της εργασίας, της συνεργατικότητας, της λειτουργικότητας της σχολικής γνώσης και 

του ρόλου της συντεταγμένης πολιτείας στη ζωή του ανθρώπου. Η παρουσία ηρώων  από τα 
δύο φύλα εξυπηρετεί ανάμεσα στ΄άλλα και τους στόχους της έμφυλης κοινωνικοποίησης, 

καθώς οι τρεις ναυαγοί στην προσπάθεια διαβίωσής τους στον άξενο τόπο αναπαράγουν τις 

κοινωνικές συμβάσεις της εποχής με κυρίαρχο τον κατά φύλο καταμερισμό της εργασίας.  
 Το Αναγνωστικό, μεταφερμένο στη δημοτική γλώσσα, θα αξιοποιηθεί για να 

εξυπηρετήσει τις παιδαγωγικές ανάγκες της μεταρρύθμισης του 1917, καθώς η αφηγηματική 

του δομή ανταποκρίνεται στις αρχές του Εκπαιδευτικού Ομίλου (Δημαράς, 1972), ενώ το 

σκηνογραφικό του πλαίσιο ευνοεί την πραγμάτωση των βασικών αρχών του Σχολείου 
Εργασίας. Οι τρεις μικροί ναυαγοί στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν και να δαμάσουν τη 

φύση επιστρατεύουν τη δημιουργικότητά τους, αυτενεργούν και αναπτύσουν πρωτοβουλίες 

και ομαδική δράση. Οι τρεις φίλοι θα αποσυρθούν μαζί με τ΄άλλα Αναγνωστικά της 
μεταρρύθμισης του Εκπαιδευτικού Ομίλου από τη γνωστή “επιτροπεία”. Το 1921 θα τυπωθεί 

στην παλιά του μορφή για σχολική χρήση και έκτοτε θα γνωρίσει αρκετές επανεκδόσεις είτε 

ως σχολικό είτε ως εξωσχολικό ανάγνωσμα φτάνοντας ως τις μέρες μας στεγασμένο στη 

Νεανική Βιβλιοθήκη των εκδόσεων Καστανιώτη. Η επιβίωση αυτή του Αναγνωστικού και η 
διαχρονική του παρουσία σε διαφορετικά κοινωνικά, παιδαγωγικά και αναγνωστικά 

συγκείμενα τεκμηριώνει, κατά κάποιον τρόπο, και τη λογοτεχνική του αξία, η οποία σε 

μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην περιπετειώδη πλοκή, στοιχείο πολύ φιλικό προς τους 
μικρούς αναγνώστες.  

 Τρία από τα Αναγνωστικά της Γ. Καζαντζάκη, που εγκρίνονται για την περίοδο 

1914-1918 και απευθύνονται στις μεγαλύτερες τάξεις, παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, 
που αφορούν την περιοχή έμπνευσης, την αφηγηματική δομή, τη διαχείριση του 

αφηγηματικού υλικού και τους παιδαγωγικούς στόχους. Πρόκειται για τα βιβλία Τα δύο 

βασιλόπουλα της Τρίτης τάξης, Ο νέος γεωργός της Τετάρτης τάξης, και Ο στρατιώτης της 

Πέμπτης τάξης. Τα εν λόγω έγχειρίδια είναι γραμμένα με το ερβαρτιανό σύστημα σύνταξης 
Αναγνωστικών, το οποίο προκρίνει την ενιαία αγηγηματική δομή, σε αντίθεση με το 

εγκυκλοπαιδικό σύστημα, όπου κυριαρχεί η ανθολόγηση αυτοτελών κειμένων ποικίλης ύλης 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εκάστοτε προκυρήξεων. Η πλοκή των τριών έργων, που 
έχει προσχηματικό χαρακτήρα, τοποθετείται ανάμεσα στον ατυχή πόλεμο του 1897 και την 

ενσωμάτωση των βορείων επαρχιών στο ελληνικό κράτος και αποτυπώνει την ατμόσφαιρα 

του εθνικού συναγερμού της εποχής με στόχο την υλοποίηση του μεγαλοϊδεατικού οράματος 
σε συνάρτηση με την πολύπλευρη ανασυγκρότηση του κράτους. Συντάσσονται επομένως 

στην προοπτική των ίδιων εθνικών και ιδεολογικών προσανατολισμών. Στα κοινά, τέλος, 

χαρακτηριστικά τους συμπεριλαμβάνεται και η δομή μαθητείας, η οποία ανάγεται σε βασική 

συνιστώσα εξέλιξης της προγραμματικής πλοκής, ενώ παράλληλα δικαιολογεί και την 
παρείσφρυση του πρόσθετου αφηγηματικού υλικού, πραγματολογικού χαρακτήρα, το οποίο 

εξυπηρετεί τις γνωστικές ορίζουσες του σχολικού προγράμματος. 
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 Το Αναγνωστικό της Γ΄τάξης Τα δύο βασιλόπουλα, με σαφείς επιρροές από το 

αφήγημα της Π. Δέλτα Παραμύθι χωρίς όνομα, 1910, αποτελεί ένα εγκώμιο στη βασιλική 

οικογένεια και συγκεκριμένα στο διάδοχο του θρόνου, ο οποίος εμφανίζεται ως βασικός 

συντελεστής  του εθνικού συναγερμού και σωτήρας του έθνους. Στην αφετηρία της πλοκής 
παρακολουθούμε την τραγική εικόνα που εμφανίζει το βασίλειο σ΄όλους τους τομείς και την 

έγνοια του νεαρού διαδόχου για την τύχη της χώρας. Με τη συμβουλή του δασκάλου του 

αποφασίζει να περιηγηθεί ως κοινός θνητός τη χώρα παίρνοντας ως συνοδοιπόρο την αδερφή 
του με στόχο να γνωρίσουν εκ του σύνεγγυς τα προβλήματά της. Τα δυο παιδιά 

φιλοξενούνται σε μια αγροικία της ελληνικής υπαίθρου, όπου και εργάζονται, και με τον 

τρόπο αυτό τους προσφέρονται οι όροι για μια άμεση  επαφή με τη νεοελληνική 
πραγματικότητα και το γενικό κλίμα παρακμής που επικρατεί σε όλους τους τομείς. Μετά τη 

μαθητεία αυτή το βασιλόπουλο συστρατεύεται με τους φορείς της τοπικής εξουσίας, το 

δάσκαλο και τον ιερέα, για την καταπολέμηση της αδράνειας και την ανασύνταξη των 

δυνάμεων του τόπου στην προοπτική της αποτελεσματικότερης αναμόρφωσής του. Εν τω 
μεταξύ καλείται να αντιμετωπίσει  με την πραγματική του πλέον  ταυτότητα και τα νέα 

εθνικά προβλήματα που προκύπτουν από τις επεκτατικές βλέψεις του γειτονικού κράτους. 

Στη φάση αυτή, ώριμος πλέον, ο διάδοχος του θρόνου συμβάλλει αποφασιστικά, στο πλαίσιο 
πάντα της οργανωμένης συλλογικής δράσης, στην ενδυνάμωση του κράτους  με αποτέλεσμα 

την ενσωμάτωση νέων περιοχών στα όρια του βασιλείου και τη δημιουργία προσδοκιών για 

περαιτέρω διεύρυνση των συνόρων, σύμφωνα με τα μεγαλοϊδεατικά αιτήματα. 
 Το Αναγνωστικό Ο νέος γεωργός της Τετάρτης τάξης αναπαριστά την περιπλάνηση 

ενός νέου, του Φώτου, στην ελληνική ύπαιθρο  στην προσπάθειά του να βρει δουλειά. Μετά 

από κάποια ατυχή συμβάντα φιλοξενείται στο σπίτι του αγροφύλακα ενός χωριού και 

βοηθάει την οικογένεια στις αγροτικές της ενασχολήσεις. Στο διάστημα αυτό ο 
μαθητευόμενος γεωργός αποκτά μια πλούσια και πολύπλευρη εμπειρία και εξειδικευμένες 

γνώσεις που αφορούν την οργάνωση της αγροτικής ζωής. Συγχρόνως η συναναστροφή του με 

την κόρη της οικογένειας, που είναι μαθήτρια του σχολείου, συμπληρώνει  τις γνωστικές του 
ελλείψεις, ενώ το μορφωτικό του κεφάλαιο εμπλουτίζεται από τις διαφωτιστικές παρεμβάσεις 

του δασκάλου και του γιατρού του χωριού. Εν τέλει, ώριμος και με αναπτυγμένη εθνική 

συνείδηση συμμετέχει στον πόλεμο εκτελώντας το χρέος του προς την πατρίδα. 

 Το βασικό θέμα του Αναγνωστικού της Πέμπτης τάξης Ο στρατιώτης αφορά τους 
αγώνες για την εθνική ολοκλήρωση στις αρχές του 20ου αιώνα και την αποκατάσταση της 

εθνικής ταπείνωσης από τις συνέπειες του πολέμου του 1897, ενώ η εγγεγραμμένη δομή 

μαθητείας στοχεύει στην εξοικείωση των νέων αναγνωστών με τους όρους της στρατιωτικής 
ζωής και τα εθνικά προτάγματα της εποχής, με κυρίαρχο τον ευκλεή θάνατο για την πατρίδα 

(Μαργαρίτης, 1989). Η πραγμάτωση του θέματος γίνεται μέσα από την αναπαράσταση της 

εθελοντικής συμμετοχής ενός Έλληνα της Αιγύπτου, του Πέτρου, στους βαλκανικούς 
πολέμους. Στα πρώτα στάδια της αφήγησης αποτυπώνεται η εθνική έξαρση και η σύσσωμη 

ανταπόκριση του λαού στο εθνικό προσκλητήριο. Στη συνέχεια μέσα από την πλοκή 

παρακολουθούμε την είσοδο του ελληνικού στρατού στα εδάφη της Μακεδονίας και της 

Ηπείρου, τη σταδιακή επελευθέρωση των τμημάτων αυτών και την ενσωμάτωσή τους στην 
ελληνική επικράτεια. Με αφορμή τη νικηφόρο πορεία του ελληνικού στρατού στις βόρειες 

επαρχίες και με την αξιοποίηση ποικίλων αφηγηματικών τεχνασμάτων, κυρίως συζητήσεων 

των στρατιωτών εν ώρα σχόλης, ο αφηγημένος χρόνος διευρύνεται μέχρι την αρχαιότητα, 
εξυπηρετώντας κατεξοχήν το ζήτημα της εθνικής συνέχειας, στοιχείο που δικαιολογεί και 

νομιμοποιεί τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο. Επιπροσθέτως οι εγκιβωτισμένες 

αφηγήσεις γεγονότων από το ένδοξο ιστορικό παρελθόν ενισχύουν το πατριωτικό φρόνημα 
και την αξία της αυτοθυσίας για την πατρίδα. Το εν λόγω αφήγημα, παρά τους εμφανείς 

προγραμματικούς στόχους, θα μπορούσε να θεωρηθεί, σύμφωνα με την Ελπινίκη 

Νικολουδάκη-Σουρή, πρωτόλειο αφήγημα-ρεπορτάζ παιδικής λογοτεχνίας, όπου 

καταγράφονται λεπτομερώς βασικά γεγονότα του πρώτου βαλκανικού πολέμου 
(Νικολουδάκη-Σουρή, 2008).   

 Τέλος, το Αναγνωστικό της Έκτης τάξης Η μεγάλη Ελλάς μπορούμε να πούμε ότι 

αποτελεί αφηγηματική συνέχεια του προηγούμενου. Πρόκειται για μια εντελώς 
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προσχηματική πλοκή που αναπαριστά το ταξίδι δύο φίλων στρατιωτών στις διάφορες πόλεις 

των λεγόμενων Νέων Χωρών αμέσως ματά την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος. Στο 

πλαίσιο της περιήγησής τους οι δυο φίλοι συζητούν για την ανάγκη αναμόρφωσης του τόπου, 

την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, το ιστορικό παρελθόν των περιοχών και 
ακόμη την ανάγκη αστικής και πολιτικής διαπαιδαγώγησης των πολιτών με στόχο πάντα την 

μετεξέλιξη της Ελλάδας σ' ένα σύγχρονο κράτος. Στο τελευταίο κεφάλαιο, μέσα από τη 

διαδικασία της περιληπτικής αφήγησης, γίνεται αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή, 
ενώ το βιβλίο τελειώνει με την υπόσχεση της νέας γενιάς να συνταχτεί και αυτή με τη σειρά 

της στον αγώνα για την εθνική ολοκλήρωση. 

 Επιχειρώντας μια γενική αποτίμηση των Αναγνωστικών της Γ. Καζαντζάκη 
μπορούμε να πούμε ότι όλα κινούνται στους ίδιους ιδεολογικούς προσανατολισμούς, όπως 

αυτοί ορίζονται και στα νομοθετικά κείμενα που ρυθμίζουν τη σύνταξη των σχολικών 

αναγνωσμάτων. Αναλυτικότερα, το Αναγνωστικό  Οι τρεις φίλοι προωθεί μέσα από το 

πρότυπο του Ροβινσώνα Κρούσου το βασικό ιδεολογικό τρίπτυχο της εποχής πατρίς-
θρησκεία-οικογένεια. Τα υπόλοιπα τέσσερα Αναγνωστικά, χωρίς να υπονομεύουν το θέμα 

της οικογένειας και της θρησκείας, προκρίνουν το ζήτημα της εθνικής ολοκλήρωσης και 

ανάπτυξης εστιάζοντας στην ανασυγκρότηση του κράτους, στοιχείο που εμφανίζεται ως 
βασική προϋπόθεση της οραματιζόμενης εθνικής αναγέννησης. Με αυτόν τον τρόπο, 

μπορούμε να πούμε, συνιστούν μια εξέλιξη στη διαχείριση του εθνικού ζητήματος, καθώς 

απομακρύνονται από τη ρητορεία περί του  λαμπρού παρελθόντος που σε όλο το 19ο αιώνα 
στόχευε μέσα από την υποκατάσταση του ανενεργού παρόντος στην καταξίωση του 

νεοσύστατου κράτους και εστιάζουν στην πίστη στις σύγχρονες δυνάμεις του ελληνισμού 

μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι νέοι εθνικοί στόχοι.  

 Η διαχείριση του θέματος και της προγραμματισμένης ύλης γίνεται με την 
αξιοποίηση της ερβαρτιανής μεθόδου σύνθεσης, η οποία στηρίζεται στην ενιαία αφηγηματική 

δομή, προϋπόθεση της οποίας είναι η ύπαρξη κάποιας πλοκής που δίνει στα βιβλία 

μυθιστορηματικό χαρακτήρα. Διαπιστώνεται όμως ότι η πλοκή των τεσσάρων 
Αναγνωστικών-μυθιστορημάτων είναι αρκετά σχηματική, κανονισμένη στην εξυπηρέτηση 

της παιδαγωγικής στόχευσης, ενώ ο αφηγηματικός τους χρόνος διακόπτεται μονίμως από την 

παρεμβολή πάμπολλων και ποικίλων πληροφοριών, συνυφασμένων με όλες τις γνωστικές 

περιοχές του σχολικού προγράμματος της εποχής. Κατ' αυτόν τον τρόπο τα Αναγνώσματα 
της Γ. Καζαντζάκη αναδεικνύονται σε εντευκτήρια ωφελίμων γνώσεων, οι οποίες, σύμφωνα 

με τα κριτήρια της επίσημης μορφωτικής πολιτικής έχουν τη μεγαλύτερη αξία για τον 

εμπλουτισμό του γνωστικού κεφαλαίου της νέας γενιάς. Το χαρακτηριστικό αυτό θεωρημένο 
μέσα από τη σύγχρονη οπτική μπορούμε να πούμε ότι υπονομεύει τη λογοτεχνικότητα των 

έργων, ενώ οι σχοινοτενείς μονόλογοι μέσω των οποίων διοχετεύονται οι πληροφορίες δεν 

είναι φιλικοί προς τους νεαρούς αποδέκτες. Αν το εξετάσουμε όμως συγκριτικά με τη δομή 
και το περιεχόμενο των άλλων παιδικών αναγνωσμάτων της εποχής, διαπιστώνουμε ότι η 

πρακτική αυτή εντοπίζεται ακόμη και σε αφηγήματα για παιδιά που κυκλοφορούν στον 

εξωσχολικό χώρο. Σε γενικές γραμμές πάντως, παρόλο που και στα Αναγνωστικά της Γ. 

Καζαντζάκη ο παιδαγωγός επικαλύπτει το συγγραφέα, ο φροντισμένος λόγος και το στοιχείο 
της περιπέτειας  είναι παράμετροι που προσδίδουν λογοτεχνικό χαρακτήρα στα Αναγνωστικά 

και ενισχύουν την αναγνωσιμότητά τους. 

 Καταληκτικά θέλω να επισημάνω ότι στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάστηκε μια 
γενική εικόνα των Αναγνωστικών της Γ. Καζαντζάκη υπό το φως των εθνικών στοχεύσεων 

της εποχής. Υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά τα οποία απαιτούν περαιτέρω και σε βάθος 

έρευνα. Ένα από αυτά είναι η σχέση των τυπωμένων κειμένων των Αναγνωστικών με αυτά 
που παρέδωσε η συγγραφέας στην επιτροπή κρίσης, η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία είχε το δικαίωμα της παρέμβασης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθώ και σε 

κάποια καταγγελία που έγινε εις βάρος της Γ. Καζαντζάκη, την οποία έθεσε υπόψη μου ο 

Αλέξης Δημαράς σε σχετική συζήτηση λίγο πριν την οργάνωση της ημερίδας στις 26 
Νοεμβρίου 2009 από την Εταιρεία Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας  με θέμα 

τα Αναγνωστικά των λογοτεχνών, όπου κατόπιν προτροπής του ίδιου παρουσιάστηκε μια 

αρχική εκδοχή της εργασίας αυτής. Πρόκειται για ένα  καταγγελτικό κείμενο υπογεγραμμένο 
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από τον πρώτο  εκδότη των Αναγνωστικών τον Μιχαήλ Μαντζεβελάκη στην εφημερίδα 

Εμπρός στις 10 Ιουλίου 1915. Ο εκδότης κατηγορεί τη συγγραφέα ότι παραβιάζοντας τους 

όρους της σχετικής νομοθεσίας προσπάθησε να επανεκδώσει το Αναγνωστικό Οι τρεις φίλοι 

σε άλλον εκδοτικό οίκο.  Ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί είναι ότι το 
εγκεκριμμένο κείμενο του 1914 είχε υποστεί τόσες διορθώσεις, μεταβολές και προσθήκες 

από τον παιδαγωγό Ζαμάνο, ώστε μόνο ο τίτλος και το όνομα της συγγραφέως παρέμειναν 

αναλλοίωτα.  Ακόμη και αν έχει αρκετή δόση υπερβολής η εν λόγω καταγγελία, θεωρώ ότι 
παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον η συσχέτιση των παραδομένων με τα τυπωμένα κείμενα σε 

όλα τα Αναγνωστικά της Γ. Καζαντζάκη και μάλιστα στη διαχρονικότητά τους, καθώς 

γνώρισαν αρκετές επανατυπώσεις σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. 
 Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι η τεράστια αντίφαση ανάμεσα στη συγγραφέα 

των εν λόγω εθνικιστικών βιβλίων, τα οποία ανήκουν στην πρώτη φάση της δημιουργίας της 

και στη συγγραφέα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, όπου ανήκουν τα μεταγενέστερα έργα της 

για ενήλικες. Το ζήτημα απαιτεί τη διερεύνησή του. Σε απάντηση πάντως που είχε δώσει η 
ίδια, σύμφωνα με δημοσίευμα, γύρω στα 1934, όταν ρωτήθηκε από τον Γ. Δημάκο για τον 

εθνικιστικό χαρακτήρα των σχολικών της αναγνωσμάτων, δήλωσε, συνεπής εν ολίγοις προς 

τον διαρκώς μεταβαλλόμενο εαυτό της, ότι κατά το διάστημα της  συγγραφής τους ήταν 
εθνικίστρια και ένθερμη οπαδός του μεγαλοϊδεατισμού και ότι η ιδεολογική της μεταστροφή 

συντελέστηκε μετά το 1917. Τέλος, για την επανέκδοση των Αναγνωστικών της στα επόμενα 

χρόνια από τον εκδοτικό οίκο Δημητράκου δήλωσε ότι  τα βιβλία δεν της ανήκαν, καθώς τα 
είχε πουλήσει στον  εκδότη, ο οποίος και τα εξέδιδε χωρίς την άδειά της (Δημάκος, 1934). Η 

αναζήτηση και άλλων τεκμηρίων, κατά την άποψή μου, θα διαλεύκανε περισσότερο το 

ζήτημα. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόμη δύο υποθέσεις οι οποίες προκύπτουν και από τη 
λανθάνουσα συμμετοχή του Ν. Καζαντζάκη στη συγγραφή των Αναγνωστικών. Η πρώτη έχει 

να κάνει με τη διερεύνηση των λόγων για τους οποίους τις ευθύνες της συγγραφικής τους 

δραστηριότητας τις επωμίστηκε η Γ. Καζαντζάκη και η δεύτερη με την αιτιολόγηση της 
υποχώρησής τους από τις δημοτικιστικές τους αρχές σε μια περίοδο που ο Εκπαιδευτικός 

Όμιλος, του οποίου ήταν ενεργά μέλη, διένυε την ορμητική του φάση. Η θέση του γραμματέα 

του Ομίλου που κατείχε ο Ν. Καζαντζάκης, κριτήριο που μάλλον  λειτούργησε ως ηθική 

δέσμευση γι' αυτόν, είναι στοιχείο που μας κατευθύνει σε  μια πρώτη ερμηνεία. Πέρα απ'αυτά 
όμως, η εν λόγω συγγραφική παρέμβαση του ζεύγους Καζαντζάκη χρήζει αναλυτικότερης 

και πολύπλευρης έρευνας. Ευελπιστούμε ότι η ανα χείρας εργασία θα αποτελέσει το έναυσμα  

και θα κινητοποιήσει το ερευνητικό ενδιαφέρον των ειδικών τόσο από το χώρο του παιδικού 
βιβλίου όσο και από το γενικότερο χώρο των επιστημών της αγωγής, ώστε στο πλαίσιο της 

συγκειμενικής προσέγγισης να συμβάλουν στον πολυπρισματικό φωτισμό της συγκεκριμένης  

δραστηριότητας, η οποία τοποθετείται στην αφετηρία των συγγραφικών τους αναζητήσεων.  
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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«ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ» ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ: Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

 
 

Αιμιλία ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, Αρχαιολόγος (M.Ed.) – ΙΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. 

 
Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται και, μάλλον, διδάσκεται 

ο Νεολιθικός Πολιτισμός (7000 – 3500 π.Χ.) μέσα από τα σχολικά βιβλία Ιστορίας, με έμφαση σε αυτό 

της Γ΄ Δημοτικού και σε μικρότερο βαθμό της Α΄ Γυμνασίου· και, καθώς η Νεολιθική Εποχή είναι, 

ίσως, απαλλαγμένη, από εθνικιστικούς συνειρμούς, σε αντίθεση με άλλες περιόδους της αρχαιότητας, 

εξετάζεται πώς και πόσο προσεγγίζεται αυτό το κομμάτι του ιστορικού παρελθόντος στα αντίστοιχα 

διδακτικά βιβλία και ποιος είναι ο αντίκτυπος τους στη γνώση που αποκομίζουν τα παιδιά. Αφορμή για 
την ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο στάθηκαν οι συστηματικά παρατηρούμενες 

γνωστικές παρανοήσεις, με τις οποίες έφθαναν, στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, 

μαθητές, κυρίως της Γ΄ Δημοτικού, με σκοπό να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο 

Νεολιθικός Πολιτισμός στη Θεσσαλία». Οι γνωστικές παρανοήσεις, της ίδιας πάντα θεματικής, με τις 

οποίες έφταναν τα παιδιά και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στο Μουσείο και οι γνωστικές συγκρούσεις, 

στις οποίες υπόκεινταν κατά τη διάρκεια του, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξεύρεσης τρόπου 

διαχείρισής τους, επαναπροσδιόρισαν σε μεγάλο βαθμό το ίδιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε 

τελικά το σχολικό βιβλίο να «ξαναδιαβαστεί» μέσα από τη βιωματική εμπλοκή των συμμετεχόντων με 

τα αυθεντικά αντικείμενα και τη Μουσειακή Έκθεση. 

 
This article focuses on the way Neolithic Culture (7000 - 3500 BC) is presented and probably taught 

through school History books, with emphasis on those of C Primary and, to a lesser extent, of A Grade; 

and, as the Neolithic Era is, somehow, free of nationalistic connotations, unlike other periods of 

antiquity, the article examines how this part of historical past is approached in textbooks respectively 

and which is their impact on children’s knowledge. Children’s misconceptions, systematically observed 

at their arrival at Volos “Athanassakeion” Archaeological Museum in order to participate in an 

educational programme about “Neolithic Culture in Thessaly”, were the reason for dealing with this 

subject here. Cognitive misunderstandings, always of the same theme, with which both children and the 
escorting teachers arrived at the Museum, and the cognitive conflicts they faced there, coupled with the 

need to find ways to manage them, largely redefined the educational programme itself, so as to reread 

the History textbook along with them, through their experiential engagement with the authentic objects 

and the Museum exhibition. 

 
1. Ο ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 
 

 

Ο Νεολιθικός Πολιτισμός εμπεριέχεται στα βιβλία της Γ  ́Δημοτικού (Μαϊστρέλλης, 

Καλύβη & Μιχαήλ, 2007α) και της Α΄ Γυμνασίου (Κατσουλάτος, Κοκκορού-Αλευρά & 

Σκουλάτος, 2013), ενώ μνημονεύεται απλώς στο βιβλίο της Α΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής 
Παιδείας (Μαστραπάς, 2013).  

Στην πρώτη περίπτωση, τα Κεφάλαια για την Παλαιολιθική και Νεολιθική Εποχή 

καλύπτουν 10 σελίδες του σχολικού βιβλίου, από τη σελίδα 97 έως την 106, μετά τη 
Μυθολογία και πριν την Εποχή του Χαλκού, και ορίζεται (ΔΕΠΠΣ: 188-191) ότι πρέπει να 

διδαχθούν σε 2 διδακτικές ώρες. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι «να γίνουν συσχετίσεις και 

να προβούν σε απλές γενικεύσεις και να προβληματιστούν οι μαθητές για τη σχέση του 

ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και τον αγώνα του για πρόοδο». Ο εκπαιδευτικός 
καλείται να εστιάσει στις έννοιες του «χώρου και του χρόνου, του πρωτόγονου και της 

τεχνολογίας, της ανακάλυψης, της αλλαγής, της εξέλιξης και της προόδου» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι. 
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2003: 184). Η ιστορική πληροφορία αναπτύσσεται σε μικρά Κεφάλαια, κυρίως μέσα από 

κείμενα γραμμένα για παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Μέσω του χρονολογίου, 

που παρατίθεται στην αρχή της Ενότητας, επιχειρείται να τεθούν θέματα χρονικής διαδοχής, 

ενώ οι συνακόλουθες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο Εποχών σε θέματα γεωμορφολογίας, 
φυσικού περιβάλλοντος καθώς και του τρόπου ζωής των ανθρώπων γενικά αποτυπώνονται 

στα κείμενα των αντίστοιχων Κεφαλαίων. Η ίδια, όμως, αυτή η διαπραγμάτευση της ύλης σε 

Κεφάλαια επισύρει, ταυτόχρονα, κινδύνους για γνωστικές παρανοήσεις, κυρίως γιατί η 
έκταση τους είναι αρκετά περιορισμένη και η διάκριση ανάμεσα στις χρονικές περιόδους και 

τις συνακόλουθες ραγδαίες πολιτισμικές αλλαγές αρκετά συγκεχυμένη. Για το λόγο αυτό, στο 

πλαίσιο του παρόντος άρθρου δεν εξετάζεται απλώς το Κεφάλαιο που αναφέρεται 
αποκλειστικά στη Νεολιθική Εποχή αλλά επίσης κι εκείνο που παρουσιάζει την 

προγενέστερη Παλαιολιθική Περίοδο. Τα παραθέματα που χρησιμοποιούνται, δηλώνονται 

μέσα σε πλαίσιο, με ξεχωριστό χρώμα, για να μπορούν να διακρίνονται από το σώμα του 

κειμένου. Είναι αποσπάσματα από παιδικά βιβλία γνώσεων και αποσκοπούν στο να δώσουν 
στους μαθητές τη δυνατότητα «να προσεγγίσουν βιωματικά παλιότερες εποχές και να 

ανακεφαλαιώσουν τις ιστορικές τους γνώσεις» (Μαϊστρέλλης, Καλύβη & Μιχαήλ, 2007β: 6).  

Σε σχέση με τη δηλωτική γνώση που προβάλλεται μέσω του διδακτικού βιβλίου, 
μπορεί να επισημανθεί ότι παρέχονται μεν αρκετές πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των 

νεολιθικών ανθρώπων, η προσέγγιση, όμως, είναι αρκετές φορές στερεοτυπική και 

μονομερής, αν όχι λανθασμένη επιστημονικά (Καλογιάννη, 2011). Οι άνθρωποι των πρώιμων 
αυτών κοινωνιών προσεγγίζονται σαν «πρωτόγονοι» (Μαϊστρέλλης, Καλύβη & Μιχαήλ, 

2007α: 98), ενώ, συχνά, η ασφαλής ιστορική πληροφορία συνδέεται με τρόπο άμεσο με μια 

μόνο από τις ερμηνείες της, χωρίς τη σαφή παράθεση και των υπόλοιπων απόψεων σχετικά 

με το θέμα, έτσι που, τελικά, το «φανταστικό» εμπλέκεται με το «πραγματικό» και καταλήγει 
σε μια μονόπλευρη θεώρηση των πραγμάτων από τα παιδιά, σχετικά με την Ιστορία 

(Hamilakis, 2003). Για παράδειγμα, γίνεται νύξη σε θέματα ιδεολογίας και λατρείας 

(Μαϊστρέλλης, Καλύβη & Μιχαήλ, 2007α: 101), όπου όμως παρέχεται ένα μόνο μέρος των 
σύγχρονων επιστημονικών απόψεων (Παπαθανασόπουλος, 1996) που επικρατούν σε σχέση 

με τη χρήση και λειτουργία των νεολιθικών ειδωλίων. Αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο, 

καθώς η επαναληπτική ερώτηση στο τέλος του Κεφαλαίου μπορεί να απαντηθεί κυρίως μέσα 

από το συγκεκριμένο παράθεμα. Ανάλογα, στο 2
ο
 παράθεμα του 2

ου
 Κεφαλαίου 

(Μαϊστρέλλης, Καλύβη & Μιχαήλ, 2007α: 105), που φέρει τον τίτλο «Το χωριό μου το 

Διμήνι», παρουσιάζεται η καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε ένα νεολιθικό χωριό, στην 

προκειμένη περίπτωση το Διμήνι, μέσα από την αφήγηση του ήρωα της ιστορίας, πρακτική 
που χρησιμοποιείται για να κεντρίσει την προσοχή των παιδιών (Simandiraki, 2004). Όμως, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει, καταρχήν, να τονιστεί ότι απουσιάζει παντελώς η 

βιβλιογραφική αναφορά, ώστε να γίνεται σαφές το πλαίσιο συγγραφής του συγκεκριμένου 
αποσπάσματος, ενώ οι πληροφορίες που παρατίθενται είναι σε αρκετά σημεία επισφαλείς και 

οδηγούν σε παρανοήσεις. Για παράδειγμα ο ήρωας φυλάει το χωριό από εχθρούς, λέγοντας 

«…σήμερα είναι η σειρά μου να φυλάω το χωριό…», στοιχείο, που όμως δεν επιβεβαιώνεται 

αρχαιολογικά. Το απόσπασμα αυτό από το συγκεκριμένο παράθεμα έρχεται να ενισχύσει τις 
αντίστοιχες πληροφορίες στο σώμα του κειμένου, στο Κεφάλαιο του βιβλίου που αναφέρεται 

στη «Νεολιθική Εποχή στην Ελλάδα» και παρουσιάζει μια σύντομη επισκόπηση των 

αρχαιολογικών ερευνών, με έμφαση στη Θεσσαλία και την Κύπρο (Μαϊστρέλλης, Καλύβη & 
Μιχαήλ, 2007α: 104). Η πληροφορία που παραδίδεται εδώ αναφορικά με την ύπαρξη τειχών 

στους οικισμούς του Σέσκλου και του Διμηνίου είναι αρκετά επισφαλής, καθώς οι 

λιθόκτιστοι περίβολοι του Διμηνίου θεωρείται ότι εξυπηρετούσαν πολυλειτουργικές ανάγκες 
(Παπαθανασόπουλος, 1996). Η σύγχρονη έρευνα (Παπαθανασόπουλος, 1996), εξάλλου, σε 

σχέση με την τεχνολογία των νεολιθικών αγγείων έχει αποδείξει ότι τόσο για την κατασκευή 

όσο και για τη διακόσμησή τους χρησιμοποιούνταν πηλός, διαφορετικής σύστασης κάθε 

φορά, κι όχι οποιοδήποτε άλλο υλικό, όπως ουρία, αίμα ή κάρβουνο, όπως υποστηριζόταν 
αρκετά παλιότερα και υποστηρίζεται και στο συγκεκριμένο απόσπασμα – «…τα ζωγραφίζει 

με μαύρη μπογιά, που τη φτιάχνει ανακατεύοντας τριμμένο κάρβουνο και λίπος…» 

(Μαϊστρέλλης, Καλύβη & Μιχαήλ, 2007α: 104). Φαίνεται, δηλαδή, να δίνεται έμφαση σε 
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συγκεκριμένες και εν πολλοίς απαρχαιωμένες επιστημονικά απόψεις για την ερμηνεία των 

ιστορικών καταλοίπων, χωρίς να αναφέρονται καν διαφορετικές οπτικές θεώρησής τους, κάτι 

που αντικρούει τις βασικές αρχές διδακτικής της Ιστορίας ως προς τη χρήση και την 

τεκμηριωτική αξία των πηγών (Κόκκινος, 2004). Η αξιολόγηση των γνώσεων των παιδιών 
επιδιώκεται μέσω των ασκήσεων στο Τετράδιο Εργασιών του μαθητή, όπου κάθε Κεφάλαιο 

του διδακτικού βιβλίου αντιπροσωπεύεται από μια σελίδα με ερωτήσεις, σχόλια ή προτάσεις 

για δραστηριότητες (Μαϊστρέλλης, Καλύβη & Μιχαήλ, 2007γ), κάποιες από τις οποίες έχουν 
αντληθεί από άλλα εκπαιδευτικά έντυπα (Αδρύμη-Σισμάνη, 1999), χωρίς όμως, αυτό να 

μνημονεύεται. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην εικονογράφηση του βιβλίου, οι φωτογραφίες από 
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία εντάσσονται, μάλλον, στο πλαίσιο της «περιβαλλοντικής 

ιστορίας», που «επιχειρεί», ίσως, «να χειριστεί συμφιλιωτικά τις έννοιες της φύσης και της 

κουλτούρας, υπερβαίνοντας τις διχοτομίες φύσης και πολιτισμού» (Ρεπούση 2004: 86). Το 

τοπίο θεωρείται μεν ιστορικό, καθώς συσχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες (Ρεπούση, 2004), ο τρόπος παράθεσης των φωτογραφιών, όμως, δε βοηθά 

άμεσα στο συσχετισμό τους με την ιστορική πληροφορία που εμπεριέχουν και που μ’ αυτήν 

καλούνται να νοηματοδοτηθούν. Επιπρόσθετα, αν και τα φωτογραφικά τεκμήρια μνημείων ή 
αρχαίων αντικειμένων αντιμετωπίζονται θεωρητικά ως πηγές ιστορικής πληροφόρησης, 

εντούτοις ο υπομνηματισμός τους είναι ελλιπής κι απουσιάζουν στοιχεία για την προέλευση 

των αντικειμένων αλλά και για την αναδημοσίευση των ίδιων των φωτογραφιών, όπου 
γίνεται.  

Στη δεύτερη περίπτωση, της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου, το Κεφάλαιο για την Εποχή 

του Λίθου είναι το πρώτο του Βιβλίου και καλύπτει 8 σελίδες, από την 5
η
 ως τη 12

η 

(Κατσουλάκος, Κοκκορού-Αλευρά & Σκουλάτος, 2013). Εδώ, το σύντομο εισαγωγικό 
σημείωμα του Κεφαλαίου Α΄ (Κατσουλάκος, Κοκκορού-Αλευρά & Σκουλάτος, 2013: 5) 

αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει τους λόγους χαρακτηρισμού μιας μακρότατης περιόδου της 

αρχαιότητας ως «Προϊστορίας» όπως, επίσης, και τα χρονικά όρια της Εποχής του Λίθου και 
την υποδιαίρεση αυτής στις επιμέρους περιόδους της, με τρόπο απλό, που προκαλεί, όμως, 

μεταγνωστικές διαδικασίες στα παιδιά. Στο Κεφάλαιο που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο 

άνθρωπος και τα έργα του στην Παλαιολιθική και Μεσολιθική Περίοδο αντίστοιχα, διάκριση 

που γίνεται εμφανής από τους πλαγιότιτλους που αντιστοιχούν στις επιμέρους ενότητες 
(Κατσουλάκος, Κοκκορού-Αλευρά & Σκουλάτος, 2013: 6-8). Με ανάλογο τρόπο δομείται το 

περιεχόμενο και για την επόμενη Περίοδο, τη Νεολιθική (Κατσουλάκος, Κοκκορού-Αλευρά 

& Σκουλάτος, 2013: 9-11), με τη γνώση να συντίθεται σταδιακά από τις διαδοχικές ενότητες 
που αναφέρονται στη ζωή του ανθρώπου στη Νεολιθική Εποχή και ειδικά στο σημερινό 

ελλαδικό χώρο, όπως αποτυπώνεται στα μνημεία και στα τέχνεργα που έχουν σωθεί, για να 

καταλήξει σε θέματα ιδεολογίας, με τις διαφορετικές επιστημονικές απόψεις να παρατίθενται 
κριτικά.  

Όπου χρησιμοποιείται εξειδικευμένη ορολογία, αυτή υπομνηματίζεται και παραπέμπει 

σε αντίστοιχο γλωσσάρι. Τα κειμενικά παραθέματα εδώ είναι περιορισμένα (Κατσουλάκος, 

Κοκκορού-Αλευρά & Σκουλάτος, 2013: 8), αντλούνται, όμως, από εξειδικευμένα 
επιστημονικά κείμενα, στα οποία παραπέμπουν βιβλιογραφικά. Οι φωτογραφίες που 

υποστηρίζουν το κείμενο είναι αριθμητικά λιγότερες, υπομνηματίζονται, όμως, ώστε να 

καθίσταται εμφανής η διάκριση ανάμεσα στο αυθεντικό αντικείμενο ή μνημείο και στην 
αναπαράστασή του. Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί το περιεχόμενο στις 

αντίστοιχες ενότητες αλλά και οι ίδιες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι 

τεκμηριωμένες επιστημονικά και παρατίθενται έτσι, ώστε να γίνονται σαφείς οι λόγοι για 
τους οποίους ανάγονται τα συγκεκριμένα συμπεράσματα, κάτι που πιθανόν οφείλεται στη 

συμμετοχή εξειδικευμένου επιστήμονα στη συγγραφική ομάδα. Πρέπει, όμως, να 

επισημανθεί ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την Οδηγία να παραλείπουν τη διδασκαλία του 

Κεφαλαίου για τον Νεολιθικό Πολιτισμό και να ξεκινούν τη διδακτέα ύλη από την επόμενη 
Εποχή, την Εποχή του Χαλκού (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2013). 

«Θεωρείται», όμως, «αυτονόητο ότι ο/η εκπαιδευτικός θα μεριμνήσει ώστε, μέσα από μια 
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ευσύνοπτη προσέγγιση των βασικών στοιχείων τους, να διασφαλισθεί η συνέχεια και η 

συνοχή της ιστορικής αφήγησης» (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2013: 1).  

Στο Βιβλίο της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου, τέλος, ο Νεολιθικός Πολιτισμός 

συμπυκνώνεται σε μία μόνο παράγραφο στο εισαγωγικό σημείωμα του Κεφαλαίου ΙΙ, με 
τίτλο «Οι Αρχαίοι Έλληνες. Από τους προϊστορικούς χρόνους έως και το Μ. Αλέξανδρο» ως 

εξής «Οι αρχαιότερες ανθρώπινες κοινωνίες στον τόπο αυτό χρησιμοποίησαν ως πρώτη ύλη 

για την οργάνωση τους το λίθο. Έτσι η περίοδος αυτή έγινε γνωστή με το συμβατικό όρο, 
εποχή του λίθου. Προς το τέλος αυτής της περιόδου, δηλαδή της νεολιθικής, ο άνθρωπος 

πέρασε από το θηρευτικό-συλλεκτικό στάδιο της οικονομίας στο παραγωγικό. Ο ελληνικός 

χώρος στη διάρκεια της νεολιθικής εποχής (περ. 7000-3000 π.Χ.) έπαιξε πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Εδώ εντοπίστηκαν οι σπουδαιότεροι νεολιθικοί οικισμοί 

(Σέσκλο και Διμήνι Θεσσαλίας), των οποίων η οργάνωση και η εξέλιξη προσδιορίζεται από 

το τρίπτυχο: μόνιμη εγκατάσταση, γεωργία, κτηνοτροφία» (Μαστραπάς, 2013: 56).  

 

2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΣΤΟ «ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ» ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ.  
 

Σε πρακτικό επίπεδο και σε ό,τι αφορά στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο 

Βόλου, γνωστό για την «Αίθουσα του Νεολιθικού Πολιτισμού», και με δεδομένη τη συνήθη 
προτίμηση των εκπαιδευτικών να επιλέγουν εκπαιδευτικές μουσειακές δράσεις σε άμεση 

συνάρτηση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Σχολείου και τη διδασκαλία επιμέρους 

ενοτήτων συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, κυρίως της Ιστορίας (Καλογιάννη, 2010α 

& 2011), αυτό συνεπάγεται αυξημένη επισκεψιμότητα σχολικών ομάδων, κυρίως Γ΄ 
Δημοτικού, συχνά με επικεντρωμένα θεματικά ενδιαφέροντα στη Νεολιθική Εποχή, και 

σπανιότερα μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, στο πλαίσιο διδακτικών επισκέψεων, με 

προτίμηση, όμως, στην Εποχή του Χαλκού.  
 Στο παρελθόν, η «Αίθουσα του Νεολιθικού Πολιτισμού στη Θεσσαλία» είχε 

αξιοποιηθεί παιδαγωγικά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Raphaël» για τον 

Νεολιθικό Πολιτισμό, που εκπονήθηκε το 1997 σε συνεργασία με το Μουσείο της Βάρνας, 
στη Βουλγαρία, και το Μουσείο Saint-Germain-en-Laye, στη Γαλλία. Τότε, 

κατασκευάστηκαν πειραματικά εργαστήρια με τη μορφή νεολιθικών καλυβών στο χώρο του 

Αναύρου, μπροστά από το Μουσείο, και δημιουργήθηκαν ένα μικρής διάρκειας ντοκιμαντέρ, 

που αναφέρεται στα επιτεύγματα του νεολιθικού ανθρώπου και παρουσιάζει το νεολιθικό 
πολιτισμό, καθώς και ένα σύντομο, δίγλωσσο εκπαιδευτικό έντυπο (Αδρύμη-Σισμάνη et al., 

2001). Οι υποδομές αυτές αξιοποιούνταν ως το 2002 στο πλαίσιο οργανωμένων, 

εμπλουτισμένων θεματικών εκπαιδευτικών περιηγήσεων, κυρίως για παιδιά, που 
περιλάμβαναν την προβολή του ντοκιμαντέρ αρχικά κι έπειτα καθοδηγούμενη περιήγηση 

στην «Αίθουσα του Νεολιθικού Πολιτισμού» και στις «καλύβες» στο πάρκο του Αναύρου 

από αρχαιολόγο της Υπηρεσίας, όπου πραγματοποιούνταν εργαστήρι πηλού (Αδρύμη – 

Σισμάνη, 2003· 2004· Ροντήρη et al, 2002· Νικονάνου, 2002). Περιστασιακά εφαρμόζονταν 

πειραματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, που σχεδιάζονταν από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ή 

φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης». 
Μετά την Επανέκθεση του 2004 στην Παλαιά Πτέρυγα, οι επισκέψεις των Σχολείων άρχισαν 

να πυκνώνουν, κυρίως λόγω του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για τη Νέα Έκθεση κι, 

έτσι, οι περιηγήσεις σύντομα αντικαταστάθηκαν από πιο οργανωμένες, βιωματικές δράσεις.  

 

2.1. «ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ» ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ». 
 

Διαπιστωνόταν, όμως, σε σταθερή βάση ότι τα περισσότερα παιδιά και οι συνοδοί 
εκπαιδευτικοί παρουσίαζαν μια δυσκολία να αντιληφθούν καταρχήν τη χρονική διάκριση 

ανάμεσα στην Παλαιολιθική και τη Νεολιθική Εποχή και συνακόλουθα στα κοινωνικά και 

πολιτισμικά δεδομένα για κάθε χρονική περίοδο. Στην ερώτηση «τι ήταν οι άνθρωποι στην 

Εποχή του Λίθου;», η συνήθης απάντηση ήταν «πρωτόγονοι» αφού «δεν ήξεραν να μιλούν». 
Η επικέντρωση της συζήτησης στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και οι ανάλογες 
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ερωτήσεις, είχαν σαν επακόλουθο συνήθως απαντήσεις όπως «γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 

ψαράδες, καλλιτέχνες…». Το επόμενο σημείο της γνωστικής σύγκρουσης, με το οποίο 

βρίσκονταν αντιμέτωπα τα παιδιά, εντοπίζεται σε θέματα τεχνολογίας της Νεολιθικής, όπως, 

για παράδειγμα, στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονταν και διακοσμούνταν γραπτά τα 
αγγεία. Εδώ οι απόψεις ταυτίζονταν, «με κάρβουνο και λίπος». Τέλος, η έκπληξή τους ήταν 

και παραμένει μεγάλη όταν διαπιστώνουν ότι τα περισσότερα αρχαία αντικείμενα, που 

εικονογραφούν το βιβλίο, εκτίθενται στο Μουσείο, κάτι που σε πολλούς δεν είναι γνωστό, 
καθώς πουθενά στην εικονογράφηση δεν υπάρχει ο ανάλογος υπομνηματισμός. Οι 

παρατηρήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την παντοκρατορία του ενός και μόνο σχολικού 

βιβλίου, με το οποίο παιδιά και ενήλικες βρίσκονταν καθημερινά αντιμέτωποι, καθόρισαν ως 
ένα βαθμό τη δομή του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς στη διάρκειά του 

θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος να εξομαλυνθούν αυτές οι δυσχέρειες.   

Έτσι, στην αρχή του προγράμματος, τα παιδιά παρακολουθούν το ντοκιμαντέρ, με τη 

μόνη οδηγία να προσπαθήσουν να συγκρατήσουν τις πρώτες λέξεις που θα ακούσουν, «7.000 
χρόνια π.Χ.», με ερώτηση για τις οποίες ξεκινά, στη συνέχεια, η συζήτηση στην «Αίθουσα 

του Νεολιθικού Πολιτισμού». Στη διάρκειά της αφιερώνεται αρκετός χρόνος, ώστε να γίνει 

κατανοητή εκ μέρους των παιδιών η διάκριση ανάμεσα στην Παλαιολιθική και τη Νεολιθική 
Εποχή και συνακόλουθα στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Αναζητούνται οι διαφορές μεταξύ 

τους σε ό,τι αφορά στο θέμα της εγκατάστασης, με την οργάνωση, τελικά, του χώρου 

συνήθως σε χαμηλούς λόφους, στις «μαγούλες», μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες, που 
φιλοδοξούν να προκαλέσουν συνειρμούς και να διεγείρουν στα παιδιά μεταγνωστικές 

διαδικασίες. Η θέαση των λίθινων περιβόλων του Διμηνίου, στο ντοκιμαντέρ, τα βοηθά να 

διαπιστώσουν ότι πρόκειται για τοίχους, περισσότερο ή λιγότερο χαμηλούς, και, πάντως, όχι 

για οχυρωματικά τείχη. Η συζήτηση συνεχίζεται για τις καθημερινές δραστηριότητες των 
κατοίκων των νεολιθικών χωριών, όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα από τις ομάδες των 

εργαλείων που χρησιμοποιούσαν σε κάθε περίπτωση, με έμφαση στα λίθινα, που είναι 

αριθμητικά περισσότερα και χρησιμοποιούνται, στη διάρκεια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ως το μέσο για να γίνει αντιληπτή από τα παιδιά 

η αιτία για την ονοματοθεσία της συγκεκριμένης Εποχής. Η συζήτηση ολοκληρώνεται με 

θέματα ιδεολογίας, όπως θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα βαθμό η κατασκευή και χρήση 

των ειδωλίων ή κάποιων κοσμημάτων. Στο διάστημα αυτό, μοιράζονται στα παιδιά 
αντίγραφα των αρχαίων αντικειμένων, για τα οποία γίνεται ταυτόχρονα λόγος. Στη φάση 

αυτή, η οπτική επαφή τους με τα αυθεντικά αντικείμενα και η απτική και όχι μόνο επαφή 

τους με τα πιστά τους αντίγραφα, τα βοηθούν να εντοπίσουν μόνα τους τις αστοχίες του 
σχολικού βιβλίου και να τις ανασκευάσουν. Παρατηρούν, για παράδειγμα, ότι τα χρώματα 

στα σχέδια πάνω στα αγγεία «μοιάζουν με το κεραμίδι» και μάλλον προέρχονταν «από λάσπη 

διαφορετικού χρώματος», ενώ συχνά χρησιμοποιούν τα αντίγραφα των ειδωλίων για να 
παίξουν τα ίδια. Στη συνέχεια, και αφού έχουν δομήσει εικόνες κι έτσι γνώσεις και 

κατανόηση για τα αντικείμενα και τη χρήση τους, περιηγούνται στην Έκθεση, όντας τώρα πια 

σε θέση να αναγνωρίσουν τι βλέπουν και να μπορούν να δομήσουν λόγο γι’ αυτό. 

Επιστρέφουν στο κέντρο της Αίθουσας και χωρισμένα σε μικρές ομάδες συμπληρώνουν ένα 
σύντομο φυλλάδιο εργασίας, τις «Ασκήσεις» που περιλαμβάνονται στο έντυπο «Το 

Νεολιθικό χωριό στο Διμήνι» (Αδρύμη-Σισμάνη, 1999), κυρίως για να ανακαλέσουν 

πληροφορίες και να αυτό-αξιολογήσουν όσα έμαθαν, καθώς το διορθώνουν επί τόπου και το 
παίρνουν μαζί τους. Συχνά, δε, διαπιστώνουν και τα ίδια ότι «είχαν ξανακάνει τις ασκήσεις 

στο βιβλίο». Στο τέλος του προγράμματος, κατασκευάζουν πήλινα αντικείμενα, συνήθως 

αγγεία ή ειδώλια, είτε στο χώρο του εργαστηρίου του Μουσείου είτε στις καλύβες, τα οποία 
παίρνουν μαζί τους σαν αναμνηστικό από τη συμμετοχή τους. 
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Η εμπειρία από τη δεκαετή, πλέον, εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, σε 

συνδυασμό με την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των Σχολείων, όχι μόνο από τη 
Μαγνησία, να συμμετάσχουν σε αυτό, δείχνει ότι η προοπτική αφενός για ενασχόληση με 

θέματα τοπικού ενδιαφέροντος κι αφετέρου για βιωματικές δράσεις, όπου ο ρόλος των 

παιδιών στη διαδικασία διαμόρφωσης της γνώσης είναι μεγάλος, αποτελεί, περισσότερο ή 
λιγότερο συνειδητά, το ισχυρότερο κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς που προγραμματίζουν 

τις αντίστοιχες επισκέψεις. Κατά τη συστηματική αξιολόγηση που πραγματοποιείται, 

φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη συμπλήρωση του φυλλαδίου εργασίας, ως 
μέσου εμπέδωσης της γνώσης, και μικρότερη στο εργαστηριακό μέρος του προγράμματος 

και, ως ένα βαθμό και στην εκπαιδευτική ξενάγηση, πιστεύοντας, όμως, ότι δεν συμβαίνει το 

ίδιο και με τους μαθητές τους. Τελικά, πάντως, αναγνωρίζουν τη σημασία της βιωματικής 

γνώσης, υποστηρίζοντας ότι γι’ αυτόν, κυρίως, τον λόγο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
ικανοποίησε τις αρχικές προσδοκίες τους (Καλογιάννη, 2011). Τα παιδιά, από την άλλη, 

ανακαλώντας τις αναμνήσεις τους από την επίσκεψη τους στο Μουσείο, υποδεικνύουν με τον 

τρόπο τους ποια γνώση είχε, τελικά, την πιο μεγάλη αξία (Καλογιάννη & Ζαβός, 2012· 
Καλογιάννη, 2014). Θυμούνται ότι  

«πήγαμε σε μια καλύβα και είδαμε πώς ήταν μέσα τα σπίτια κι εκεί κάναμε πηλό» 

(Κωνσταντίνος Κ., 8 χρονών)  
ή ότι  

 «στο Μουσείο μπορεί να δει κανείς αγαλματάκια που μπορεί αργότερα να τα φτιάξει 

και ο ίδιος με πηλό»  

(Χρύσα Χ., 8 χρονών). 
 

3. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 

Αντιμετωπίζοντας αναστοχαστικά τα παραπάνω και παρά τα όσα ορίζονται από το 

ΔΕΠΠΣ και προτείνονται στο πλαίσιο της σύγχρονης Διδακτικής της Ιστορίας, εγείρεται το 
ερώτημα κατά πόσο συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι, όπως, στην προκειμένη περίπτωση, η 

Νεολιθική Εποχή, συνιστούν, στο πλαίσιο των σχολικών βιβλίων, ένα γνωστικό αντικείμενο 

εν μέρει παραμελημένο, από ιστορική, κοινωνιολογική και παιδαγωγική άποψη. Μήπως αυτή 

η ίδια η απαλλαγή της συγκεκριμένης πολιτισμικής φάσης από ζητήματα ιστορικής συνέχειας 
και εθνικής ταυτότητας καθορίζει το βαθμό και τον τρόπο διαπραγμάτευσής της στα 

σύγχρονα διδακτικά βιβλία; Και μήπως, τελικά, οι αναφορές σε χρονολογίες ή άλλα ιστορικά 

στοιχεία λειτουργούν απλώς στο πλαίσιο μιας αφήγησης, η οποία εικονογραφεί 
συγκεκριμένες ερμηνείες της ιστορικής πληροφορίας που περιέχεται στα κείμενα, 

προσεγγίζοντάς την σαν την αντικειμενική αλήθεια για τα πράγματα;  

Η απάντηση δεν είναι εύκολο να δοθεί. Είναι, όμως, καίριο το σχόλιο του Braudel 

(1987: 19) πως «κάθε ιστορική εργασία διαμελίζει το παρελθόν, επιλέγει ανάμεσα στις 
διάφορες χρονολογικές πραγματικότητες, σύμφωνα με προτιμήσεις ή αποκλειστικότητες 

περισσότερο ή λιγότερο συνειδητές». Γιατί, η ιστορική μνήμη παράγεται, μεταφέρεται και 

προβάλλεται μέσα από πολυτροπικά κανάλια επικοινωνίας· κι αυτό είναι μια πολυσύνθετη 
διαδικασία, που απαιτεί, καταρχήν, απ’ όσους χειρίζονται ανάλογα ζητήματα μια κριτική 

ματιά για το «τι» και το «πώς».  

 Κι ως προς αυτό, το στοίχημα για τον εκδημοκρατισμό των μουσείων του 21
ου

 αι. θα 
είναι «το άνοιγμά τους στο κοινό» να μην εκπέσει απλώς σε μια ποσοτική αύξηση των 

ανθρώπων που «καταναλώνουν» πολιτισμό, αλλά να προωθηθεί μια πλουραλιστική και 

αναστοχαστική κριτική σκέψη, που με τη σειρά της δε θα αποκλείει αλλά θα συνθέτει, δε θα 

αναπαράγει αλλά θα ερμηνεύει, δε θα χειραγωγείται αλλά θα συμμετέχει όσο το δυνατόν 
ισότιμα στην ερμηνευτική διαδικασία και στην «παραγωγή πολιτισμού» (Κόκκινος & 

Αλεξάκη, 2002). Η αφήγηση του Ηλία, ενός πεντάχρονου επισκέπτη του «Αθανασάκειου» 

Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, στη μητέρα του για τις εντυπώσεις του από το ανάλογο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Καλογιάννη, 2010β) είναι διαφωτιστική: Τον ρώτησε η μητέρα του 

πώς πέρασαν στο Μουσείο, «τι σας είπε η Αιμιλία;» κι εκείνος απάντησε «Τίποτα δε μας 
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είπε! Τίποτα! Δεν ήξερε να μας πει. Όλο εμάς ρώταγε, να της πούμε εμείς. Κι εμείς δεν 

ξέραμε πάντα…». Η πρόκληση είναι αυτή ακριβώς, να δημιουργήσουμε χώρο και να 

δώσουμε χρόνο στα παιδιά να σκεφτούν και να μας μιλήσουν για τις σκέψεις τους, για τις 

συνδέσεις που έκαναν με τα αντικείμενα των μουσείων. Κι εμείς ας περιοριστούμε στο ρόλο 
του ξεναγού σ’ αυτό το ταξίδι τους στον κόσμο.  

 

Εικόνα 1. Χρήση αντιγράφων και ομοιωμάτων αρχαίων αντικειμένων, 

στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο Νεολιθικός 

Πολιτισμός στη Θεσσαλία». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει σε δύο σχολικά βιβλία Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού που κυκλοφόρησαν 
το 2006 και το 2012. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε σε περιεχόμενα των βιβλίων αυτών που αφορούν 

στη γενική ιστοριογραφική προσέγγιση στην τραγωδία της Σμύρνης, το 1922 και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση με την ένταξη της Ελλάδας σε αυτήν, το 1981 και με τη βοήθεια της σχέσης λόγου και 
κοινωνικών δομών και εστιάζοντας όχι μόνο στο κείμενο αλλά και στις συνθήκες παραγωγής του 

καθώς και στο κάθε φορά ιστορικό του συγκείμενο, όπως και στην Ιστορική-Συγκριτική Ανάλυση 

(ΙΣΑ), επιχειρούμε να δούμε τις διαφορές στην ιστοριογραφική προσέγγιση που ακολουθούν αυτά τα 
βιβλία, πως διαφοροποιείται το περιεχόμενο, η αφήγηση, η παρουσίαση αυτών των γεγονότων από το 

ένα βιβλίο στο άλλο και πως ερμηνεύονται αυτές οι διαφοροποιήσεις.  

 

ABSTRACT 

The present paper focuses on two school history books of the sixth grade of primary education which 

were published in 2006 and 2012. In particular, we focus on the contents of these books that regard the 

general historiographical approach to the tragedy of Smyrna in 1922 and the European Union, along 

with the integration of Greece into it in 1981 .With the help of the relation between speech and social 

structures and focusing not only on the text itself but also on its production conditions and  the given 

historical context each time, as in the Historical-Comparative Analysis (HCA), we attempt to see the 

differences regarding the  historiographical approach of these books, the extent to which the content, 

the narration and the presentation of these events vary from one book to another and how these 
variations can be interpreted. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Ιστορία εισάγεται στα δυτικά σχολεία το τελευταίο τέταρτο του 18
ου

 αιώνα. 

Παρά τις εκτιμήσεις που συνηγορούσαν για την ανεκτίμητη εκπαιδευτική αξία της 

ιστορίας ήδη από το 2
ο
 π.Χ. αιώνα, απουσίαζε από τις γνώσεις που οι ανθρώπινες 

κοινωνίες, πριν τον 18
ο
 αιώνα, έκριναν απαραίτητες για τη συνέχεια και την εξέλιξή 

τους. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ολοκληρώνονται οι διεργασίες που 

καθιστούν την ιστορία διδακτικό αντικείμενο. Η ιστορική εκπαίδευση αποκτά σκοπό 

και στόχους που συνδέονται με το εθνικό κράτος, τα σχολικά εγχειρίδια και τα 

προγράμματα σπουδών (Ρεπούση, 2006). 

Η σχολική γνώση (αυτή που μεταδίδεται στους μαθητές με το αναλυτικό 

πρόγραμμα και το σχολικό εγχειρίδιο), η κατανομή, η ιεράρχηση και η αξιολόγησή 

της δεν είναι κοινωνικά και πολιτικά ουδέτερη (Καζαμίας, 1986). Τα σχολικά 

εγχειρίδια, είναι διεθνώς πλέον αποδεκτό, ότι αποτελούν φορείς ιδεολογικών και 

πολιτικών μηνυμάτων, αντανακλώντας τις απόψεις και τις αξίες της κρατικής 

εξουσίας και των κυρίαρχων ομάδων (ελίτ) μιας κοινωνίας (Crowford & Foster, 

2006, Foster, 2011, Papadakis, 2008, Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997). Το σχολικό 

εγχειρίδιο, στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός 

ηγεμονικού διανοητικού πλαισίου, αναπαράγοντας ηγεμονικές εκδοχές γνώσης με τη 

mailto:anandrikog@gmail.com
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μορφή οικουμενικής αλήθειας (Κωνσταντινίδου, 2000: 55), μέσω του οποίου 

επιδιώκεται η αναπαραγωγή των σχέσεων εξουσίας και κυριαρχίας (Crowford, 2000: 

1). Ως αποτέλεσμα, η επιλογή των σχολικών εγχειριδίων και των γνώσεων που αυτά 

εμπεριέχουν, καθίσταται  ζήτημα κατ’ εξοχήν πολιτικό (Foster, 2011), όπως 

κατέδειξε και η πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση στην Ελλάδα για το σχολικό 

εγχειρίδιο ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού που οδήγησε τελικά και στην απόσυρσή του. 

Το μάθημα της Ιστορίας, άλλωστε, αποτελεί προνομιακό πεδίο εξυπηρέτησης 

ιδεολογικοπολιτικών στοχεύσεων (Παπακώστα, 2009: 5, Κόκκινος, 1998), ιδιαίτερα 

στο πλαίσιο των σύγχρονων κρατών-εθνών, όπου η ιστορική εκπαίδευση θεωρείται ο 

καταλληλότερος αγωγός για τη διάδοση και ενίσχυση των κυρίαρχων εθνικών 

αφηγήσεων που συμβάλλουν στην αποκρυστάλλωση της εθνικής συνείδησης και της 

εθνικής ταυτότητας (Foster, 2011). 

Με το θέμα των περιεχομένων των σχολικών των σχολικών βιβλίων και 

γενικότερα τη σχολική γνώση έχουν ασχοληθεί και πολλοί Έλληνες ερευνητές 

(Φραγκουδάκη & Δραγώνα: 1997, Αθανασιάδης: 2009, Καψάλης-Χαραλάμπους: 

2008, Νούτσος: 1999, Κουλούρη: 1988, Κόκκινος: 2012 κ.ά.). Και αυτές οι έρευνες 

καταδεικνύουν ότι η διδασκαλία της ιστορίας στο ελληνικό σχολειό και, βέβαια, τα 

εγχειρίδιά της, δεν αποτελούν εξαίρεση, ιδιαιτέρως από τη στιγμή που το 

εκπαιδευτικό σύστημα, συγκεντρωτικό καθώς είναι, στηρίζει τη διδασκαλία της στο 

μοναδικό εγκεκριμένο εγχειρίδιο, του οποίου οι όροι παραγωγής και το περιεχόμενό 

του είναι αυστηρά προσδιορισμένα από το αναλυτικό πρόγραμμα (Αβδελά, 1998: 51). 

Ο ασφυκτικός έλεγχος του κράτους στη δημιουργία σχολικών εγχειριδίων επιτρέπει 

τη μελέτη της πολιτικής λειτουργίας τους ως κειμένων που χρησιμοποιούνται “για 

την άσκηση εξουσίας με έμμεσο τρόπο” (Κωνσταντινίδου, 2000: 53). Ο διάχυτος 

εθνοκεντρισμός που εντοπίζεται στα ελληνικά εγχειρίδια ιστορίας υπηρετεί, ακριβώς, 

τον κύριο στόχο του εκπαιδευτικού συστήματος, την καλλιέργεια της εθνικής 

συνείδησης, αναπαράγοντας την κυρίαρχη αντίληψη για το «ελληνικό έθνος» που 

εκφράζουν οι διάφορες μορφές της επίσημης ιστορίας (Αβδελά, 1998: 54). Η 

αντίληψη που επικρατεί για τα εγχειρίδια ιστορίας ως φορείς της ιστορικής αλήθειας 

ενισχύει, ακριβώς, τη λειτουργία τους αυτή.  

Έτσι, λοιπόν, τα βιβλία ιστορίας στην Ελλάδα, σε μια χώρα του νότου με 

αυστηρά συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, που συνδέθηκαν με το έθνος-κράτος 

και αξιοποιήθηκαν για ιδεολογικές χρήσεις αποτέλεσαν συχνά θέμα έντονων 

ιδεολογικο-πολιτικών αντιπαραθέσεων, όπως αυτή για το σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας 

της Στ΄ Δημοτικού [Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια της Μ. Ρεπούση (2006)]που 

οδήγησε τελικά και στην απόσυρσή του. Και φυσικά δεν ήταν η μόνη αντιπαράθεση. 

Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε και από το παρελθόν, τα «Να καώσι» (1921), «να 

αποσταλούν προς πολτοποίηση» (1965), αλλά και τα αναγνωστικά της 

μεταρρύθμισης του 1917, (Τα ψηλά βουνά και το Αλφαβητάρι με τον ήλιο). 

 

2. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Στην παρούσα ανακοίνωση θα ασχοληθούμε με δύο σχολικά βιβλία Ιστορίας 

της Στ΄ Δημοτικού που κυκλοφόρησαν το 2006 και το 2012. Πιο συγκεκριμένα, θα 

εστιάσουμε σε περιεχόμενα των βιβλίων αυτών που αφορούν στη γενική 

ιστοριογραφική προσέγγιση στην τραγωδία της Σμύρνης, το 1922 και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένταξη της Ελλάδας σε αυτήν, το 1981. 

Τα σχολικά βιβλία που θα εξετάσουμε είναι: 
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α). Μ. Ρεπούση, Χ. Ανδρεάδου, Α. Πουταχίδης, & Α. Τσιβάς: Στα νεότερα και 

σύγχρονα χρόνια, Ο.Ε.Δ.Β. (2006) και 

β). Ι. Κολλιόπουλος, Ι. Μιχαηλίδης, Α. Καλλιανιώτης & Χ. Μηναόγλου: 

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, (2012). 

Από τα παραπάνω βιβλία, το πρώτο κυκλοφόρησε την εποχή διακυβέρνησης 

της χώρας από τη ΝΔ και το δεύτερο με συγκυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ. 

Βέβαια, είναι δύσκολο να συνδέσουμε τα παραπάνω βιβλία με συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές πολιτικές. Αυτό γιατί συχνά ένα βιβλίο προκηρύσσεται από μια 

κυβέρνηση Α, γράφεται σε περίοδο μιας κυβέρνησης Β και κυκλοφορεί με μια 

κυβέρνηση Γ. 

 

3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Στην ανακοίνωσή μας, με τη βοήθεια κειμένων από τα παραπάνω βιβλία, 

επιχειρούμε να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα: πώς αποτυπώνονται στα βιβλία 

αυτά, δηλαδή, πως διαχειρίστηκε το ελληνικό κράτος τα εξεταζόμενα ιστορικά 

γεγονότα (την τραγωδία της Σμύρνης, το 1922 και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την 

ένταξη της Ελλάδας σε αυτήν, το 1981), ποιες οι διαφορές στην ιστοριογραφική 

προσέγγιση που ακολουθούν αυτά τα βιβλία, πως διαφοροποιείται το περιεχόμενο, η 

αφήγηση, η παρουσίαση αυτών των γεγονότων από το ένα βιβλίο στο άλλο και πως 

ερμηνεύονται αυτές οι διαφοροποιήσεις. 

 

4. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Παρά τη διαδεδομένη, πλέον, χρήση εναλλακτικών εκπαιδευτικών μέσων και 

πηγών, εντός αλλά και εκτός του πλαισίου της σχολικής εκπαίδευσης, και τη 

συνακόλουθη  αμφισβήτηση της κυριαρχίας του σχολικού εγχειριδίου στην 

εκπαιδευτική πράξη ως βασικής/μοναδικής πηγής γνώσεων, αλλά και την 

αμφισβήτηση ή μη επαρκή, ακόμη, τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς του 

(Hohne, 2008) (Foster, 2011, σ. 6), το σχολικό εγχειρίδιο, σε ολόκληρο τον κόσμο, 

παραμένει παρόν στην εκπαιδευτική διαδικασία ως βασικό εργαλείο μαθητή, 

εκπαιδευτικού και γονέα. Όλα αυτά τα χρόνια της ευρείας χρήσης του, το σχολικού 

εγχειρίδιο απέκτησε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό κύρος (Γαλάνη, 2011) 

(αποτελώντας ένα είδος δημόσιου θεσμού), το οποίο συνεχίζει να απολαμβάνει μέχρι 

και σήμερα, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι όροι παραγωγής, το 

περιεχόμενο και η έγκρισή των εγχειριδίων ελέγχονται πλήρως από την κεντρική 

διοίκηση.       

Το σχολικό εγχειρίδιο ανέλαβε το ρόλο του συλλέκτη και μεταδότη, εντός του 

σχολείου, πληροφοριών και γνώσεων με αντικειμενικό (Lester, A. & Slater, F., 1998) 

και παιδαγωγικώς ορθό τρόπο στη νέα γενιά. Γι’ αυτό, άλλωστε, και η κριτική που 

ασκήθηκε στα σχολικά εγχειρίδια είχε κανονιστική (normative), ως προς το τι αυτό 

πρέπει να περιέχει, αφετηρία, με στόχο την εξάλειψη των προκαταλήψεων, έναντι, 

κυρίως, των άλλων λαών, και των ανακριβειών από αυτά. Η γνώση, όμως, δεν είναι 

ουδέτερη, μια αντικειμενική απεικόνιση του πραγματικού, δυνατή να γίνει αντιληπτή 

ξέχωρα από τη σχέση της με την εξουσία, και η κυκλοφορία της εντός της κοινωνίας 

παρά μόνο ως μέρος της κοινωνικής κατανομής της εξουσίας (Fiske, J.,1989). Για την 

κατασκευή της πραγματικότητας  και την διάδοσή της, όσο το δυνατόν ευρύτερα και 

με τον πιο ομαλό τρόπο, εντός της κοινωνίας, η δια-λογική εξουσία (discursive 

power), ως έκφανση της κοινωνικής διάστασης της εξουσίας, αποτελεί κεντρικό 

διακύβευμα (Lester, A. & Slater, F., 1998). 
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 Ο Hohne, ξεφεύγοντας από τις κλασσικές και κανονιστικές προσεγγίσεις 

(ορισμούς) του σχολικού εγχειριδίου, χρησιμοποιεί τον όρο “Diskursarena” 

(discourse arena) για να περιγράψει τις κοινωνικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης και 

σύγκρουσης που οδηγούν στη συγκρότηση και τον μετασχηματισμό της γνώσης που 

εμπεριέχεται στα σχολικά εγχειρίδια (Fuchs, 2011). Περιγράφει το σχολικό εγχειρίδιο 

ταυτόχρονα ως “informatorium”, “pädagogicum”, “politicum” αλλά και 

“konstruktorium” (Hönhe, 2008). Μολονότι, λοιπόν, η γνώση των εγχειριδίων 

διακρίνεται από αυτή άλλων μέσων, λόγω της διδακτικής και παιδαγωγικής δομής και 

στόχευσής της, πρέπει, ακριβώς λόγω του τρόπου συγκρότησής της, να προσεγγίζεται 

και να αναλύεται με όρους κοινωνικό-πολιτισμικής γνώσης.  

Στη θέση του πολιτικά ουδέτερου σχολικού εγχειριδίου, φορέα/μεταδότη 

αντικειμενικών γνώσεων, το σχολικό εγχειρίδιο γίνεται, έτσι, αντιληπτό ως πεδίο 

διαπραγμάτευσης/σύγκρουσης ανάμεσα σε διαφορετικούς λόγους και είδη 

εστιάζοντας στην ετερογένεια, την  υβριδικότητα, την αμφιθυμία, τα διλήμματα και 

τους συμβιβασμούς που χαρακτηρίζουν τα κείμενά του, αντικατοπτρίζοντας τις 

αποκλίνουσες κατασκευές της πραγματικότητας, την ετερογένεια και την ανόμοια 

κατανομή ισχύος στην κοινωνία (Klerides, Ε., 2010).  

Στη θεώρηση του αυτή, μελετώντας τα εγχειρίδια ιστορίας, ο Klerides 

προσεγγίζει το σχολικό εγχειρίδιο ως λόγο (discourse) και είδος (genre) (Klerides, Ε., 

2010). Ως λόγος, το σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας συγκεκριμένα ορίζεται “ως ένας 

συγκεκριμένος τρόπος γραφής  σχετικά με το παρελθόν… ένα οργανωμένο σύνολο 

«δηλώσεων» που αναπαριστά γλωσσικά πτυχές του ιστορικού κόσμου”(Klerides, Ε., 

2010: 32). Ο λόγος ενός σχολικού βιβλίου ιστορίας, σύμφωνα με τον Klerides, 

παράγεται από ένα συνδυασμό λόγων, που αντλούνται κυρίως από τους λόγους της 

ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας, της αρχαιολογίας της λογοτεχνίας και διαπλέκονται με 

τον πολιτικό λόγο. Εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τη μεθοδολογία και 

επιστημολογία της ιστορίας, τις πολιτικές επιστήμες, το σχολικό και γενικότερα το 

δημόσιο λόγο. Αναλύοντας τους λόγους ενός τέτοιου εγχειριδίου εστιάζουμε σε δύο 

επίπεδα, οποία και διαπλέκονται: το σημασιολογικό ή επίπεδο περιεχομένου και το 

επίπεδο της γλωσσικής του πραγμάτωσης (Klerides, Ε., 2010: 32-33). Το δεύτερο 

αυτό επίπεδο αναφέρεται στα λεξικογραμμματικά μέσα και στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται σε ένα κείμενο όπως: λεξιλόγιο, μεταφορικός λόγος, ορισμός 

υποκειμένων της δράσης, ενεργητική/παθητική σύνταξη, διάκριση ανάμεσα σε 

εμείς/άλλοι κ.ά. 

“Το (σχολικό) εγχειρίδιο ως είδος αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο, 

τυποποιημένο  τρόπο χρήσης της γλώσσας που συνδέεται με τις αντιλήψεις των 

συγγραφέων για την αποστολή τους, τις απόψεις τους για την ιστορική επιστήμη και 

τη συγκρότηση της καθώς και την αντίληψή τους για τους ίδιους και το κοινό τους”  

(Klerides, Ε., 2010: 41). Ο  Klerides διακρίνει ανάμεσα στο παραδοσιακό και στο νέο 

είδος σχολικού εγχειριδίου ιστορίας. Στο παραδοσιακό είδος οι συγγραφείς ενός 

εγχειριδίου αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως αντικειμενικοί και ουδέτεροι μεταδότες 

της ιστορικής “αλήθειας” στους αναγνώστες, οι οποίοι αναλαμβάνουν το ρόλο του 

παθητικού, χωρίς κριτική διάθεση, αποδέκτη της (Klerides, Ε., 2010: 41-43). 

Ταυτόχρονα, οι συγγραφείς λειτουργούν και απευθύνονται στους αναγνώστες ως 

μέλη μιας εθνικής κοινότητας. Από την άλλη μεριά, το νέο είδος, στηριζόμενο στην 

παραδοχή της ετερογλωσσίας, της υποκειμενικότητας και της ρευστότητας της 

ιστορικής γραφής, επιδιώκει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει την 

ερευνητική διάθεση του αναγνώστη για το παρελθόν, μέσω της παράθεσης 

ανταγωνιστικών οπτικών και ιστορικών πηγών, προκειμένου αυτός να κατανοήσει 
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από τη δικιά του σκοπιά το παρελθόν (Klerides, Ε., 2010: 45). 'Έτσι, οι συγγραφείς 

λειτουργούν ως διευκολυντές της ιστορικής μάθησης.  

Επίσης, στη συγγραφή της σχολικής ιστορίας θα κυριαρχήσει η αντίληψη του 

Κ. Παπαρρηγόπουλου για την εθνικοποίηση της Ιστορίας: «Τα έθνη δημιουργούσι 

την Ιστορία και ουχί η Ιστορία τα έθνη….συντελεί όμως πάντοτε (η ιστορία) εις την 

ηθικήν αυτών επίρρωσιν και ενίοτε την εκπλήρωσιν των τιμιοτάτων αυτών πόθων». 

Το κυρίαρχο αυτό εθνικό αφήγημα παρέμεινε το ιστορικο-θετικιστικό 

υποστασιοποιώντας το ελληνικό έθνος και προσεγγίζοντας την ιστορική του 

διαδρομή τελεολογικά (Μπουζάκης, 2002: 5). 

     

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 

Τα ερευνητικά μας ερωτήματα θα επιχειρήσουμε, μελετώντας τα σχετικά 

κείμενα των βιβλίων ιστορίας, να τα απαντήσουμε με τη βοήθεια της κριτικής 

ανάλυσης λόγου, όπως την όρισε ο Fairclough (Fairclough & Novak: 1997, 

Fairclough: 1995). Βασική παραδοχή της κριτικής ανάλυσης λόγου είναι η 

διαπίστωση ότι η γλώσσα αποτελεί μια μορφή «κοινωνικής πρακτικής», υπονοώντας 

μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και την κοινωνική πραγματικότητα 

(Fairclough & Novak: 1997). Στο πλαίσιο αυτό η παραπάνω προσέγγιση επιδιώκει να 

προσφέρει τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία προκειμένου να φωτίσει τις σχέσεις 

ανάμεσα στη γλώσσα, την κοινωνία, την εξουσία, την ιδεολογία, τις αξίες και τις 

πεποιθήσεις των ατόμων κλπ. (Rahimi & Riasati, 2011). Ο Fairclough ως κριτική 

ανάλυση λόγου ορίζει την «ανάλυση λόγου, η οποία επιδιώκει τη συστηματική 

διερεύνηση, συχνά, αδιαφανών σχέσεων αιτιότητας και καθορισμού ανάμεσα σε α) 

δια-λογικές πρακτικές, γεγονότα και κείμενα και β) ευρύτερες κοινωνικές και 

πολιτισμικές δομές, σχέσεις και διαδικασίες, να εξετάσει πως οι πρακτικές, τα 

γεγονότα και τα κείμενα αυτά προκύπτουν και διαμορφώνονται ιδεολογικά, από 

σχέσεις εξουσίας και δια μάχες για την εξουσία και να διερευνήσει πως η αδιαφάνεια 

αυτών των σχέσεων ανάμεσα στο λόγο και την κοινωνία είναι η ίδια ένας παράγοντας 

που διασφαλίζει την εξουσία και την ηγεμονία (Fairclough, 1995: 132-133).  

Για την κριτική ανάλυση, ο λόγος αποτελεί, αφενός, συστατικό στοιχείο της 

κοινωνίας και, αφετέρου, διαμορφώνεται εντός συγκεκριμένου κοινωνικού πλαισίου 

(Fairclough & Novak: 1997).  Το κείμενο, στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αντιληπτό ως μια 

εκδήλωση κοινωνικής πράξης (social action), η οποία σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται 

από την κοινωνική δομή (social structure) (Wodak and Meyer, 2009: 10). Σύμφωνα 

με την Janks, “τα κείμενα αποτελούν αποτυπώσεις κοινωνικά καθορισμένων 

(ρυθμισμένων) λόγων, των οποίων οι διαδικασίες παραγωγής και υποδοχής είναι 

κοινωνικά προσδιορισμένες” (Janks, 1997: 329). 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση του λόγου και του κειμένου που υιοθετεί η κριτική 

ανάλυση λόγου, αναδεικνύει τη σημαίνουσα θέση που έχουν σ’αυτήν οι έννοιες της 

εξουσίας, σαν συστημικό και συστατικό στοιχείο της κοινωνίας (Wodak and Meyer, 

2009: 9) και της ιδεολογίας. Οι λόγοι χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα για την 

παραγωγή γνώσης και εξουσίας, τη ρύθμιση και την κανονικοποίηση των κοινωνικών 

σχέσεων και λειτουργιών, την ηγεμονία και την κυριαρχία (σε κρατικό/εθνικό και 

διακρατικό/διεθνές επίπεδο) (Mc Gregor, 2003:3). Μέσα από τη γλώσσα 

κατασκευάζονται, νομιμοποιούνται και κατ’ επέκταση «φυσικοποιούνται» οι 

ιδεολογίες, την «αποφυσικοποίηση» των οποίων επιδιώκει η κριτική ανάλυση λόγου, 

αναδεικνύοντας πως καθορίζονται και αλληλεπιδρούν ο λόγος και οι κοινωνικές 

δομές.  
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Τα κείμενα κατά τον Fairclough, ως κοινωνικά γεγονότα συγκροτούνται από τη 

σύμπραξη δύο αιτιωδών δυνάμεων: αφενός των κοινωνικών πρακτικών, άρα και 

δομών και αφετέρου των κοινωνικών παραγόντων (συντελεστών) (social agents), 

όπως ενεργά συμμετέχουν σ’ αυτή τη διαδικασία. Έτσι, η διαδικασία παραγωγής 

κειμένων μπορεί να αποδοθεί με τον όρο «κειμενικοποίηση» (texturing): οι 

κοινωνικοί παράγοντες (συντελεστές) βασίζονται στις κοινωνικές δομές και 

πρακτικές προκειμένου να παράγουν ένα κείμενο, στην παραγωγή του οποίου, όμως, 

τονίζεται η ενεργός και καθοριστική εμπλοκή τους (Fairclough, 1995). 

Ο Fairclough, στο μοντέλο ανάλυσης που υιοθετεί, εντοπίζει τρία διαφορετικά 

είδη ανάλυσης: την ανάλυση κειμένου (περιγραφή), την εξελισσόμενη ανάλυση 

(ερμηνεία) και την κοινωνική ανάλυση (εξήγηση), καθένα από τα οποία αντιστοιχεί 

και σε μία από τις τρεις διαστάσεις του λόγου: το αντικείμενο της ανάλυσης, τις 

διαδικασίες παραγωγής και αποδοχής του, καθώς και τις κοινωνικο-ιστορικές 

συνθήκες που ρυθμίζουν τις διαδικασίες αυτές (Fairclough, 1995). Προς αυτήν την 

κατεύθυνση τείνει και η Ιστορική-Συγκριτική Ανάλυση (ΙΣΑ). 

Η ΙΣΑ έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί από την ιστορία και τις κοινωνικές 

επιστήμες (Bloch, Moore, Tilly κ.ά.) και σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί μία 

σημαντική και ενδιαφέρουσα περιοχή της σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινωνικής 

έρευνας στην κοινωνιολογία, την ιστορία και τις πολιτικές επιστήμες. Τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΙΣΑ στη Συγκριτική Παιδαγωγική, θα μπορούσαν να 

συνοψιστούν στα εξής σημεία (Καζαμίας, 2002: 14-15): 

α). Η ΙΣΑ ασχολείται με την αφήγηση και ιστόρηση γεγονότων, ενώ 

ταυτόχρονα αναζητά σχέσεις αιτίου-αιτιατού. 

β). Η ΙΣΑ ασχολείται κυρίως με την εξήγηση και την ερμηνεία και όχι με την 

πρόβλεψη. Μάλιστα η χρησιμότητά της ως εργαλείου για μεταρρύθμιση ή για τη 

διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής εξαρτάται περισσότερο από πολιτικούς 

παράγοντες, εφόσον αυτές είναι στην ουσία πολιτικές διαδικασίες. 

γ). Η ΙΣΑ χρησιμοποιεί έννοιες (π.χ. «κοινωνική τάξη», «κράτος», «εξουσία» 

κ.λπ.) και κοινωνικές θεωρίες ή μοντέλα που παρέχουν στον μελετητή το κατάλληλο 

πλαίσιο για να μπορεί να ερμηνεύσει και να κατανοήσει τα ιστορικά φαινόμενα, αλλά 

και οι οποίες συνεπάγονται και ορισμένες αξιολογικές προϋποθέσεις από μέρους του 

μελετητή. 

Εν τέλει, και με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα ανακοίνωση δεν εστιάζουμε 

μόνο στο κείμενο, αλλά και στις συνθήκες παραγωγής του, και κυρίως, στο ιστορικό 

του συγκείμενο. 

Στο κέντρο της αντιπαράθεσης με αφορμή κυρίως τα βιβλία σχολικής ιστορίας 

θα μπει η εθνική διάσταση, πως δηλαδή το έθνος αναπαριστάται στη σχολική ιστορία. 

Την αντιπαράθεση με αφορμή την εθνικοποίηση της Ιστορίας μπορούμε να 

προσεγγίζουμε και από την άποψη της φιλοσοφικής θεωρίας για την Ιστορία. Από τον 

19
ο
 αιώνα αναπτύχθηκαν κατά πολλούς δύο θεωρίες: από τη μια μεριά, η πολιτιστική 

απολυταρχία και από την άλλη, η πολιτιστική σχετικοκρατία. Η πρώτη υποστηρίζει 

ότι υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι πολιτισμοί. Η δεύτερη υποστηρίζει ότι όλο οι 

πολιτισμοί έχουν σχετική ισχύ και δύναμη επιρροής. Έχουν και οι δύο τις δικές τους 

σεβαστές ιδιαιτερότητες. Η πρώτη θεωρία συνδυάστηκε μ’ έναν πολιτιστικό 

εθνικισμό με όλα τα σημαινόμενά του όσο και τις πρακτικές του συνέπειες. Η γνώμη 

του Παπαρρηγόπουλου, που αναφέραμε παραπάνω, για εθνικοποίηση της ιστορίας 

ερχόταν αρωγός της προσπάθειας ενίσχυσης της ιδέας του έθνους-κράτους που είχε 

ανάγκη ο τόπος για να διαμορφώσει ανάχωμα στην πολιτιστική διείσδυση άλλων 

κρατών, λ.χ. της Γερμανίας. 
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6. ΤΑ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

 

Στη συνέχεια, παραθέτουμε με χρονολογική σειρά χαρακτηριστικά 

αποσπάσματα από τα εξεταζόμενα βιβλία, από το εθνικό μας αφήγημα αναφορικά με 

τα εξεταζόμενα ιστορικά γεγονότα. Μ’ αυτά απαντώνται και τα ερωτήματα που ήδη 

διατυπώσαμε. 

Α. Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Μ. Ρεπούση, Χ. Ανδρεάδου, Α. Πουταχίδης, & Α. Τσιβάς: Στα νεότερα και 

σύγχρονα χρόνια, Ο.Ε.Δ.Β. (2006: 100): 

«Η συμφωνία των Συμμάχων για την κατάληψη και τη διοίκηση της Σμύρνης 

από τους Έλληνες αποδεικνύεται προσωρινή. Οι σύμμαχοι διχάζονται ανάμεσα στην 

Ελλάδα και την Τουρκία. Η Γαλλία και η Ιταλία προσανατολίζονται σταδιακά 

στην υποστήριξη της Τουρκίας, ενώ η θέση της Ελλάδας αποδυναμώνεται». 

«Η ελληνική πλευρά αποφασίζει, παρά τις παραπάνω εξελίξεις, να προχωρήσει 

τις πολεμικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Το καλοκαίρι του 1921 

ο ελληνικός στρατός επιτίθεται με στόχο την κατάληψη της Άγκυρας. Η πορεία 

τους όμως ανακόπτεται στο Σαγγάριο ποταμό, χωρίς να πετύχει το στόχο του». 

«Ένα χρόνο μετά, οι τουρκικές δυνάμεις, με ηγέτη τον Κεμάλ, επιτίθενται και 

αναγκάζουν τα ελληνικά στρατεύματα να υποχωρήσουν προς τα παράλια. Στις 27 

Αυγούστου 1922 ο τουρκικός στρατός μπαίνει στη Σμύρνη. Χιλιάδες Έλληνες 

συνωστίζονται στο λιμάνι προσπαθώντας να μπουν στα πλοία και να φύγουν για 

την Ελλάδα.» 

2. Ι. Κολλιόπουλος, Ι. Μιχαηλίδης, Α. Καλλιανιώτης & Χ. Μηναόγλου: Ιστορία 

του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, (2012: 195): 

«Το Νοέμβριο του 1920 ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές. Την εξουσία ανέλαβαν 

οι πολιτικοί του αντίπαλοι, οι οποίοι επανέφεραν στο θρόνο το βασιλιά 

Κωνσταντίνο, προκαλώντας με την ενέργειά τους αυτή τη δυσαρέσκεια των 

Άγγλων και των Γάλλων.» 

«Ο Κεμάλ, διατηρώντας επαφές με τους Ιταλούς και τους Γάλλους, από τα 

λιμάνια των οποίων προμηθευόταν όπλα και πυρομαχικά, οργάνωσε αντίσταση 

εναντίον του ελληνικού στρατού. Η κατάσταση στη Μικρά Ασία σταδιακά άλλαζε, 

καθώς οι περισσότεροι Σύμμαχοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τα εδάφη που 

κατείχαν. Αλλά και οι Σοβιετικοί άρχισαν να υποστηρίζουν τον Κεμάλ». 

«Παρά τις αντίξοες συνθήκες, τα ελληνικά στρατεύματα προχώρησαν 

νικηφόρα στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και στη διάρκεια του 1921 κατέλαβαν 

τους δύο στρατηγικούς στόχους που είχαν θέσει. Αλλά οι Τούρκοι του Κεμάλ 

υποχώρησαν κι άλλο και οχυρώθηκαν στην περιοχή της Άγκυρας. Η ανάγκη 

καταδίωξης και οριστικής εξολόθρευσής τους ανάγκασε τον ελληνικό στρατό να 

περάσει τον ποταμό Σαγγάριο και την Αλμυρά έρημο. Ο εφοδιασμός έγινε 

δύσκολος και ο στρατός ήταν ταλαιπωρημένος από τους συνεχείς πολέμους.» 

«Ένα χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 1922, οι Τούρκοι του Κεμάλ επιτέθηκαν 

στις εξασθενημένες ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η αμυντική γραμμή έσπασε 

και ο ελληνικός στρατός αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Τον ακολούθησαν χιλιάδες 

Έλληνες, φοβούμενοι τα τουρκικά αντίποινα. Στα τέλη Αυγούστου οι Τούρκοι 

μπήκαν στη Σμύρνη, πυρπόλησαν την ελληνική και την αρμενική συνοικία της πόλης, 

ενώ ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος παραδόθηκε στο μουσουλμανικό πλήθος και 

θανατώθηκε. Σκηνές ανείπωτου πόνου εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι, με 

πρωταγωνιστές πλήθος πρόσφυγες που αγωνίζονταν να μπουν στα πλοία για να 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

26 

 

σωθούν. Σφαγές χριστιανών και λεηλασίες ολοκληρώνουν την καταστροφή. 

Ήταν το δραματικό τέλος μιας μακραίωνης ελληνικής παρουσίας στην περιοχή». 

 

Β. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ  

1. Μ. Ρεπούση, Χ. Ανδρεάδου, Α. Πουταχίδης, & Α. Τσιβάς: Στα νεότερα και 

σύγχρονα χρόνια, Ο.Ε.Δ.Β. (2006: 124): 

«Η ιδέα της ένωσης των ευρωπαϊκών κρατών διατυπώνεται για πρώτη 

φορά από τον Ρομπέρ Σουμάν, στις 9 Μαΐου του 1950, ημέρα που γιορτάζεται 

από τότε ως “Ημέρα της Ευρώπης”. To 1951, έξι ευρωπαϊκές χώρες- Γαλλία, 

Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο-υπογράφουν την Πρώτη 

Συνθήκη με στόχο την οικονομική συνεργασία μεταξύ τους. Το 1957, οι ίδιες 

χώρες ιδρύουν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.). Η Κοινότητα 

σταδιακά διευρύνεται με την είσοδο και άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Η Ελλάδα 

εντάσσεται το 1981». 

«Η Κοινότητα αλλάζει χαρακτήρα. Το 1992, αποφασίζεται στο Μάαστριχτ 

να γίνει οικονομική, νομισματική και πολιτική Ένωση. Ψηφίζεται νέα συνθήκη 

και η Ε.Ο.Κ. αλλάζει όνομα. Μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)». 

«Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται σε πέντε όργανα. Το 

καθένα από αυτά, το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχει 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες».    

2. Ι. Κολλιόπουλος, Ι. Μιχαηλίδης, Α. Καλλιανιώτης & Χ. Μηναόγλου: Ιστορία 

του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, (2012: 231): 

«Πρωταρχικός στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στάθηκε η 

προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα 

κράτη που μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν υποστηρίξει με θέρμη την ιδέα 

της ένωσης της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση άρχισε να οικοδομείται 

σταδιακά από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Πρώτος διατύπωσε την αρχική 

ιδέα ο Γάλλος υπουργός των Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν στις 9 Μαΐου του 1950, 

ημερομηνία που καθιερώθηκε να γιορτάζεται από τότε ως “Ημέρα της 

Ευρώπης”». 

«Το 1957 έξι ευρωπαϊκά κράτη σχημάτισαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.). Στη συνέχεια πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες εντάχθηκαν σ’ 

αυτήν. Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ. το 1981. Από τότε συμμετέχει ενεργά 

στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες». 

«Το 1992 ήταν ένας ακόμη σταθμός στην πορεία προς την ένωση της 

Ευρώπης. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ αποφασίστηκε η χρήση κοινού 

νομίσματος και η δημιουργία ενιαίας αγοράς. Η υπογραφή της συνθήκης 

οδήγησε επίσης στη μετεξέλιξη της Ε.Ο.Κ. σε Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Ένωση) έναν 

χρόνο αργότερα, το 1993». 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με τις μεθοδολογικές μας παραδοχές για τη σχέση λόγου και 

κοινωνικών δομών και εστιάζοντας όχι μόνο στο κείμενο αλλά και στις συνθήκες 

παραγωγής του καθώς και στο κάθε φορά ιστορικό του συγκείμενο, όπως και στην 

Ιστορική-Συγκριτική Ανάλυση (ΙΣΑ), θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε τα κείμενα 

που παρουσιάσαμε νωρίτερα και ακόμη να απαντήσουμε στα ερωτήματά μας. 

Βασική παραδοχή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων όλης της 

μεταπολιτευτικής περιόδου είναι ότι η σχολική γνώση έχει υπόσταση ανεξάρτητη από 

τον διδάσκοντα και τον διδασκόμενο και καθορίζεται από εξωτερικούς παράγοντες 

(Π.Ι., ΚΕΜΕ, Ειδικούς κλπ.), (Καζαμίας, 1986). Το σχολικό πρόγραμμα που 
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βασίζεται σε μια τέτοια αντίληψη ο Michael Young το χαρακτηρίζει «πρόγραμμα ως 

δεδομένο» (Young, 1976). Μία τέτοια αντίληψη της γνώσης, ως μία κοινωνικά 

προκαθορισμένη και οργανωμένη γνώση, είναι ανεξάρτητη από τον διδασκόμενο, 

από το που μεταδίδεται και που αποκτάται (Καζαμίας, 1986). 

Πριν περάσουμε στο σχολιασμό των αποσπασμάτων που παραθέσαμε 

νωρίτερα, θα αναφέρουμε λίγα λόγια για τα βιβλία της Ιστορίας. Τα συγκεκριμένα 

βιβλία έχουν υπεύθυνους της συγγραφικής ομάδας ιστορικούς και επίσης σ’ αυτά 

υπάρχουν μερικά στοιχεία χαρακτηριστικά των σύγχρονων σχολικών εγχειριδίων 

ιστορίας, όπως το εποπτικό υλικό και κυρίως το πρωτογενές ή δευτερογενές υλικό, 

που βοηθά το μαθητή να προσεγγίσει την ιστορία μέσα από τις πηγές. Δηλαδή στα 

συγκεκριμένα βιβλία ενδυναμώνεται ο ρόλος των ιστορικών πηγών και επιδιώκεται η 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει την ερευνητική διάθεση του 

αναγνώστη για το παρελθόν, μέσω της παράθεσης ανταγωνιστικών οπτικών και 

ιστορικών πηγών, προκειμένου αυτός να κατανοήσει από τη δικιά του σκοπιά το 

παρελθόν. 

Το βιβλίο της Μαρίας Ρεπούση, γραμμένο με μια σύγχρονη ιστοριογραφική 

προσέγγιση (σύντομη αφήγηση, αξιοποίηση πηγών, ανακαλυπτική μάθηση) 

υποστηρίζει ένα νέο περιβάλλον μάθησης, στο οποίο τα παιδιά μελετούν, συζητούν, 

σκέπτονται, συμπεραίνουν και με τον τρόπο αυτό μαθαίνουν ιστορία. Συγκεκριμένα, 

εισάγει τις ιστορικές πηγές στο μάθημα της ιστορίας και όταν λέμε πηγές δεν 

εννοούμε μόνο τις γραπτές αλλά και τις γελοιογραφίες, τα σκίτσα, τα έργα τέχνης και 

καθετί που δείχνει τι έκαναν, πώς σκέπτονταν, πώς αισθάνονταν οι άνθρωποι στο 

παρελθόν. Τέλος, δημιουργεί ένα περιβάλλον ενεργητικής, διερευνητικής μάθησης 

που στηρίζεται στο διάλογο και στην επικοινωνία των μελών της μαθητικής 

κοινότητας. 

Στο βιβλίο, όμως, της κας Ρεπούση είχε ασκηθεί έντονη κριτική από 

προοδευτικούς και συντηρητικούς κύκλους, που οδήγησε και στην απόσυρσή του το 

2007.  Πρόκειται για τη βασική παράγραφο που περιγράφει τη Μικρασιατική 

Καταστροφή και συγκεκριμένα στη διατύπωση «συνωστίζονταν» (οι Έλληνες) για τη 

Σμύρνη, μία φράση που πυροδότησε τις αντιδράσεις των πολέμιων του βιβλίου. 

Συγκεκριμένα, οι επικριτές του βιβλίου αναφέρουν ότι στο παρόν κεφάλαιο θα 

έπρεπε να περιγράφεται η  πλέον συστηματική γενοκτονία των Ελλήνων  και 

Αρμενίων από τους Τούρκους, αλλά και οι σφαγές, οι λεηλασίες,  εξανδραποδισμοί, 

βιασμοί, καταστροφές κατά των Ελλήνων της Σμύρνης, που είχανε σχεδιασθεί και 

διεπράχθησαν εν ψυχρώ για να “απαλλαγεί” η Τουρκία από την εκεί παρουσία του 

ελληνισμού από χιλιάδες χρόνια (http://users.sch.gr/alivathinos/istoria_st.htm). 

Παράλληλα, οι πολέμιοι του βιβλίου αναφέρουν ότι το βασικό χαρακτηριστικό 

του είναι η απουσία ολοκληρωμένης αφήγησης των γεγονότων και η επένδυση, 

αλλού περισσότερο αλλού λιγότερο, σε μικρά κείμενα - περιγράμματα, σε πίνακες, 

σχεδιαγράμματα και, προπαντός, σε εικόνες με το σχετικό σχολιασμό. Η γνώση, κατ’ 

αυτόν τον τρόπο παρέχεται σε αυτά με “ημιτελή” τρόπο, αφήνοντας - όπως λέγεται - 

δυνατότητες αυτενέργειας στο μαθητή. Η “αυτενέργεια” του μαθητή στηρίζεται σε 

εξωτερικές πηγές παρά σε όσα λέει το ίδιο το βιβλίο. Στην ουσία ο μαθητής πρέπει να 

“κατασκευάσει” μόνος του την ιστορική του γνώση. Σ’ αυτόν η αφήγηση, η εξέλιξη 

των γεγονότων και των καταστάσεων απουσιάζουν σε τρόπο ώστε να εμποδίζεται 

κάθε συσχέτιση αιτίου και αποτελέσματος. Τα γεγονότα, δοσμένα αποσπασματικά 

και ενίοτε με χαρακτηριστικά κενά ανάμεσά τους, αναφέρουν ότι δίνονται 

αταξινόμητα ως προς τη σημασία τους. 

Η συγγραφέας θα στοχοποιηθεί από ένα ετερόκλητο μέτωπο αντιδραστικών. Το 

βιβλίο κυκλοφόρησε σε προεκλογική περίοδο και με μια ακροδεξιά που διέθετε 
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ισχυρή αυτόνομη παρουσία στη Βουλή (ΛΑΟΣ). Στο μέτωπο της σύγκρουσης για το 

συγκεκριμένο βιβλίο θα προστεθεί αυτή τη φορά και η αριστερά (το ΚΚΕ), ίσως 

λόγω της θετικής αναφοράς που γίνεται στο βιβλίο από την κα Ρεπούση για την 

ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. 

Λόγω των παραπάνω αντιδράσεων, όταν το 2008 ο Ευριπίδης Στυλιανίδης 

αναλαμβάνει το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων, αποφασίζει άμεσα την 

απόσυρση του βιβλίου Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού που επρόκειτο να διανεμηθεί στα 

σχολεία . Δίνει εντολή να επανεκτυπωθεί το παλιό βιβλίο ιστορίας και να διανεμηθεί 

στους μαθητές, ενώ παράλληλα προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συγγραφή νέου 

βιβλίου Ιστορίας. Η Μαριέττα Γιαννάκου, που υπερασπίστηκε το θέμα της κας 

Ρεπούση, θα μείνει στις εκλογές που ακολούθησαν εκτός Βουλής. 

Τελικώς η συγγραφή του βιβλίου της Ιστορίας δίνεται με απευθείας ανάθεση σε 

ομάδα καθηγητών Ιστορίας του Αριστοτέλειου Παν. Θεσσαλονίκης με επικεφαλής 

τον Ιωάννη Κολιόπουλο. Το βιβλίο δεν πέρασε από το παιδαγωγικό ινστιτούτο αν και 

το κόστος του πληρώθηκε απευθείας από τον ειδικό λογαριασμό του. Η μετέπειτα 

υπουργός παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου βρήκε την πρώτη σειρά του νέου βιβλίου 

τυπωμένη αλλά δεν ενέκρινε την προώθηση του στα σχολεία γιατί είχαν αντιρρήσεις 

ως προς το περιεχόμενό του όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στο tvxs.gr  

συνεργάτης της πρώην υπουργού. Το βιβλίο της ομάδας Κολιόπουλου παραμένει στις 

αποθήκες έως τον Φεβρουάριο του 2012, οπότε ο νέος αναπληρωτής υπουργός 

παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος ανακοινώνει την έγκριση και διανομή του νέου βιβλίου 

Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού κατά την σχολική περίοδο 2012 – 2013. Η υφυπουργός 

Εύη Χριστοφιλοπούλου υπογράφει στις 13-2 την έγκριση του. 

 Το βιβλίο του Ιωάννη Κολιόπουλου είναι ένα βιβλίο γραμμένο με ένα πιο 

παραδοσιακό τρόπο, σύμφωνα με τον οποίο οι συγγραφείς ενός εγχειριδίου 

αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως αντικειμενικοί και ουδέτεροι μεταδότες της 

ιστορικής “αλήθειας” στους αναγνώστες, οι οποίοι αναλαμβάνουν το ρόλο του 

παθητικού, χωρίς κριτική διάθεση, αποδέκτη της, δηλαδή  δεν επιτρέπουν στους 

μαθητές να ανακαλύψουν τη μάθηση, γι’ αυτό και παρατηρείται μία μακρά αφήγηση 

των γεγονότων και με συχνά έντονη συναισθηματική φόρτιση και χρήση ιστορικών 

πηγών. Στο κεφάλαιο για τη Μικρασιατική Εκστρατεία και την Καταστροφή 

εξιστορεί τα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν με πολύ περισσότερες 

λεπτομέρειες και χρησιμοποιεί στην αφήγησή του συχνά έντονες συναισθηματικές 

φράσεις (ανείπωτος πόνος, σφαγές, λεηλασίες, δραματικό τέλος κ.λπ.) και το 

«συνωστίζονταν» εδώ γίνεται αγωνίζονταν. 

Όσον αφορά την Ε.Ο.Κ. και σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αρχικά μία εκτενής 

αναφορά σε όλη την πορεία της Ελλάδας από τη Μεταπολίτευση και μετά, μιλά για 

τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων καθώς και του 

βιοτικού τους επιπέδου, αλλά και για το στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 

που ήταν η προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδος και φτάνει στην ένταξη 

της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. το 1981. Δε γίνεται εκτενής αναφορά στις χώρες – μέλη της 

Ε.Ε. κάτι που στο βιβλίο της Ρεπούση υπάρχει αναλυτικά και στο αφηγηματικό μέρος 

αλλά και μέσα από εικόνες, χάρτες, πίνακες κλπ., όπως και για τη λειτουργία της Ε.Ε. 

η οποία στηρίζεται σε πέντε όργανα (το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε., η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο) και 

υπάρχει και η σημασία τους στο γλωσσάριο του βιβλίου. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 

του βιβλίου του Κολιόπουλου δίνεται, όπως παρατηρούμε, έμφαση περισσότερο σε 

γενικότερους πολιτικούς σταθμούς της Ελλάδας την περίοδο της Μεταπολίτευσης και 

όχι τόσο στην Ε.Ε. και την ένταξη της σε αυτήν. 
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Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι στη μεταπολιτευτική περίοδο η 

σχολική ιστορία τείνει να προσεγγίζει την επιστημονική ιστορία, έστω κι αν 

υπάρχουν αντιδράσεις-αντιπαραθέσεις. Θετικό προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν 

και η κατάκτηση του δικαιώματος από τον εκπαιδευτικό επιλογής βιβλίων και πηγών, 

με αξιοποίηση μιας δομιστικής, ολιστικής ιστοριογραφίας, της βιογραφικής μεθόδου 

και της ιστορίας της καθημερινότητας.  
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Οι σχολικές γραμματικές μετα την επίλυση του γλωσσικού 

ζητήματος: κριτική προσέγγιση  

Αθανάσιος ΜΙΧΑΛΗΣ 

Λέκτορας ΦΠΨ Αθήνας  
Περίληψη 

Μετά την απόφαση για καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση υπήρξε ανάγκη 

κωδικοποίησης, προτυποποίησης και διδασκαλίας της στην εκπαίδευση. Για τους σκοπούς αυτούς 
χρησιμοποιήθηκε μια αναθεωρημένη μορφή της γραμματικής Τριανταφυλλίδη. Η παιδαγωγική αυτή 

γραμματική χρησιμοποιήθηκε στην εκπαίδευση ως το 2009, όταν και αντικαταστάθηκε από δύο 

εγχειρίδια παιδαγωγικής γραμματικής, ένα για το δημοτικό και ένα για το γυμνάσιο. Στόχος της 

εισήγησης είναι η κριτική αποτίμηση των δύο εγχειριδίων και η διερεύνηση της επίδρασης της 

γραμματικής Τριανταφυλλίδη σε αυτά.  

 

Abstract 

After the establishment of demotic language as the official language of Greek state, there was a 

need for codification and standardization of the selected variety in order to be taught as a teaching 

subject in language education. As grammar-book for the teaching of the morphological and syntactic 

system of the demotic language, the morphologic description of the demotic variety by Manolis 

Triantafyllides is used. This grammar – book is used in Greek education up to 2009, when it is replaced 

by two pedagogical grammars, the first for the primary education and the second for the secondary. 

The evaluation of the new grammar – books and the investigation of the influence of the 

Triantafyllides’ grammar to them is the purpose of this paper.  

 
1. ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Τα βιβλία γραμματικής (grammar books) δεδομένης γλώσσας συνιστούν 

πονήματα στα οποία περιγράφονται και αναλύονται η δομή και οι λειτουργίες της 

γλώσσας αυτής σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (φωνολογικό, μορφολογικό, 

συντακτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό). Ανάλογα με το σκοπό της σύνθεσής 

τους και το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα βιβλία γραμματικής διακρίνονται βάσει 
μιας γενικής κατηγοριοποίησης σε δύο κατηγορίες (Harmer 2007: 224-226): 

i. Στις περιγραφικές γραμματικές (descriptive grammars), στις οποίες περιγράφεται το 

σύνολο των συστημάτων, των δομών και των στοιχείων μιας γλώσσας και των 
λειτουργιών που αυτά επιτελούν στην καθημερινή επικοινωνία. Η περιγραφή είναι 

αναλυτική και λεπτομερής και πραγματοποιείται βάσει των αρχών συγκεκριμένης 

γλωσσολογικής σχολής, τις οποίες ακολουθούν οι συγγραφείς της. Οι περιγραφικές 

γραμματικές απευθύνονται σε γλωσσολόγους και φιλολόγους ερευνητές, όπως και σε 
εξειδικευμένους αναγνώστες ή άτομα με ενδιαφέρον για γλωσσολογικά ζητήματα.  

ii. Στις παιδαγωγικές γραμματικές (pedagogical grammars), οι οποίες αποτελούν σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σύνοψη των περιγραφικών γραμματικών και 
απευθύνονται σε μαθητές μικρότερης ή μεγαλύτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας και σε 

εκπαιδευτικούς. Η παρουσίαση των γλωσσικών κανόνων και φαινομένων στις 

σχολικές γραμματικές πραγματοποιείται με κριτήριο το ηλικιακό και το γνωστικό 
επίπεδο των αναγνωστών στους οποίους απευθύνεται.  

Τόσο στο ευρύτερο πλαίσιο δεδομένης γλωσσικής κοινότητας όσο και στο 

στενότερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας η σχολική γραμματική διέπεται 

από δύο βασικές λειτουργίες: 
i. Αποτελεί μέσο κωδικοποίησης (codification) και προτυποποίησης (standardization) 

της γλώσσας: είτε η παιδαγωγική γραμματική έχει συνταχθεί από ειδική επιτροπή 

επιστημόνων για σχολική χρήση χωρίς να αποτελεί επιτομή συγκεκριμένης 
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περιγραφικής γραμματικής είτε αποτελεί σύνοψη μιας επιστημονικής γραμματικής 

προορισμένης για ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον μέσω αυτής διδάσκεται η 

γραμματική μιας γλώσσας στην εκπαίδευση, συνιστά εργαλείο προτυποποίησης της 

διδασκόμενης γλώσσας. Αυτό συμβαίνει, διότι μέσω της γραμματικής οι μαθητές 
διδάσκονται τους τύπους που ανήκουν στην υψηλή και στη χαμηλή 

κοινωνιογλωσσική ποικιλία, τα στοιχεία και της δομής της επίσημης γλώσσας της 

κοινότητας, του κώδικα, δηλαδή, των απαιτητικών μορφών επικοινωνίας 
(εκπαίδευση, διοίκηση, δικαιοσύνη, δημοσιογραφία), σε αντίθεση με τους 

διαλεκτικούς τύπους. Επομένως, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γραμματικής οι 

μαθητές διδάσκονται την πρότυπη γλώσσα (standard language) της κοινότητας στην 
οποία ζουν και δραστηριοποιούνται (Trask 2007: 105-106).  

ii. Συνιστά εγχειρίδιο αναφοράς, στο οποίο οι μαθητές και οι διδάσκοντες ανατρέχουν, 

για να το συμβουλευτούν, με σκοπό την επίλυση αποριών τους, την αναζήτηση των 

αποδεκτών γραμματικών τύπων σε συγκεκριμένο είδος λόγου και σε δεδομένη 
επικοινωνιακή περίσταση, την κατανόηση ορισμένων γλωσσικών φαινομένων, 

κανόνων. Με άλλα λόγια τόσο οι μαθητές απευθύνονται στην παιδαγωγική 

γραμματική, για να διερευνήσουν και να εμπεδώσουν τις δομές, τις λειτουργίες και 
τους κανόνες σχηματισμού των συστημάτων της γλώσσας τους, τα γραμματικά και 

τα αντιγραμματικά στοιχεία της, όσο και οι δάσκαλοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα 

να μελετήσουν τις βασικές διαστάσεις συγκεκριμένων δομών και λειτουργιών, ώστε 
να προετοιμάσουν και να διδάξουν αποτελεσματικότερα το μάθημά τους και να 

ανταποκριθούν στις απορίες των μαθητών τους.  

 
2. ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1976 

ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Το 1976 αποτελεί έτος ορόσημο για τη νεοελληνική εκπαίδευση, καθώς εκείνη 

τη χρονιά βάσει του νόμου 309/30-4-1976 καθιερώθηκε η νέα ελληνική (η δημοτική 

γλώσσα χωρίς ακρότητες και ιδιωματισμούς, η οποία είχε διαμορφωθεί από τους 

φυσικούς ομιλητές και τους δόκιμους συγγραφείς και αποτελούσε πανελλήνιο 

εκφραστικό όργανο) ως βασικό μέσο διδασκαλίας στην εκπαίδευση και ως αντικείμενο 

διδασκαλίας στο πλαίσιο του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας (Μήτσης 2011: 
551-553).  

Μία από τις βασικές διαστάσεις της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας 

είναι η διδασκαλία της δομής της, δηλαδή του φωνολογικού, του μορφολογικού και 

συντακτικού της συστήματος. Για τη διδασκαλία των φωνολογικών και των 

μορφολογικών δομών της νεοελληνικής γλώσσας αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί 

ως διδακτικό εγχειρίδιο και ως εγχειρίδιο αναφοράς μία αναπροσαρμοσμένη μορφή 

της γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Η αναπροσαρμογή της γραμματικής 

Τριανταφυλλίδη υλοποιήθηκε από ομάδα ειδικών επιστημόνων υπό την αιγίδα του 

Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης (ΚΕΜΕ) με πρόεδρο τον 

Αλέξανδρο Καρανικόλα και μέλη της ομάδας τους γλωσσολόγους Χρίστο Τσολάκη 

και Δημήτρη Τομπαΐδη. Οι αναπροσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν από τη 

συγκεκριμένη ομάδα αξιολογήθηκαν από ειδική επιτροπή ακαδημαϊκών και ομότιμων 

πανεπιστημιακών καθηγητών ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, 

ο Πέτρος Χάρης, ο Λίνος Πολίτης, ο Εμμανουήλ Κριαράς και ο Αγαπητός 

Τσοπανάκης (Τσολάκης 2011: 560-561).  

Η αναπροσαρμοσμένη παιδαγωγική γραμματική Τριανταφυλλίδη 

χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό εγχειρίδιο των μαθητών του γυμνασίου από το 

σχολικό έτος 1976-1977 ως και το 2009, ενώ μία τροποποιημένη μορφή της από τον 

Χρίστο Τσολάκη αποτέλεσε το εγχειρίδιο γραμματικής των μαθητών των δύο 

τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 1978-1979 ως και 
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το 2009. Για τη διδασκαλία των συντακτικών φαινομένων της νέας ελληνικής 

χρησιμοποιήθηκε στην εκπαίδευση από το 1978 ως το 2009 το εγχειρίδιο συντακτικού 

της νεοελληνικής γλώσσας, το οποίο συντάχθηκε από ομάδα ειδικών επιστημόνων για 

τους μαθητές του γυμνασίου υπό την αιγίδα του ΚΕΜΕ (Τσολάκης 2011: 561).  

Η αναπροσαρμοσμένη γραμματική Τριανταφυλλίδη, όπως προκύπτει από όσα 

εκτέθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, υπήρξε ένα από τα βασικά διδακτικά 

εγχειρίδια που χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας για τριάντα 

τρία χρόνια μετά από την καθιέρωση της δημοτικής ως επίσημης γλώσσας του 

νεοελληνικού κράτους. Η συγκεκριμένη γραμματική αποτέλεσε (Χατζησαββίδης 

2010: 680-682):  
i. Βιβλίο αναφοράς για τη διδασκαλία του δομικού συστήματος της νεοελληνικής 

γλώσσας και 

ii. Εργαλείο προτυποποίησης, διάδοσης και καθιέρωσης της νέας ελληνικής γλώσσας, 
αφενός ως μέσο περιγραφής των δομών, των γραμματικών κατηγοριών και των 

λειτουργιών που επιτελούν στο λόγο και αφετέρου ως εγχειρίδιο διδασκαλίας και 

μελέτης της νέας ελληνικής.  

Η αναπροσαρμοσμένη γραμματική Τριανταφυλλίδη και η τροποποιημένη 

μορφή της, η παιδαγωγική γραμματική του Τσολάκη, και το συντακτικό του ΚΕΜΕ 

αντικαταστάθηκαν κατά το σχολικό έτος 2009-2010 από τα ακόλουθα εγχειρίδια 

παιδαγωγικής γραμματικής: 
i. Τη Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας των Σωφρόνη Χατζησαββίδη και 

Αθανασίας Χατζησαββίδου για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου και  

ii. Τη Γραμματική Ε΄ και Στ’ Δημοτικού των Ειρήνης Φιλιππάκη – Warburton, Γεωργίου 

Κοτζόγλου, Μιχάλη Γεωργιαφέντη και Μαργαρίτας Λουκά.  

 
3. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Δεδομένου ότι η αναπροσαρμοσμένη γραμματική Τριανταφυλλίδη και οι 

τροποποιημένες εκδοχές της (γραμματική Τσολάκη) κυριάρχησαν πάνω από τρεις 

δεκαετίες στην ελληνική γλωσσική εκπαίδευση ως εγχειρίδια αναφοράς, στόχος της 

παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση του βαθμού και της μορφής της επίδρασης 

που άσκησε η γραμματική Τριανταφυλλίδη στις νεότερες γραμματικές. Επίσης, στο 

πλαίσιο της εισήγησης διερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν τους συγγραφείς των 

σημερινών γραμματικών εγχειριδίων στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση να ευθυγραμμιστούν με συγκεκριμένες αναλύσεις και τις περιγραφές της 
γραμματικής Τριανταφυλλίδη και να απορρίψουν άλλες.  

 
4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΣΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ 

Όπως προαναφέρθηκε, στα ακόλουθα κεφάλαια παρουσιάζονται και 

αναλύονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των νεότερων γραμματικών 

(Χατζησαββίδη & Χατζησαββίδου, Φιλιππάκη, Κοτζόγλου, Γεωργιαφέντη & Λουκά) 

από την αναπροσαρμοσμένη γραμματική Τριανταφυλλίδη και από τη γραμματική 

Τσολάκη. Οι διαφοροποιήσεις και οι επιδράσεις των εγχειριδίων γραμματικής 

περιγράφονται σε τρία επίπεδα: 

i. Στο επίπεδο που αφορά την προτυποποίηση της νέας ελληνικής γλώσσας, με άλλα 
λόγια τις δομές και τα γραμματικά στοιχεία που ανήκουν στην πρότυπη νέα ελληνική 

και γενικότερα τη μορφή και το περιεχόμενο της νεοελληνικής γλώσσας.  

ii. Στο επίπεδο που αναφέρεται στη γραμματική περιγραφή της πρότυπης νέας 
ελληνικής, η οποία παραπέμπει στις γραμματικές κατηγορίες της νέας ελληνικής και 
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τα γλωσσικά στοιχεία που τις απαρτίζουν, στα γλωσσολογικά πρότυπα και τις 

παιδαγωγικές ορίζουσες της περιγραφής, όπως και στη γραμματική μεταγλώσσα.  

 
4.1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ 

Η σύγχρονη νέα ελληνική γλώσσα που χρησιμοποιείται στα μεγάλα αστικά 

κέντρα, στα μέσα ενημέρωσης και στις επίσημες μορφές επικοινωνίας, όπως η 

διοίκηση, η εκπαίδευση και η δικαιοσύνη, χαρακτηρίζεται από (Χόρροκς 2006: 645-

652): 

i. Υφολογική και κοινωνιογλωσσική ποικιλία σε διάφορα επίπεδα (τυπικό, οικείο, 
απρόσωπο, εκλαϊκευμένο, ειδικό, ευγενικό, καθημερινό) και 

ii. Ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού λόγιων στοιχείων, λόγω της συνύπαρξής της με την 

καθαρεύουσα για ευρύ χρονικό διάστημα και της επίδρασης που άσκησε η τελευταία 

στις γλωσσικές επιλογές που συνδέονται με συγκεκριμένες επικοινωνιακές 
περιστάσεις, είδη λόγου και τύπους κειμένων.  

Όσον αφορά το πρώτο χαρακτηριστικό της σύγχρονης νέας ελληνικής, την 

πολυτυπία, ο βαθμός και η έκταση της παρουσίασής της και της ανάδειξής της από 

τις δύο παιδαγωγικές γραμματικές του γυμνασίου που χρησιμοποιήθηκαν μετά το 

1976 αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Γραμματική 

κατηγορία  

Γραμματική 

Τριανταφυλλίδη  

Γραμματική Χατζησαββίδη 

Ουσιαστικά 

Ισοσύλλαβα σε -ας ---- Μάρτυρα / μάρτυρος 

 Μάγειρες / μαγείρους Γείτονες / γειτόνους,  

Ισοσύλλαβα σε -ης ---- Δικαστά / δικαστή 

 ---- Γυμνασιάρχισσα, βουλευτίνα 

 ---- ράφτηδες / ράφτες / ραφτάδες 

Ισοσύλλαβα σε -ος Καπετάνιε / καπετάνιο Καπετάνιε / καπετάνιο 

 Χρονών / χρόνων Χρονών / χρόνων 

 Καπεταναίοι / καπετάνιοι ---- 

Ανισοσύλλαβα σε -ης Νοικοκυραίοι / νοικοκύρηδες Νοικοκυραίοι / νοικοκύρηδες 

Με διπλό πληθυντικό Αφέντες / αφεντάδες Αφέντες / αφεντάδες 

Ανισοσύλλαβα σε -έας Γονιοί / γονείς  ---- 

Ανώμαλα  ---- Μυς / μύες 

Ισοσύλλαβα σε -α  
____ 

 

Τράπεζας / τραπέζης, βαρύτητας / 
βαρύτητος, επικράτειας / 

επικρατείας 

 ---- Βαρύτητα / βαρύτης 

Ισοσύλλαβα σε -η Αδελφών / αδελφάδων Αδελφών / αδελφάδων 

 ---- Ζάχαρης / ζαχάρεως 

Σε –η / -εις Γνώσης / γνώσεως  Γνώσης / γνώσεως  

Σε -ω ---- Ηχώς / ηχούς, πειθώς / πειθούς 

Ισοσύλλαβα σε –ος / -

ους 

Πέλαγος / πέλαγο, πελάγους / 

πελάγου, πελάγη / πέλαγα 

Πέλαγος / πέλαγο, πελάγους / 

πελάγου, πελάγη / πέλαγα 

 Στήθη / στήθια ---- 

Ιδιόκλιτα ουδέτερα ---- Γάλατος / γάλακτος 

Επίθετα  

Σε –ος-η-ο ____ Εντίμου / έντιμου, διαφόρων / 
διάφορων 

 ---- Αμερικάνικος / αμερικανικός 

 ____ Βέβαιη / βεβαία, αριστερή / 

αριστερά 
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Σε –ος-α-ο ---- Μετρίου / μέτριου 

 ---- Έγγειος / έγγεια, νότιος / νότια 

σε –ος-ιά-ό  Κακιά / κακή Κακιά / κακή 

Σε ύς-ιά-ύ (Βαθιού / βαθύ) Βαθιού / βαθύ / βαθέος 

 ---- Βαθιοί / βαθείς, βαριών / βαρέων 

Σε ής-ιά-ί ---- Χρυσαφιού / χρυσαφή 

Σε –ης-α-ικο Μικρούλικο - μικρούλι Μικρούλικο - μικρούλι 

 Ξανθομάλλα / ξανθομαλλού / 

ξανθομαλλούσα 

Ξανθομάλλα / ξανθομαλλού / 

ξανθομαλλούσα 

Σε –ων-ων-ον ---- Μετριόφρων / μετριόφρονας  

πολύς ---- Πολύ / πολλού 

Ρήματα  

Α΄ συζυγία Δένουμε / δένομε, δένουν / 

δένουνε, έδεναν / (ε)δένανε /  

Λύνουμε / λύνομε, λύνουν / 

λύνουνε, λύνανε / έλυναν / λύναν 

 Δέσουν / δέσουνε, έδεσαν / 

δέσανε / εδέσανε 

Λύσαν(ε) / έλυσαν, λύσουν(ε), 

λύσετε / λύστε, ρίξτε / ρίχτε 

 Δενόμαστε / δενόμασταν, 

δένονταν / δενόντανε 
 

Λυνόσαστε / λύνεστε, λυνόμασταν 

/ λυνόμαστε, λυνόμουν(α), 
λύνονταν / λυνόντουσαν  

 Δεθούν / δεθούνε Λύθηκαν / λυθήκαν(ε), λυθούν / 

λυθούνε, λύθηκε / ελύθη 

 Έχω λύσει / έχω λυμένο, έχω 
λυθεί / είμαι λυμένος 

Έχω λύσει / έχω λυμένο, έχω 
λυθεί / είμαι λυμένος 

Β΄ συζυγία Χτυπάω / χτυπώ, χτυπάει / 

χτυπά, χτυπάνε / χτυπούν(ε) 

Χτυπάω / χτυπώ, χτυπάει / χτυπά, 

χτυπάμε / χτυπούμε, χτυπάν(ε) / 
χτυπούν(ε), χτυπούσα / χτύπαγα 

  

____ 

Χτυπιόσαστε / χτυπιέστε, 

χτυπιόμουν / χτυπιόμουνα, 

χτυπιόμαστε / χτυπιόμασταν, 
χτυπιούνταν / χτυπιόντουσαν 

 ____ Εγγυώμεθα / εγγυόμαστε, 

εγγυάσθε / εγγυάστε 

 ---- Θεωρούν(ε), θεωρούσαν(ε) 

  

___ 

Θεωρείστε / θεωρείσθε, εθεωρείτο 

/ θεωρούνταν(ε) / εθεωρούντο, 

θεωρούμαστε / θεωρούμεθα, 
θεωρούμασταν / θεωρούμαστε 

 Θυμούμαι / θυμάμαι, 

θυμούνταν / θυμόνταν 

Θυμούμαι / θυμάμαι, θυμόμαστε / 

θυμούμαστε, θυμάστε / θυμόσαστε 

  
____ 

Θυμόμουν(α), θυμόμασταν / 
θυμόμαστε, θυμούνταν(ε) / 

θυμόντουσαν 

 

Η ανάδειξη της γλωσσικής ποικιλίας της ελληνικής γλώσσας από τις 

παιδαγωγικές γραμματικές του δημοτικού σχολείου παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα:  

Γραμματικές 

κατηγορίες 

Γραμματική Τσολάκη Γραμματική Φιλιππάκη, 

Κοτζόγλου, Γεωργιαφέντη, 

Λουκά 

Ουσιαστικά 

Ισοσύλλαβα σε -τής Αφέντες / αφεντάδες Βουλευτές  / βουλευτάδες 

Σε -έας Γονείς / γονιοί  ---- 

Ανώμαλα  ---- Μύες / μυς 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

36 

 

Σε -η Γνώση / γνώσεως  Κυβέρνηση / κυβερνήσεως 

 ---- Κυβέρνησις / κυβέρνηση 

Σε -ώ ---- Ηχώς / ηχούς 

Επίθετα 

Σε -ύς  
____ 

Βαθιού / βαθύ / βαθέος, βαθιοί / 
βαθείς, βαθιά / βαθεία, βαθιά / 

βαθέα  

Σε ής-ιά-ί  Σταχτή / σταχτιού 

σε  -ός-ιά-ό Κακή / κακιά, ξανθή / ξανθιά ---- 

Σε -ων ---- Ευγνώμων / ευγνώμονας  

Σε –ής-ής-ές  Ακριβούς / ακριβή 

Ρήματα 

Α΄ συζυγία  Ρίχνουν / ρίχνουνε Χάνουν(ε), έχασαν / χάσανε, 
έχαναν / χάνανε 

 Δενόμασταν / δενόμαστε, 

δενόσασταν / δενόσαστε 

____ 

Χανόσαστε / χάνεστε,  

χανόταν(ε), χανόμουν(α), 

χάνονταν / χανόντουσαν 

 Γράφουμε / γράφομε  ---- 

Β’  συζυγία  Αγαπώ / αγαπάω, αγαπάει / 

αγαπά, αγαπούν / αγαπάν(ε)   

Αγαπώ / αγαπάω, αγαπάει / 

αγαπά, αγαπούμε / αγαπάμε, 

αγαπούν(ε) / αγαπάνε, αγαπιέστε 
/ αγαπιόσαστε  

 αγαπιούνταν / αγαπιόνταν Αγάπησαν / αγαπήσανε, 

αγαπούσαν(ε), αγαπήθηκαν / 

αγαπηθήκανε, αγαπιόμαστε / 
αγαπιόμασταν, αγαπιούνταν / 

αγαπιόνταν(ε) / αγαπιόντουσαν  

 ---- Θεωρούν(ε), θεωρούνταν(ε)  

 Θυμούμαι / θυμάμαι, 
θυμόνταν / θυμούνταν 

____ 

 

 Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο που διέπει τη νεοελληνική γλώσσα της 

τρέχουσας περιόδου, την ενσωμάτωση λόγιων στοιχείων στο δομικό της σύστημα, 

είναι δυνατό να διατυπωθούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις. Στη γραμματική περιγραφή 

των Χατζησαββίδη και Χατζησαββίδου περιλαμβάνεται ένα μεγάλο μέρος από τα 

λόγια στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στη σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα. 

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάστηκε και στον πιο πάνω πίνακα, στη νέα γραμματική 

αναφέρονται: 
i. Οι λόγιοι τύποι ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων που ανήκουν σε συγκεκριμένα 

ονοματικά και ρηματικά υποσυστήματα (π.χ. πρίγκιπος, μηνός, διευθυντά, μητρός, 
Ελλάδος, τραπέζης, επικρατείας, βαρύτης, εντίμου, διαφόρων, αριστερά, πλουσίου, 

νότιος, βόρειος, βαρέων, τραχείς, ελύθη, ανεκοινώθη, πεπεισμένος, θεωρείσθε, 

εθεωρείτο, εθεωρούντο), όπως και  
ii. Τα υποσυστήματα του ονοματικού (μυς, πρέσβης, κουρέας, γνώση, μέθοδος, πειθώ, 

ήπαρ, πυρ, φωνήεν, ον, τέρας, καθεστώς, οξύ, ήμισυ, δόρυ), του επιθετικού (βραχύς –

εία –ύ, μετριόφρων –ων –ον, διεθνής –ής –ές, συνήθης –ης –ες, απών –ούσα –όν, 

ενδιαφέρων –ουσα -ον), του ρηματικού (εγγυώμαι, διασπώμαι, αποπειρώμαι) και του 
μετοχικού συστήματος (ελπίζων –ουσα –ον, αμαρτήσας –ασα –αν, υποσχεθείς –είσα -

έν) της νέας ελληνικής που έλκουν την προέλευσή τους από τη λόγια γλώσσα.  

Βασικό χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής γραμματικής των Χατζησαββίδη και 

Χατζησαββίδου είναι η σύνδεση των λόγιων (όπως και των λαϊκότερων τύπων) με το 

υφολογικό επίπεδο στο οποίο ανήκουν: π.χ. τυπικό, χιουμοριστικό, ειρωνικό, 

στερεότυπες λόγιες εκφράσεις.  
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Η αναπροσαρμοσμένη γραμματική Τριανταφυλλίδη δεν περιλαμβάνει τα λόγια 

στοιχεία τα οποία αναφέρονται στη νεότερη γραμματική. Ωστόσο, στην 

αναπροσαρμοσμένη εκδοχή της γραμματικής αυτής μετά την καθιέρωση της 

δημοτικής η ομάδα επεξεργασίας έχει ενσωματώσει αρκετά από τα ονοματικά και 

ρηματικά υποσυστήματα που περιγράφονται στη γραμματική Χατζησαββίδη και 

Χατζησαββίδου: δεκανέας, δύναμη, διάμετρος, φωνήεν, μηδέν, σύμπαν, φως, δόρυ, οξύ, 

κρέας, καθήκον, παν, σύμπαν (δεν περιλαμβάνονται ο μυς, ο πρέσβης, η ηχώ, το πυρ, 

ενώ το ήπαρ αναφέρεται στα ελλειπτικά), συνεχής (δεν περιλαμβάνονται οι 

κατηγορίες ενδιαφέρων –ουσα –ον, μετριόφρων –ων –ον, βραχύς –εία – ύ, απών –

ούσα -όν), εγγυώμαι (δεν συμπεριλαμβάνονται οι λόγιες μετοχές).  

Η νεότερη παιδαγωγική γραμματική για το δημοτικό σχολείο, η γραμματική των 

Φιλιππάκη, Κοτζόγλου, Γεωργιαφέντη και Λουκά, έχει συμπεριλάβει ελάχιστους 

μεμονωμένους λόγιους τύπους (π.χ. κυβέρνησις, εντέλει, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, 

εν απουσία, λόγω, τω Θεώ, τω πρωθυπουργώ), αλλά παρουσιάζει και περιγράφει όλα 

τα λόγια υποσυστήματα του ονοματικού (μυς, πρύτανης, εισαγγελέας, γνώση, ηχώ, 

διάμετρος, φως, οξύ, δόρυ, πέρας, ενδιαφέρον, ενώ στα ήπαρ, πυρ, μηδέν 

πραγματοποιεί ονομαστική αναφορά), του επιθετικού (ακριβής, ευθύς, ευγνώμων, 

ενδιαφέρων) και του ρηματικού συστήματος (προάγω, διαβάλλω, χωρίς να επιχειρεί 

περιγραφή της υποκατηγορίας του εγγυώμαι). Όπως και στη γραμματική του 

Χατζησαββίδη, έτσι και στη γραμματική της Φιλιππάκη και των συνεργατών της 

γίνεται αναφορά στα υφολογικά επίπεδα και στις κειμενικές και επικοινωνιακές 

περιστάσεις όπου συναντώνται οι λόγιοι τύποι (π.χ. παλαιότερα κείμενα, επίσημες 

ανακοινώσεις). 

Αντιθέτως, η γραμματική Τσολάκη, αντίστοιχα προς τη γραμματική 

Τριανταφυλλίδη, δεν πραγματοποιεί αναφορά σε μεμονωμένους λόγιους τύπους. 

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, όπως και στην πηγή του, περιγράφονται λόγια 

υποσυστήματα της σύγχρονης νέας ελληνικής: δεκανέας, δύναμη, είσοδος, μηδέν, 

σύμπαν, προϊόν, καθήκον, φωνήεν, οξύ, δόρυ, κρέας, φως, συνεχής. 

 
4.2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ 

ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΙΗΣΗ 

Από την εξέταση των στοιχείων της υποενότητας 4.1. όσον αφορά τις επιλογές 

των συγγραφέων των σχολικών γραμματικών σε σχέση με την προτυποποίηση της 

νέας ελληνικής, τη στάση τους έναντι της πολυτυπίας, την ενσωμάτωση των λόγιων 
τύπων στην πρότυπη γλώσσα είναι χρήσιμο να γίνουν οι ακόλουθες επισημάνσεις. 

Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες, οι σύγχρονες παιδαγωγικές 

γραμματικές του δημοτικού και του γυμνασίου περιγράφουν με μεγαλύτερη ακρίβεια 

και ευστοχία την ποικιλία και την πολυτυπία της νέας ελληνικές σε όλα τα 

κοινωνιογλωσσικά και τα υφολογικά επίπεδα σε σχέση με τις παλαιότερες 

γραμματικές. Επίσης, παρουσιάζουν το σύνολο των λόγιων υποσυστημάτων του 

ονοματικού και του ρηματικού συστήματος της ελληνικής σε αντίθεση με τη 

γραμματική Τριανταφυλλίδη.  Αυτές οι διαφοροποιήσεις στην προτυποποίηση της νέας 

ελληνικής θα μπορούσαν να ερμηνευθούν βάσει των πιο κάτω δεδομένων:  
i. Στις προδιαγραφές συγγραφής της σχολικής γραμματικής της νεοελληνικής γλώσσας, 

οι οποίες καθορίστηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αποτέλεσαν 

συμπλήρωμα της προκήρυξης για τη συγγραφή παιδαγωγικής γραμματικής για τις 
βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,  ορίζεται ότι στη νέα γραμματική είναι 

απαραίτητο να περιγραφούν οι σημαντικότερες μορφοσυντακτικές πολυτυπίες της 

σύγχρονης μορφή της ελληνικής και να συνδεθούν με συγκεκριμένα επίπεδα ύφους 
(Χατζησαββίδης 2010: 679-680, 684-685).  
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ii. Οι συγγραφείς των νέων παιδαγωγικών γραμματικών της ελληνικής γλώσσας ως 

γλωσσολόγοι οι οποίοι έχουν μελετήσει και εφαρμόσει σε ερευνητικό επίπεδο τις 

αρχές της νεότερης γλωσσολογίας, δεν διέπονται από τη ρυθμιστική αντίληψη των 

παλαιότερων συγγραφέων, αλλά έχουν δεχτεί την περιγραφή (description) ως βασική 
αρχή για την παρουσίαση των μορφοσυντακτικών φαινομένων τόσο για διδακτικούς 

όσο και για επιστημονικούς σκοπούς (Swan 2005: 66-67, 70-71). Επομένως, κατά τη 

διαδικασία ανάλυσης στις γραμματικές τους της ποικιλίας που χρησιμοποιείται σε 
επίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις περιέγραψαν την πολυτυπία, λόγιας και 

δημοτικής προέλευσης, που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα σε όλα τα 

υφολογικά επίπεδα προφορικού και γραπτού λόγου (Χόρροκς 2006: 646-650).  
iii. Επίσης, μεταξύ του Τριανταφυλλίδη και των Χατζησαββίδη, Φιλιππάκη, Κοτζόγλου 

και Γεωργιαφέντη υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε σχέση με το γλωσσικό 

ζήτημα, καθώς διαφέρει ουσιωδώς το ιστορικό περιβάλλον της επιστημονικής 

δράσης τους. Η εποχή της συγγραφής της γραμματικής Τριανταφυλλίδη ήταν περίοδος 
έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των υποστηρικτών και των αντιλάλων της δημοτικής 

στο πλαίσιο της ελληνικής διγλωσσίας (diglossia). Όπως συμβαίνει στις περισσότερες 

περιπτώσεις διγλωσσίας, η χαμηλή ποικιλία, η δημοτική στην ελληνική περίπτωση, 
εθεωρείτο ως εκφυλλισμένη μορφή γλώσσας, με περιορισμένη ή ανύπαρκτη 

γραμματική δομή, φτωχό λεξιλόγιο και ελάχιστο κύρος (Schiffman 2005: 206-208). 

Η συγκρουσιακή αυτή κατάσταση καθόρισε τη στάση του Τριανταφυλλίδη έναντι 
των λόγιων ποικιλιών της ελληνικής. Αποτέλεσμα ήταν η ενσωμάτωση 

περιορισμένων λόγιων δομών στο μορφολογικό σύστημα της νέας ελληνικής, παρόλο 

που στην αστική δημοτική των μεσαίων και ανώτερων αστικών στρωμάτων και στο 

δημοσιογραφικό λόγο των μέσων του προηγούμενου αιώνα είχαν ενσωματωθεί και 
αφομοιωθεί αρκετά λεξιλογικά, μορφολογικά και συντακτικά στοιχεία σε πολλά 

υφολογικά επίπεδα. Η στάση των συγγραφέων των νεότερων γραμματικών έναντι των 

λόγιων τύπων είναι διαφορετική, καθώς στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού πρώτου 
αιώνα έχει διαμορφωθεί μια πλήρως αποδεκτή μορφή νεοελληνικής γλώσσας με 

πολυτυπία σε κάθε υφολογικό επίπεδο, που συμβάλλουν στην ακρίβεια δήλωσης 

κάθε νοηματικής απόχρωσης σε όλα τα είδη λόγου.  

Επιπλέον, από τη σύγκριση μεταξύ των δύο νέων γραμματικών προκύπτει ότι η 

γραμματική Χατζησαββίδη περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες την πολυτυπία 

που διέπει τη σύγχρονη ελληνική σε σχέση με τη γραμματική του δημοτικού. Αυτό 

συμβαίνει, διότι βασικό κριτήριο περιγραφής των δομών της ελληνικής στη 

γραμματική του γυμνασίου είναι η ακρίβεια της παρουσίασης (truth), καθώς 

απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας δώδεκα ως δεκαπέντε ετών, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερες νοητικές, γνωστικές και μνημονικές δυνατότητες. 

Τα κυριότερα κριτήρια περιγραφής στη γραμματική του δημοτικού είναι η απλότητα 

στην παρουσίαση (simplicity) και η συνάφεια με το γνωστικό επίπεδο και τις ανάγκες 

των μαθητών (relevance), καθώς το συγκεκριμένο εγχειρίδιο απευθύνεται σε 

μικρότερους μαθητές (Harmer 2007: 225-227).  

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόταξης των κριτηρίων της ακρίβειας και της 

συνάφειας από τις γραμματικές του δημοτικού και του γυμνασίου είναι η περιγραφή 

της πολυτυπίας που παρατηρείται στα προπαροξύτονα αρσενικά και ουδέτερα 

ουσιαστικά σε –ος και σε –ο: δήμαρχου / δημάρχου /δήμαρχους / δημάρχους, δάσκαλοι 

/ δασκάλοι, βούτυρο / βουτύρου. Οι νέες γραμματικές θέτουν ως κριτήριο μετακίνησης 

του τόνου στην παραλήγουσα το ύφος, καθώς η μετακίνηση συνδέεται με επίσημα και 

τυπικά υφολογικά επίπεδα ή με στερεότυπες εκφράσεις. Αντίθετα, η γραμματική 

Τριανταφυλλίδη, παρόλο που αναγνώριζε την πολυτυπία, έθετε ως κύριο κριτήριο 

μετακίνησης του τόνου τον αριθμό των συλλαβών της κάθε λέξης και την προέλευσή 

της (λόγια ή λαϊκή), στοιχείο που δυσκόλευε τους μαθητές (παραβίαση του κριτηρίου 

της συνάφειας με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών). 
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Ωστόσο, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι η γραμματική του γυμνασίου θα 

μπορούσε να συμπεριλάβει ως ξεχωριστές κατηγορίες τα ρηματικά υποσυστήματα 

των σύνθετων ρημάτων σε –άγω και –βάλλω, τα οποία περιγράφει η γραμματική του 

δημοτικού, παράλληλα με τις δομές των ρημάτων σε –στέλλω, -βαίνω, -λαμβάνω, -

ίσταμαι, -τίθεμαι, τα οποία αποτελούν διακριτές δομικές κατηγορίες, δεδομένου ότι 

βασικό κριτήριο καθορισμού του περιεχομένου της είναι η περιγραφική ακρίβεια 

(Ιορδανίδου 1996: 140-144). 

Τέλος, παρατηρείται ότι η γραμματική Χατζησαββίδη εμφανίζει μεγαλύτερες 

ομοιότητες ως προς την περιγραφή της πολυτυπίας σε σχέση με τη γραμματική της 

Φιλιππάκη και των συνεργατών της: χαρακτηριστικά, περιλαμβάνει τύπους που θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν διαλεκτικοί ή πιο περιθωριακοί, όπως πέλαγο / πελάγου, 

μαυροματούσα, λύνομε. Η εγγύτητα της γραμματικής του γυμνασίου με την 

γραμματική Τριανταφυλλίδη εξηγείται σε δύο επίπεδα: αφενός, η προκήρυξη της 

συγγραφής της γραμματικής κάνει λόγο για «αναμορφωμένη έκδοση τα 

Νεοελληνικής Γραμματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη» και αφετέρου, ο Σωφρόνης 

Χατζησαββίδης ως γλωσσολόγος ανήκει στη Σχολή της Θεσσαλονίκης, εμβληματική 

μορφή της οποίας είναι ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης (Χατζησαββίδης 2010: 679, 

Μπαμπινιώτης 2011: 573-574). 

 
4.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ 

Παρά τη ρητή δέσμευση της προκήρυξης για τη συγγραφή νέας σχολικής 

γραμματικής της νεοελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με την οποία το νέο εγχειρίδιο 

αποτελεί αναμορφωμένη έκδοση της γραμματικής Τριανταφυλλίδη, τόσο η γραμματική 

Χατζησαββίδη όσο και η γραμματική της Φιλιππάκη και των συνεργατών της 

διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις προηγούμενες παιδαγωγικές γραμματικές. Οι 

διαφοροποιήσεις οφείλονται αφενός στις μεταβολές που υπέστη η νεοελληνική 

γλώσσα ως εξέλιξη της προπολεμικής και μεταπολεμικής αστικής δημοτικής και ως 

επίσημος κώδικας επικοινωνίας του ελληνικού κράτους και αφετέρου στις νεότερες 

γλωσσολογικές έρευνες στα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης της νεοελληνικής γλώσσας. 
Κύρια σημεία διαφοροποίησης είναι τα ακόλουθα (Χατζησαββίδης 2010: 680-687): 

i. Η δομή της γραμματικής: μέχρι το 2009, έτος κυκλοφορίας των νέων γραμματικών του 

δημοτικού και του γυμνασίου, οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους δύο ξεχωριστά 

βιβλία, ένα για την περιγραφή των φθογγικών στοιχείων και των μορφολογικών 
δομών της γλώσσας (γραμματική) και ένα για την περιγραφή των συντακτικών δομών 

της (συντακτικό). Οι νέες γραμματικές περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τις αρχές της 

σύγχρονης γλωσσολογίας, ειδικά κεφάλαια για τη φωνολογία, τη μορφολογία, τη 
σύνταξη, τη σημασιολογία, την πραγματολογία και την κειμενογλωσσολογία.  

ii. Η περιγραφή του φωνολογικού συστήματος: ανάμεσα στις γραμματικές 

Τριανταφυλλίδη και Τσολάκη και στις νεότερες σχολικές γραμματικές υφίσταται μία 

ουσιώδης διαφορά: οι φωνηεντικοί και οι συμφωνικοί φθόγγοι της νέας ελληνικής 
περιγράφονται με βάση την απόδοσή τους με αντίστοιχα γράμματα στις παλαιότερες 

γραμματικές (επτά φωνήεντα και δεκαεπτά σύμφωνα), ενώ στις νέες γραμματικές 

παρουσιάζονται ως ηχητικές μονάδες της γλώσσας (πέντε φωνήεντα, δεκαοκτώ 
σύμφωνα). Επιπρόσθετα, στη γραμματική της Φιλιππάκη και των συνεργατών της 

βάσει των αρχών της περιγραφικής απλότητας και της συνάφειας με το επίπεδο των 

μαθητών δεν επιχειρείται διάκριση μεταξύ φθόγγων και φωνημάτων και, επιπλέον, τα 
φθογγικά πάθη δεν παρουσιάζονται με περιττές για το μαθητή λεπτομέρειες: 

δεδομένου ότι αναλύεται το φαινόμενο της απαλοιφής των φωνηέντων βάσει της 

σχετικής ισχύος τους, δεν κρίνεται σκόπιμη η περιγραφή των φαινομένων της 

έκθλιψης, της αφαίρεσης και της συναίρεσης, ενώ η δεν δίνεται ιδιαίτερη ορολογία για 
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τα φαινόμενα απαλοιφής φωνήεντος προ συμφώνου. Αντίθετα, στη γραμματική του 

γυμνασίου για την παρουσίαση του φωνολογικού συστήματος της ελληνικής 

επιλέγεται το κριτήριο της περιγραφικής ακρίβειας και πραγματοποιείται παρουσίαση 

του συνόλου των παθών των φωνηέντων (συναίρεση, έκθλιψη, αφαίρεση, συγκοπή, 
αποκοπή, ακόμη και συνίζηση, πρόταξη, αλλαγή, αποβολή) και των συμφώνων 

(ηχηροποίηση, αφομοίωση, αποβολή, ανάπτυξη), στοιχείο που θα μπορούσε να 

θεωρηθεί παραβίαση του κριτηρίου της συνάφειας με τις ανάγκες και το επίπεδο των 
μαθητών. Η γραμματική του γυμνασίου ως προς τα πάθη των φθόγγων ταυτίζεται σε 

μεγάλο βαθμό με τη γραμματική Τριανταφυλλίδη.  

iii. Η περιγραφή των προθέσεων: βάσει του ορισμού των προθέσεων ως τύπων που 
συνοδεύουν ονόματα, αντωνυμίες και επιρρήματα, οι γραμματικές του δημοτικού και 

του γυμνασίου παρουσιάζουν μεγαλύτερο αριθμό προθέσεων σε σχέση με τις 

προηγούμενες γραμματικές: εναντίον, εξαιτίας, μεταξύ, λόγω, πλην, μείον, πριν, μέσω. 

Η περιγραφή αυτή ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της περιγραφικής ακρίβειας και της 
συνάφειας (clarity).  

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κυρίως η γραμματική του γυμνασίου 

διαφοροποιείται ελάχιστα από την παλαιότερη γραμματική σε αντίθεση τόσο με 

σύγχρονες γλωσσολογικές αναλύσεις όσο και με παιδαγωγικά κριτήρια. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: 
i. Η περιγραφή της υποτακτικής: στη γραμματική Χατζησαββίδη η υποτακτική 

περιγράφεται κατά το πρότυπο της γραμματικής Τριανταφυλλίδη και του παλαιότερου 
σχολικού συντακτικού: κατηγοριοποιείται σε υποτακτική ενεστώτα, αορίστου και 

παρακειμένου, γίνεται λόγος για τη συνδυαστικότητά της με τα μόρια να, ας, τους 

συνδέσμους αν, όταν, άμα, προτού, μόλις, μήπως, για να και με την άρνηση μην. Η 
μόνη διαφοροποίηση από τον Τριανταφυλλίδη είναι η αποδοχή των δομών που 

σχηματίζονται με το να ή το ας και τους παρελθοντικούς ρηματικούς τύπους (έλυσα, 

έλυνα, λύθηκα, είχα λυθεί) ως δομών της υποτακτικής. Η περιγραφή αυτή, ωστόσο, 

παραβιάζει τόσο το κριτήριο της περιγραφικής ακρίβειας όσο και το κριτήριο της 
σαφήνειας και προκαλεί σύγχυση, καθώς οι σύνδεσμοι αν, όταν, άμα, που 

παρουσιάζονται ως δείκτες υποτακτικής έγκλισης, δε συνδυάζονται με την άρνηση μην 

της υποτακτικής αλλά με το μόριο δεν της οριστικής. Αντίθετα, στη γραμματική του 
δημοτικού ο σχηματισμός της υποτακτικής περιγράφεται σαφώς ως συνδυασμός των 

να / ας με τους τύπους του εξακολουθητικού, του συνοπτικού και του συντελεσμένου 

ποιού ενεργείας και με τους παρελθοντικούς τύπους, περιγραφή που είναι σύμφωνη 
με τις σύγχρονες γλωσσολογικές αναλύσεις (Φιλιππάκη 2001: 143-151). 

ii. Η περιγραφή των συνδέσμων: στη γραμματική του γυμνασίου η περιγραφή των 

συνδέσμων ταυτίζεται με την αντίστοιχη της παλαιότερης γραμματικής. Ωστόσο, αυτή 

η ταύτιση συνιστά παραβίαση των κριτηρίων της ακρίβειας και της σαφήνειας, όπως 
δείχνουν τα ακόλουθα παραδείγματα: ενώ οι σύνδεσμοι ορίζονται ως τύποι που 

συνδέουν λέξεις, φράσεις ή προτάσεις, ανεξάρτητες ή εξαρτημένες, στους 

αντιθετικούς συνδέσμους συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις ωστόσο και όμως, και στους 
αποτελεσματικούς οι λέξεις λοιπόν, άρα, επομένως. Οι λέξεις αυτές, όμως, δε 

συνδέουν λέξεις ή προτάσεις αλλά υπερπροτασιακές δομές (περιόδους ή 

παραγράφους) και αποτελούν κειμενικούς δείκτες (connective adverbs), όπως και οι 

λέξεις αντιθέτως, παράλληλα, επιπλέον, επιπρόσθετα, συνεπώς (Νάκας 2009: 7). Η 
γραμματική της Φιλιππάκη και των συνεργατών της, αντίθετα, περιγράφει και 

κατηγοριοποιεί τους συνδέσμους χωρίς παρόμοιες αντιφάσεις.  

iii. Η περιγραφή των βοηθητικών ρημάτων: η γραμματική του γυμνασίου ταυτιζόμενη με 
τη γραμματική Τριανταφυλλίδη αναφέρει ως βοηθητικά ρήματα τα έχω και είμαι 

(αποτελούν δομικά συστατικά των συντελικών χρόνων). Αντίθετα, η γραμματική του 

δημοτικού στα βοηθητικά ρήματα περιλαμβάνει μόνο το έχω: οι δομές του τύπου 
είμαι λυμένος δε θεωρούνται από τους συγγραφείς της γραμματικής ως περιφράσεις 

που δηλώνουν τον παρακείμενο αλλά δομές με συνδετικό ρήμα και κατηγορούμενο, 

ανάλυση που έχει βρει υποστηρικτές αλλά και διαφωνούντες (Νάκας 2009: 15).  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

41 

 

Επιπρόσθετα, μέσω της μελέτης των κεφαλαίων της σύνταξης στις νέες 

γραμματικές αναδεικνύονται περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει 

διαφοροποίηση μεταξύ των νέων γραμματικών και του παλαιότερου σχολικού 

συντακτικού: 
i. Η περιγραφή της απλής πρότασης: η απλή πρόταση περιγράφεται στη γραμματική 

Χατζησαββίδη με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στο σχολικό συντακτικό 

του 1978: συγκεκριμένα, περιγράφεται ως συνδυασμός του υποκειμένου με το 
κατηγόρημα, το οποίο παρουσιάζεται να έχει τη μορφή ενός αμετάβατου ρήματος ή 

ενός συνδετικού ρήματος με κατηγορούμενο. Η συγκεκριμένη περιγραφή δεν 

ευθυγραμμίζεται με το κριτήριο της σαφήνειας, καθώς δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο 

αν οι δομές με μεταβατικό ρήμα και αντικείμενο εντάσσονται στην απλή πρόταση. 
Αντίθετα, στη γραμματική του δημοτικού σχολείου η ανάλυση της απλής πρότασης 

είναι συμβατή με τα κριτήρια της σαφήνειας και της περιγραφικής ακρίβειας: ο 

συνδυασμός ονοματικής φράσης με ρηματική φράση αποτελούμενη από αμετάβατο 
ρήμα ή από μεταβατικό ρήμα, μονόπτωτο ή δίπτωτο, και αντικείμενο ή από συνδετικό 

ρήμα με κατηγορούμενο συνιστά την απλή πρόταση. Ωστόσο, θα ήταν απαραίτητο να 

προστεθούν και τα συνήθη στην ελληνική γλώσσα δομικά σχήματα που αποτελούνται 

από ονοματική φράση και ρηματική φράση με ρήμα, αντικείμενο και κατηγορούμενο 
αντικειμένου ή με ρήμα κίνησης, τοποθέτησης, λεκτικό, δοξαστικό, γνώσεως, ψυχικού 

πάθους και επιρρηματική / προθετική φράση ή με ρήμα,  αντικείμενο και επιρρηματική 

ή προθετική φράση (Leech, Deuchar & Hoogenraad 2006: 94-96). 
ii. Η περιγραφή των ομοιόπτωτων ονοματικών προσδιορισμών: όπως συνέβη και σε 

άλλες περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, η γραμματική Χατζησαββίδη ταυτίζεται με 

το προηγούμενο σχολικό συντακτικό ως προς την ανάλυση των ομοιόπτωτων 
ονοματικών προσδιορισμών (επιθετικού, κατηγορηματικού, παράθεσης, επεξήγησης). 

Αποτέλεσμα αυτής της ταύτισης είναι η παραβίαση του κριτηρίου της σαφήνειας στην 

ανάλυση των προσδιοριστικών λειτουργιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

περιγραφικής ασάφειας παρατηρείται στην παρουσίαση του κατηγορηματικού 
προσδιορισμού. Με βάση την περιγραφή του σχολικού εγχειριδίου δεν είναι σαφής η 

διαφοροποίηση μεταξύ του κατηγορηματικού προσδιορισμού και του επιρρηματικού 

κατηγορουμένου: π.χ. δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος για τον οποίο το επίθετο μόνη στην 
πρόταση Η μητέρα έφτιαχνε μόνη τις κουλούρες λειτουργεί ως κατηγορηματικός 

προσδιορισμός, ενώ το επίθετο μοναχός στην πρόταση Ο Παύλος ταξίδευε μοναχός 

είναι επιρρηματικό κατηγορούμενο. Ομοίως, είναι ασαφής η αιτία για την οποία το 
άγριος θεωρείται επιρρηματικό κατηγορούμενο στην πρόταση Ο βοριάς σφύριζε 

άγριος, ενώ η μετοχή αγριεμένη κατηγορηματικός προσδιορισμός στην πρόταση Η 

μητέρα αγριεμένη μπήκε στο δωμάτιό του. Επιπρόσθετα, δεν είναι σαφές γιατί οι 

δεικτικοί προσδιοριστές (demonstrative determiners) αυτός, εκείνος θεωρούνται 
επιθετικοί προσδιορισμοί, ενώ οι γενικευτικοί / αόριστοι προσδιοριστές (general 

determiners) όλος, ολόκληρος κατηγορηματικοί, δεδομένου ότι δεικτικοί και 

γενικευτικοί προσδιοριστές καταλαμβάνουν την ίδια θέση στη συντακτική δομή της 
ονοματικής φράσης (Νάκας 2009: 20-24). Αντίθετα, στη γραμματική του δημοτικού 

βάσει των αρχών της απλότητας και της συνάφειας με τις ανάγκες των μαθητών δε 

γίνεται αναφορά στους ονοματικούς προσδιορισμούς. 

iii. Η περιγραφή της παράθεσης και της επεξήγησης: η γραμματική Χατζησαββίδη 
περιγράφει τα φαινόμενα της παράθεσης και της επεξήγησης χωρίς ουσιαστικές 

διαφορές από το παλαιότερο σχολικό συντακτικό: συγκεκριμένα, η παράθεση 

περιγράφεται ως ουσιαστικό γενικής δήλωσης σε θέση προσδιορισμού ουσιαστικού 
ειδικής δήλωσης (τα Ιωάννινα, η πρωτεύουσα της Ηπείρου) και η επεξήγηση ως ειδικό 

ουσιαστικό που προσδιορίζει ένα γενικό (ένα καταπληκτικό δώρο, ένα αυτοκίνητο). 

Επίσης, επεξήγηση θεωρείται η ονοματική εξαρτημένη πρόταση που διασαφηνίζει 
όνομα ή αντωνυμία αόριστης δήλωσης (ζούσε με μια ελπίδα, να γυρίσει στην πατρίδα 

του), ενώ προσδιορισμοί θεωρούνται οι ίδιες προτάσεις, όταν συμπληρώνουν την 

έννοια ονομάτων ή επιθέτων (ο πόθος του να ταξιδέψει). Στη διεθνή βιβλιογραφία, 
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δεν πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ παράθεσης και επεξήγησης. Αντίθετα, 

ουσιαστικά που προσδιορίζουν άλλα ουσιαστικά και έχουν το ίδιο αντικείμενο 

αναφοράς με αυτά θεωρούνται παραθέσεις (appositions). Το ίδιο συμβαίνει και με τις 

ονοματικές προτάσεις που προσδιορίζουν ονόματα: κι αυτές καλούνται παραθετικές 
προτάσεις (appositive clauses). Ωστόσο, αντί για τη διάκριση μεταξύ παράθεσης και 

επεξήγησης, η οποία αφορά στις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, επιχειρείται 

διαφοροποίηση ανάλογη με αυτή των αναφορικών προτάσεων, δηλαδή σε 
περιοριστική και μη περιοριστική παράθεση / παραθετική πρόταση: η περιοριστική 

συνιστά υποχρεωτικό προσδιορισμό, καθώς είναι απαραίτητη για την κατανόηση του 

περιεχομένου της πρότασης (Ψάχνω τον Γιάννη τον υδραυλικό και όχι τον 
ηλεκτρολόγο, η εφημερίδα Ακρόπολις ανέστειλε την έκδοσή της, η επιθυμία του να 

επισκεφτεί τον Παρθενώνα είναι μεγάλη), ενώ η μη περιοριστική αποτελεί 

προαιρετικό προσδιορισμό (ο καλύτερός μου φίλος, ο Γιάννης, κέρδισε το λαχείο, θα 

πάω να βρω τον κύριο Νίκο, το θυρωρό της πολυκατοικίας, έχω να ανακοινώσω μια 
πληροφορία, ότι το συνέδριο φιλοσοφίας θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο). Σε αντίθεση με 

τη γραμματική του γυμνασίου, η γραμματική του δημοτικού για λόγους απλότητας και 

συνάφειας με τις ανάγκες των μαθητών αναφέρεται μόνο στη λειτουργία των 
ονοματικών προτάσεων ως επεξηγήσεων (Leech & Svartvik 2002: 248-249, 362-363, 

Leech, Deuchar & Hoogenraad 2006: 70, 111).  

Παρόλα αυτά, είναι χρήσιμο να επισημανθούν και περιπτώσεις στις οποίες οι 

γραμματικές Χατζησαββίδη και Φιλιππάκη διαφοροποιούνται από το συντακτικό του 

1978. Τέτοια περίπτωση είναι απουσία αναφοράς από τις δύο νεότερες γραμματικές 

στο φαινόμενο της γενικής προσωπικής, που αναλύεται στο παλαιότερο συντακτικό. 

Η έλλειψη τέτοιου είδους αναφοράς είναι συμβατή με τα κριτήρια της απλότητας 

περιγραφής, της σαφήνειας και της γνωστικής συνάφειας με το επίπεδο των μαθητών. 

Εξάλλου, το έμμεσο αντικείμενο δηλώνει το πρόσωπο που ωφελείται έμμεσα από την 

ενέργεια του ρήματος (beneficiary), λειτουργία που σε κάποιο βαθμό το εξισώνει με 

τις δομές της γενικής προσωπικής (Leech, Deuchar & Hoogenraad 2006: 93).  

 
4.4. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 

Από όσα εκτέθηκαν στις προηγούμενες ενότητες σχετικά με τη διαφοροποίηση 

των νέων γραμματικών από τις παλαιότερες ως προς την περιγραφή των 

μορφολογικών και των συντακτικών φαινομένων προκύπτουν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα:  

i. Η γραμματική Χατζησαββίδη σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί τις αναλύσεις και τις 

περιγραφές τόσο της αναπροσαρμοσμένης γραμματικής Τριανταφυλλίδη όσο και του 

σχολικού συντακτικού της ομάδας φιλολόγων του ΚΕΜΕ. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις 
από τα εγχειρίδια αυτά παρατηρούνται κυρίως στην περιγραφή των φωνολογικού και 

του γραφηματικού συστήματος της πρότυπης ελληνικής και στην περιγραφή των 

προθέσεων, δομές στις οποίες υιοθετούνται οι σύγχρονες γλωσσολογικές αναλύσεις. 
Αντίθετα, στην περιγραφή άλλων γραμματικών κατηγοριών και δομών (σύνδεσμοι, 

ρηματικές εγκλίσεις, προτασιακές δομές, ονοματικοί προσδιορισμοί) δεν 

παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις, παρόλο που θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί ότι αυτές ήταν επιβεβλημένες τόσο σε γλωσσολογικό επίπεδο 

(ευθυγράμμιση με σύγχρονες αναλύσεις των φαινομένων αυτών) όσο και σε 

παιδαγωγικό (εφαρμογή των κριτηρίων της περιγραφικής απλότητας και σαφήνειας, 

της συνάφειας με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και της ακρίβειας στην ανάλυση 
των φαινομένων). Με άλλα λόγια, στη γραμματική Χατζησαββίδη έγινε απόπειρα 

σύνθεσης και συγκερασμού συγκεκριμένων παραγόντων κατά τη συγγραφή της 

γραμματικής: της προκήρυξης, στην οποία υπήρχε η δέσμευση για αναθεωρημένη 
μορφή της γραμματικής Τριανταφυλλίδη, άρα υπαινικτικά υποδηλωνόταν η ανάγκη για 

σεβασμό της γραμματικής παράδοσης στη χώρα μας σε θέματα ορολογίας και 
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περιγραφής, των νεότερων αντιλήψεων και αναλύσεων για τη δομή της νέας 

ελληνικής, των προσωπικών απόψεων των συγγραφέων για την προτυποποίηση της 

ελληνικής και των παιδαγωγικού χαρακτήρα απαιτήσεων μιας παιδαγωγικής 

γραμματικής. Μέσω της μελέτης της γραμματικής δεν είναι πάντα σαφές σε ποιες 
περιπτώσεις επελέγη το κάθε κριτήριο, χωρίς, ωστόσο, να παραβλέπεται η επιτυχής 

προσπάθεια ανανέωσης της μορφής του περιεχομένου της γραμματικής 

Τριανταφυλλίδη σε πολλά σημεία της (Χατζησαββίδης 2010: 679-680).   
ii. Αντίθετα, η γραμματική των Φιλιππάκη, Κοτζόγλου, Γεωργιαφέντη και Λουκά είναι σε 

μεγάλο βαθμό εκσυγχρονισμένη και το περιεχόμενό της είναι ιδιαίτερα ανανεωμένο 

σε σχέση με τα παλαιότερα εγχειρίδια. Στη γραμματική αυτή εξισορροπείται επιτυχώς 
η ανάγκη για περιγραφική ακρίβεια με τις απαιτήσεις για απλότητα, σαφήνεια και 

συνάφεια με τις ανάγκες και τη γνωστική κατάσταση των μαθητών. Μπορεί, επομένως, 

να θεωρήσει κανείς με ασφάλεια ότι μαθητές και δάσκαλοι θα βοηθούν ουσιαστικά 

από τη νέα γραμματική του δημοτικού στη μελέτη και στη διδασκαλία των 
μορφοσυντακτικών δομών της γλώσσας μας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα κόμικς και οι γελοιογραφίες αποτελούν μια μορφή εικονογράφησης που δεν απαντά συχνά στα 

σχολικά εγχειρίδια. Ωστόσο, οι εικονογραφημένες ιστορίες με τη γρήγορη ροή, τη συνεχή αλληλουχία 
στη διήγηση και τις ζωντανές εικονιστικές αναπαραστάσεις δεν παύουν να έχουν πολύ μεγάλη 

απήχηση στις μικρές ηλικίες. Ο επιστημονικός διάλογος για τη διδακτική αξιοποίηση της 

συγκεκριμένης μορφής τέχνης ξεκίνησε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξασθένησε κατά τη 

δεκαετία του ’70 και επανήλθε δυναμικότερα κατά τη δεκαετία του ’90. Στην Ελλάδα, τα σχολικά 

εγχειρίδια της Γλώσσας που εισήχθησαν στην εκπαίδευση κατά τη δεκαετία του ’80 περιείχαν 

ελάχιστες αναφορές στις γελοιογραφίες και στα κόμικς, ενώ στα νέα εγχειρίδια του 2006 η παρουσία 

του συγκεκριμένου εικονογραφικού είδους είναι εντονότερη. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να 

συγκρίνει εξελικτικά τα σχολικά εγχειρίδια των τελευταίων αυτών δεκαετιών, αναλύοντας παράλληλα 

τις ίδιες τις εικονογραφημένες ιστορίες πρωτίστως ως προς την διδακτική τους αξία. 

ABSTRACT 

Comics and caricatures are a form of illustration that we rarely found in textbooks. However, illustrated 

stories represent this type of pictorial text which has a great impact in young people because of the 

quick dialogues and the rapid narration. The scientific dialogue for the didactic use of this kind of art 

begun after World War II, but faded during the decade of the ’70. However, the interest came back 

more actively during the decade of the ‘90s. In Greece, caricatures and comics are not very often in use 

in ‘80s language textbooks, while the representation in the new textbooks of 2006 is stronger. The 

present work aims to compare the two last generations of textbooks analyzing the visual stories 

primarily for their didactic value. 

1. ΚΟΜΙΚΣ, ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΚΩΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΤΥΧΑΙΑ Η΄ ΚΑΙ 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Η λέξη «κόμικς» προέρχεται από την ελληνική λέξη «κωμικός» και ορίζεται ως 

«μια διηγηματική και εικονική τέχνη που επιτρέπει μέσα από τη διαδοχή σχεδίων, 

συνοδευόμενα γενικά από ένα κείμενο, να αναφερθεί σε μια πράξη, της οποίας η 

χρονική εξέλιξη πραγματοποιείται με άλματα από τη μια εικόνα στην άλλη, χωρίς να 

διακόπτεται η αλληλουχία της διήγησης» (Ταρλαντέζος ,2006: 27).  Η γελοιογραφία 

είναι ένα «απλό και γρήγορο σκίτσο που με κωμική παραμόρφωση ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών, αναλογιών, σχέσεων κτλ., σατιρίζει πρόσωπα ή καταστάσεις, 

συνήθως της επικαιρότητας
1
» (Τριανταφυλλίδης,χχ). Η κωμική εικόνα δεν είναι 

κόμικς επειδή δεν συμπεριλαμβάνει ακολουθία γεγονότων, ούτε γελοιογραφία επειδή 

δεν σκοπεύει στη σάτιρα, αλλά δημιουργεί ευχάριστη διάθεση άλλοτε 

αναπαριστώντας ένα εύθυμο θέμα και άλλοτε απεικονίζοντας τους πρωταγωνιστές με 

αστεία χαρακτηριστικά. Τα κόμικς και οι γελοιογραφίες ακολούθησαν διαφορετικούς 

δρόμους: τα μεν πρώτα απευθύνθηκαν σε μικρές κυρίως ηλικίες και εξαπλώθηκαν 

στις μεγαλύτερες μετά τη βράβευση με Πούλιτζερ του κόμικς “Maus” του Αρτ 

Σπίγκελμαν, το οποίο είχε ως θέμα το Ολοκαύτωμα. Οι δεύτερες, φιλοξενήθηκαν σε 

στήλες εφημερίδων και περιοδικών και σατίριζαν κυρίως τα πολιτικά δρώμενα και τις 

                                                
1
 Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη, online έκδοση 
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κοινωνικές σχέσεις. Αμφότερα τα είδη, όμως, δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ πριν τα 

τέλη της δεκαετίας του ’90 στη διδακτική διαδικασία
2
. 

Η χρήση οπτικοποιημένων πληροφοριών καθιστά αμεσότερη την εποπτεία, 

προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών, δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς και, 

γενικά, συνδυάζει κείμενο και εικόνα με τέτοιον τρόπο, ώστε το μάθημα να γίνεται 

περισσότερο δημοφιλές (Καψάλης,1995:393; Βασιλικοπούλου κ.α.,2007:4-5). Οι 

αντιληπτικές δυνάμεις των μαθητών –κατ’ επέκταση όλων μας- είναι φυσικές και 

ψυχολογικές: η φυσικές δυνάμεις είναι εκείνες που ενεργοποιούμε μέσω του νευρικού 

μας συστήματος ενώ οι ψυχολογικές δυνάμεις βασίζονται στην εμπειρία μας ( 

Arnheim, 2005: 30). Οι εικόνες είναι εμπρόθετες αναπαραστάσεις των δημιουργών 

τους και το σύνολο των σημείων που τις αποτελούν συγκροτούν ένα μήνυμα που 

χρειάζεται αποκωδικοποίηση (Kress & Van Leeuwen, 2010: 50-58). Επομένως, κάθε 

εικόνα ως σημειωτικός τρόπος είναι από μόνη της μια αναπαράσταση σχέσεων 

ανάμεσα στον παραγωγό, τον θεατή και το αντικείμενο (Kress & Van Leeuwen, 

2010: 48-49 )
3
. Η επιλογή, επομένως, των εικόνων στα σχολικά βιβλία δεν μπορεί να 

είναι τυχαία. Οι Αμερικανοί, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το Σπούτνικ-Σοκ, 

έδωσαν έμφαση στις θετικές επιστήμες στα πλαίσια όμως μιας ευρείας 

μεταρρύθμισης που περιελάμβανε και τα σχολικά εγχειρίδια. Για τον σκοπό αυτό 

επιστρατεύτηκαν διαφημιστές, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και άνθρωποι που 

ασχολούνταν με τη δημιουργία εντύπων. Στην Ελλάδα, η λογική δημιουργίας ενός 

σχολικού εγχειριδίου και η εικονογράφησή του ακολουθούσαν διαφορετική λογική, 

τουλάχιστον πριν το 1982. Οι δύο τελευταίες γενιές σχολικών βιβλίων, ωστόσο, 

δείχνουν να προσφέρουν κάτι διαφορετικό: ο σκοπός της παρούσας έρευνας δεν είναι 

να ανακαλύψει αν η εικονογράφησή  υπόκειται σε κάποιους κανόνες αλλά, 

θεωρώντας ότι εξυπηρετεί διαφορετικούς κάθε φορά σκοπούς, να εξετάσει τον 

διδακτικό ρόλο ενός συγκεκριμένου τύπου εικόνας στη διδακτική διαδικασία. 
2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η έρευνα εξετάζει τα σχολικά βιβλία Γλώσσας που χρησιμοποιήθηκαν στις 

τάξεις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ κατά τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια. Η πρώτη γενιά 

εγχειριδίων (1982) περιλαμβάνει δώδεκα τεύχη, τέσσερα για κάθε τάξη, και η 

εικονογράφησή τους έχει ανατεθεί σε διαφορετικό καλλιτέχνη ανά τεύχος. Έτσι, για 

τη Δ΄ τάξη το α΄ τεύχος εικονογράφησε η Διατσέντα Παρίση, το β΄ τεύχος οι 

Αντώνης Καλαμάρας και Σπύρος Ορνεράκης, το γ΄ τεύχος η Άννα Μενδρινού, το δ΄ 

τεύχος ο Τάκης Σιδέρης. Για την Ε΄ τάξη, το α΄ τεύχος εικονογράφησε ο Νίκος 

Χουλιαράς, το β΄ τεύχος ο Γιώργος Νικολακόπουλος, το γ΄ τεύχος ο Στέφανος 

Ανθόπουλος και το δ΄ τεύχος η Λεμονιά Αμαραντίδου. Για την ΣΤ΄ τάξη, το α΄ 

τεύχος εικονογράφησε ο Δημήτρης Μυταράς, το β΄ τεύχος ο Μίνως Αργυράκης, το γ΄ 

τεύχος ο Ράλλης Κοψίδης και το δ΄  τεύχος ο Αλέκος Φασιανός. Κάθε καλλιτέχνης 

φιλοτεχνούσε εξ’ ολοκλήρου το εγχειρίδιο. Η δεύτερη γενιά εγχειριδίων 

περιλαμβάνει εννέα τεύχη, τρία για κάθε τάξη, και η εικονογράφησή τους 

παρουσιάζει ποικιλία εικόνων. Ωστόσο, υπάρχουν βασικοί εικονογράφοι, οι οποίοι 

είναι για την Δ΄ τάξη η Καλλιόπη Σηφακάκη και για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις ο Γιώργος 

Πισκοπάνης.  

Το βασικό πρόβλημα της έρευνας ήταν η απουσία συγκεκριμένου εργαλείου για 

την ερμηνεία των εικόνων. Με βάση τις παραδοχές της προηγούμενης ενότητας, 

μπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι η διδακτική λειτουργικότητα της εικόνας μπορεί 

                                                
2
 Το 2008 η Ε.Ε. προώθησε τότε το Σχέδιο Educomics, το οποίο αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να 

χρησιμοποιήσουν κόμικς στη διδασκαλία. 
3
 Η διαπροσωπική λειτουργία της εικόνας, όπως ορίστηκε παραπάνω, διατυπώθηκε από τον Halliday. Οι άλλες δύο λειτουργίες 

είναι η αναπαραστατική-ιδεολογική και η κειμενική. Για περισσότερα για την Κοινωνική Σημειωτική βλ. και σσ. 98-100. 
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να εκτιμηθεί με βάση την πληροφοριακή της αξία. Η τελευταία προκύπτει από τη 

σύνθεσή της, δηλαδή τον τρόπο που είναι διατεταγμένα τα δομικά της στοιχεία. Το 

μάτι μας είναι συνηθισμένο να διαβάζει από τα αριστερά προς τα δεξιά: η διάταξη 

των στοιχείων με αυτόν τον τρόπο σε μια εικόνα υποδηλώνει τη μετάβαση από το 

δεδομένο στο νέο.  Το ίδιο ισχύει για την κίνηση από πάνω προς τα κάτω: είναι η 

μετάβαση από το ιδεώδες, το εξυψωμένο, το μη αληθινό, προς το πραγματικό, το 

ρεαλιστικό, το αληθές. Η θέση ενός στοιχείου στο κέντρο υποδηλώνει τη μεγάλη του 

σημασία, όπως ακριβώς και η προβολή του σε πρώτο πλάνο ή όχι (Arnheim,2005: 44-

45, 207-21; Kress & Van Leeuwen,2010: 117-119, 279-280, 309).  
2.1. ΚΟΜΙΚΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 1982 

 «Το σταυρόλεξο», Δ΄ τάξη, Β΄τεύχος, σελ. 42 

Η πρώτη εικόνα βρίσκεται στο β΄ τεύχος του βιβλίου της Γλώσσας Δ΄ τάξης και 

ανήκει στον γελοιογράφο Αντώνη Καλαμάρα.  Πρόκειται για μια γελοιογραφία 10 επί 

4 εκατοστά περίπου, έγχρωμη, η οποία απεικονίζει έναν μικρό μαθητή να λύνει 

σταυρόλεξο και τους γονείς του να τον παρατηρούν έκπληκτοι. Η εικόνα δείχνει να 

διαθέτει δύο μέρη. Το πρώτο, στο αριστερό τμήμα της, παρουσιάζει το παιδί και την 

ακροβατική του κίνηση. Καταλαμβάνει ολόκληρη της αριστερή πλευρά, βρίσκεται σε 

πρώτο πλάνο στην προοπτική απεικόνιση και συγκροτεί ένα αρκετά ευρύ άνυσμα με 

κατεύθυνση προς τα πάνω. Η κατεύθυνση αυτή του ανύσματος υποδηλώνει ότι αυτό 

που συμβαίνει είναι σημαντικό, σπουδαίο, ενώ η πλάγια θέση ως προς τον αναγνώστη 

συνιστά την αποστασιοποίηση του εικονιζόμενου από τον παρατηρητή. Παράλληλα, 

η τοποθέτησή του στο αριστερό άκρο της εικόνας υποδηλώνει το δεδομένο, αυτό από 

το οποίο ξεκινά η ανάγνωση της εικόνας. Ο συνδυασμός θέσης και προοπτικής 

υποβάλλει την έναρξη της ανάγνωσης της εικόνας από τα αριστερά προς τα δεξιά. 

Στη δεξιά πλευρά της εικόνας, στέκονται οι γονείς του παιδιού: οι δύο φιγούρες 

δημιουργούν δύο μικρότερα ανύσματα προς τα πάνω, υποδηλώνοντας ταυτόχρονα ότι 

και ο δικός τους ρόλος μέσα στην εικόνα είναι σημαντικός, ωστόσο οι φιγούρες τους 

αναπαριστώνται σε μικρότερο μέγεθος, εν είδει προοπτικής. Η τοποθέτησή τους στο 

δεξί άκρο της εικόνας υποδηλώνει το νέο, αυτό το οποίο οφείλει ο αναγνώστης να 

προσέξει.  Πράγματι, ο παρατηρητής ξεκινά από την ανορθόδοξη στάση του παιδιού 

και έπειτα προχωρά στην επεξήγησή της. Ένα αρκετά χαρακτηριστικό στοιχείο της 

εικόνας είναι η τοποθέτηση του τραπεζιού και των δύο κάδρων στο κέντρο της: χωρίς 

αυτό, δεν θα υπήρχε η αίσθηση του χώρου και οι σχέσεις προοπτικής ανάμεσα στις 

μορφές θα είχαν εξαφανιστεί. Ταυτόχρονα, ο άξονας συμμετρίας του συμπλέγματος 

του τραπεζιού αποτελεί και άξονα συμμετρίας της ίδιας της εικόνας, καθώς βρίσκεται 

απόλυτα στο κέντρο, ενώ, σε συνδυασμό με την ευθεία γραμμή που ορίζει το 

πάτωμα, διαχωρίζει την εικόνα σε τέσσερα μέρη. Στο σημείο αυτό τολμούμε να 

ισχυριστούμε ότι η τοποθέτηση ενός τόσο συμμετρικού συμπλέγματος στο κέντρο 

της εικόνας επιτείνει το ανορθόδοξο της στάσης του παιδιού: πρόκειται για ένα 

περίεργο συμβάν σε ένα τακτοποιημένο, συνηθισμένο νοικοκυριό. 

 

Ανάλυση της γελοιογραφίας ως προς τα δομικά της στοιχεία 
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Η τοποθέτηση της εικόνας στη συγκεκριμένη σελίδα συνδέεται αυτόματα με το 

σταυρόλεξο που ακολουθεί, η συμπλήρωση του οποίου είναι προαιρετική και μπορεί 

να γίνει από τον μαθητή στο σπίτι. Μας προξενεί εντύπωση η τοποθέτησή της εκεί: 

το σκαρίφημα του σταυρολέξου είναι πολύ μικρό και ο μαθητής ενδεχομένως να 

δυσκολευτεί να το συμπληρώσει. Αντίθετα, η απουσία της εικόνας από τη σελίδα θα 

έδινε επαρκέστερο χώρο. Ωστόσο, η ύπαρξή της, όπως θα διαπιστωθεί στην επόμενη 

παράγραφο, δεν είναι τυχαία. Η θέση της εικόνας στο πάνω μέρος της σελίδας, 

αφενός μεν τη φέρνει σε πρώτο πλάνο, αφετέρου δεν την κατατάσσει στη σφαίρα του 

ιδεώδους ή του μη πραγματικού: η στάση αυτή του παιδιού είναι όντως μη 

πραγματική, καθώς κανείς δεν λύνει σταυρόλεξα στηριζόμενος με το ένα χέρι στο 

πάτωμα αν δεν είναι ακροβάτης! Η τοποθέτηση της γελοιογραφίας, επομένως, μετά 

τις ασκήσεις έχει συγκεκριμένη λογική: αποτελεί έναυσμα για διάλογο με τους 

μαθητές σχετικά με τους τον ελεύθερο χρόνο τους και την ψυχαγωγία, μια συζήτηση 

που μπορεί να λάβει χώρα μετά την συμπλήρωση των γραμματικών ασκήσεων της 

ενότητας και σε χρόνο που ο μαθητής δεν πιέζεται.  

 «Η ιστορία της μουσικής μέσα από έγχρωμα σχέδια», ΣΤ΄ τάξη, Δ΄τεύχος, σελ. 
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Η  δεύτερη και τελευταία περίπτωση αποτελεί τη 

μοναδική εμφάνιση κόμικς στα σχολικά βιβλία 

Γλώσσας των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού 

σχολείου. Πρόκειται για απόσπασμα από το βιβλίο 

«Ιστορία της μουσικής σε έγχρωμα σχέδια» των 

D.Lemery και B.Deyries. Τα καρέ που έχουν επιλεγεί 

είναι αποσπασματικά: τα τρία πρώτα καρέ έχουν 

συνέχεια μεταξύ τους, καθώς απεικονίζουν το πώς ο  

άνθρωπος αρχικά αφουγκράστηκε τους ήχους της 

φύσης και κατόπιν προσπάθησε να τους μιμηθεί 

επινοώντας μουσικά όργανα. Τα καρέ αυτά είναι 

έγχρωμα και καταλαμβάνουν (και τα τρία μαζί) το 1/3 

της σελίδας. Ο υπόλοιπος χώρος καταλαμβάνεται από 

μια μεγάλη έγχρωμη εικόνα που εμφανίζει ένα δέντρο 

με πολλά κλαδιά, στη ρίζα του οποίου χορεύει με τη 

συνοδεία μουσικού οργάνου ένας ιθαγενής 

(υποδηλώνει τις απαρχές της ιστορίας της μουσικής), ενώ στα κλαδιά του κάθονται 

διάφορα ορχηστρικά και χορωδιακά σύνολα. Αριστερά και κάτω από το δέντρο, δύο 

πουλιά αφηγητές εξηγούν το ένα στο άλλο τι ακριβώς συμβολίζει το δέντρο. 

Η τοποθέτηση των καρέ με τον τρόπο αυτό φανερώνει τη συνέχεια 

παρελθόντος-παρόντος. Στο πάνω μέρος της σελίδας (το υποθετικό, το ιδεώδες, το μη 

πραγματικό) έχει τοποθετηθεί η ακολουθία των τριών καρέ που αναπαριστούν το πώς 

γεννήθηκε η μουσική. Το σενάριο της ιστοριούλας είναι υποθετικό: στην 

πραγματικότητα, δεν γνωρίζουμε πώς γεννήθηκε η μουσική, μιας και δεν υπήρχε 

γραφή για να καταγράψει την ιστορία της. Έτσι, προβαίνουμε σε υποθέσεις. Η 

μεγάλη φωτογραφία, τοποθετημένη στο κάτω μέρος της σελίδας, υποδηλώνει το 

πραγματικό, το καινούργιο. Πράγματι, ο σκοπός του κόμικ και του κειμένου που 

προηγείται είναι η κατανόησης της εξέλιξης της μουσικής, με έμφαση στις απαρχές 

της και τη σύνδεσή της με τη φύση. Για τον λόγο αυτό, η πορεία του ματιού του 

αναγνώστη από πάνω προς τα κάτω, καθοδηγείται από το πιο ουσιώδες αλλά 

υποθετικό στο λιγότερο ουσιώδες αλλά πραγματικό. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

σελίδα αυτή βρίσκεται στο τέλος της ενότητας «Πρώτη φορά σε μια συναυλία» και 
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αποτελεί τη μοναδική σελίδα σε ολόκληρο το βιβλίο η οποία δεν είναι φιλοτεχνημένη 

από την πένα του ζωγράφου Αλέκου Φασιανού. 
2.2. ΚΟΜΙΚΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 2006 

 

 «Για γέλια και για κλάματα…», Δ΄ τάξη, Α΄ τεύχος, 3
η
 ενότητα, σελ.51 

 «Για γέλια και για κλάματα…» 

τιτλοφορείται μια δέσμη τεσσάρων 

γελοιογραφιών στην επετειακή ενότητα της  

Γλώσσας της Δ΄ τάξης, η οποία καταλαμβάνει 

τα 4/5 της σελίδας. Ο δημιουργός, Φ. 

Δημητριάδης , αντλεί το θέμα του από μια 

ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, τον 

ελληνοϊταλικό πόλεμο το 1940. Συμπαθής 

ήρωας, τόσο για τον ίδιο τον δημιουργό όσο και 

για άλλους γελοιογράφους, είναι ο Ιταλός 

κατακτητής Ντούτσε, κατά κόσμον  Μπενίτο 

Μουσολίνι, και κυριαρχεί στις δύο από τις 

τέσσερις γελοιογραφίες. 

Στο σύνολό τους οι εικόνες είναι 

ασπρόμαυρες με εξαίρεση την πρώτη όπου υπάρχει ένα και μοναδικό χρώμα, το 

γαλάζιο. Με το χρώμα αυτό απεικονίζεται η θάλασσα, η οποία περιβάλλει και την 

Ελλάδα, καθώς και το παντελόνι του Ντούτσε. Η χρωματική συμφωνία ταιριάζει 

απόλυτα με τα γεγονότα της εποχής. Ο κατακτητής έχει πλέον εγκατασταθεί στην 

Ελλάδα, βέβαιος για την υπεροχή και επικράτησή του σε όλη την Ελλάδα. Όπως η 

χώρα περιβάλλεται από την θάλασσα, και δεν μπορεί να την αποφύγει έτσι και ο 

κατακτητής, το καινούργιο καθεστώς, επιβλήθηκε στη χώρα ως αναγκαίο κακό απ’ το 

οποίο δεν είναι εύκολο να απαγκιστρωθεί. Από την άλλη, η επιλογή του 

συγκεκριμένου χρώματος θα μπορούσε  να συμβολίζει και την Ελλάδα, η οποία 

παρόλη τη δύσκολη κατάσταση δεν φαίνεται να υποχωρεί παρά να εξαπλώνεται και 

να διεκδικεί ό, τι της ανήκει. Η γελοιογραφία συνοδεύεται από ένα κείμενο, το οποίο 

πληροφορεί για τη νέα κατάσταση αλλά και επιβεβαιώνει την υπεροψία και 

αλαζονεία του κατακτητή, ο οποίος απεικονίζεται στη δεξιά πλευρά της εικόνας 

καθήμενος και με ύφος επιτακτικό με τα μάτια στραμμένα προς τα αριστερά της 

εικόνας- πλευρά όπου και βρίσκεται η Ιταλία στον χάρτη- στέλνει μήνυμα προς τους 

ομοεθνείς μέσω ενός στρατιώτη, και τους ενημερώνει για τις νέες εξελίξεις.  

Αντιθέτως, στη δεύτερη γελοιογραφία είναι ευχάριστα αισθητή η απουσία του 

Ντούτσε, ο οποίος όμως παραμένει παρών διαβάζοντας το συνοδευτικό κείμενο. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στα δυο πάνω τεταρτημόρια δεν υπάρχει τίποτα 

άλλο εκτός από ένα κείμενο «Μετά 103 ημέρες». Το ιδανικό σ’ αυτήν τη περίπτωση 

είναι η απουσία του κατακτητή, το δεδομένο, η κυριαρχία του Έλληνα στα αριστερά 

και το καινούργιο, το μήνυμα για τον Ντούτσε μέσω του κολονέλου, ένα μήνυμα 

γεμάτο σαρκασμό για τη βεβαιότητα της προηγούμενης γελοιογραφίας. Η Ελλάδα, 

όπου πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει, και ο κατακτητής αποτελεί παρελθόν, μηνύει 

τον κατακτητή ότι «… ο καφές που παράγγειλε… έχει κρυώσει…». Με άλλα λόγια, η 

επιθυμία να εγκατασταθεί στην Αθήνα και να εξουσιάζει τη χώρα έχει εξανεμιστεί, 

όπως συνάγεται από το κείμενο στη βάση της εικόνας και το οποίο επικυρώνει την 

πραγματικότητα. 

Στο επόμενο ζευγάρι γελοιογραφιών, το οποίο φαίνεται να έχει νοηματική 

συνέχεια, η δεδομένη κατάσταση απεικονίζεται στην μεν πρώτη με τον Ντούτσε στην 
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αριστερή πλευρά να συνομιλεί στο τηλέφωνο με ύφος έντονο και γεμάτο 

απογοήτευση, στη δε δεύτερη  με το πεσμένο σώμα στην αριστερή και κάτω πλευρά 

(νέα πραγματικότητα) ενός ιταλού στρατιώτη να μιλάει και αυτός στο τηλέφωνο. 

Πιθανότατα ο φοβισμένος και έντρομος στρατιώτης μεταφέρει στον Ντούτσε κάποιο 

μήνυμα, το οποίο φαίνεται να τον έχει απογοητεύσει. Από την άλλη η καινούργια 

κατάσταση, στα δεξιά, θέλει τους ιταλούς στρατιώτες να δέχονται τα αντίπαλα πυρά, 

αυτό είναι το καινούργιο γεγονός που προέκυψε, οπότε και πρέπει να ενημερωθούν οι 

ανώτεροι, αυτό, άλλωστε, εξυπηρετεί και το τηλεφώνημα. Βέβαια, τα συμπεράσματα 

επαφίενται στους ίδιους τους μαθητές, εφόσον στο τέλος καλούνται να 

συμπληρώσουν οι ίδιοι τις λεζάντες για τις δυο τελευταίες γελοιογραφίες. 

Οι παραπάνω γελοιογραφίες αποτελούν κυρίως κείμενο της ενότητας και ο 

διδακτικός τους σκοπός είναι να εξοικειώσουν τους μαθητές τόσο με την έννοια της 

ειρήνης μέσω των αρνητικών συνεπειών του πολέμου, όσο και να αποτελέσουν 

αφορμή για μια εποικοδομητική συζήτηση γύρω από τα γεγονότα του ’40, μια 

ιστορική  και μεγαλειώδης στιγμή για τη χώρα. Όπως σε όλες τις επετειακές ενότητες, 

τα κείμενα δε συνοδεύονται με επιπρόσθετες γλωσσικές ασκήσεις, εφόσον άλλος 

είναι ο σκοπός τους. Οι ενότητες αυτές αξιοποιούνται ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν 

στιγμές και γεγονότα, που συνδέονται με την παράδοση, την ιστορία, τη θρησκεία, 

την κοινωνία κ.λπ., δεδομένου ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούν μια ολόπλευρη 

ενημέρωση, ώστε να καταστούν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα άτομα. 

 «Ρόδα είναι και γυρίζει», Δ΄ τάξη, Α΄ τεύχος, 5
η
 ενότητα, σελ.86 

Στο ίδιο τεύχος της τετάρτης τάξης προς το τέλος της 5
ης

 ενότητας, και εφόσον 

οι μαθητές έχουν καλύψει τους διδακτικούς στόχους, καλούνται με μια 

εικονογραφημένη ιστορία, πιθανότατα έργο του βασικού εικονογράφου, αφενός να 

τοποθετήσουν τα καρέ με τη σειρά των γεγονότων και αφετέρου να προβούν σε 

περιγραφή τους. 

Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου και τοποθετείται η ιστορία, οι μαθητές 

ήδη έχουν εξοικειωθεί με όρους και έννοιες της κυκλοφοριακής αγωγής, τη χρήση 

των εγκλίσεων στον λόγο, την κλίση ουδετέρων ουσιαστικών σε – μα (π.χ. ατύχημα), 

οικογένειες λέξεων (δρόμος- τροχός) οπότε και η δραστηριότητα λειτουργεί ως 

επιστέγασμα των νεοαποκτηθεισών γνώσεων. Η ανατροφοδοτική της λειτουργία είναι 

εμφανής, εφόσον μέσω των εικόνων ενός ατυχήματος τα ίδια πρόκειται να 

κατασκευάσουν μια ιστορία τοποθετώντας σε 

τάξη τόσο τις γνώσεις όσο και τις σκέψεις τους. 

Το κόμικ αποτελείται από πέντε 

ασπρόμαυρα σχεδόν καρέ, εξαιρουμένων 

ορισμένων σημείων (καπέλο και φόρεμα 

κοριτσιού) τα οποία έχουν λίγες κόκκινες και 

καφέ πινελιές, και δεν αναγράφεται ο 

δημιουργός του, οπότε και εκλαμβάνεται ως 

έργο της βασικού εικονογράφου του 

εγχειριδίου, Κ. Σηφακάκη. Καλύπτει τα 2/3 της 

σελίδας και αποτελεί αφορμή για δυο 

δραστηριότητες, οι οποίες τοποθετούνται στο 

τέλος της ίδιας σελίδας. 

 «Όρνιθες», Δ΄ τάξη, Β΄ τεύχος,  9
η
 ενότητα, σελ.66-67 
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Το δισέλιδο έγχρωμο κόμικ 

είναι απόσπασμα από τις κωμωδίες 

του Αριστοφάνη σε κόμικ, Όρνιθες, 

σε διασκευή-κείμενα του Τ. 

Αποστολίδη και εικονογράφηση Γ. 

Ακοκαλίδη, εκδ. Ελληνικά 

Γράμματα. 

Το πάνω μέρος της α΄ σελίδας 

απεικονίζει τον χώρο έξω από το 

θέατρο «Διονύσια», ο οποίος 

κατακλύζεται από πλήθος ανθρώπων, 

οχημάτων κ.λπ. Καθώς γίνεται η 

ανάγνωση του κειμένου περνάμε από 

το γνωστό (ταμείο, εισιτήριο) στο 

καινούργιο, οπότε και 

αποκαλύπτονται σημαντικές πτυχές, 

όπως η ύπαρξη διαφημίσεων στο 

πρόγραμμα, ο συνωστισμός και η 

αναταραχή μεταξύ των θεατών προκειμένου να καταλάβουν τις θέσεις τους, το 

φιλοδώρημα στους ταξιθέτες. Στη β΄ σελίδα η πραγματικότητα της προηγούμενη 

σελίδας σκιαγραφεί την κατάσταση που επικρατεί με τους θεατές να διαμαρτύρονται 

για τις καθυστερήσεις, όπως φαίνεται στο πάνω αριστερό καρέ. Όπως συνεχίζεται η 

ανάγνωση, και ενώ κάθε φορά προστίθενται και νέα δεδομένα, ο μαθητής καλείται 

στο τελευταίο καρέ να συμπληρώσει του διαλόγους, δίνοντας τη δική του εκδοχή για 

το τέλος της ιστορίας. 

Μεταξύ των στόχων της ενότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών με το 

θεατρικό κείμενο καθώς και με έννοιες και όρους που σχετίζονται με μια παράσταση, 

π.χ. αφίσα, πρόγραμμα, θεατές κ.λπ. Ως γνωστόν, ο Αριστοφάνης υπήρξε ο 

μεγαλύτερος δάσκαλος της κωμωδίας και το όνομά του έχει συνδεθεί άμεσα με την 

καθεαυτή έννοια του θεάτρου και τη μορφωτική του αξία. Στη βάση αυτή, η 

συγκεκριμένη επιλογή δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την όσο το 

δυνατόν καλύτερη προσέγγιση του θέματος,  Αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη 

διασκευή «παντρεύει» με ευχάριστο τρόπο το παρελθόν με το παρόν, όπως φαίνεται 

από την προσθήκη αναχρονιστικών στοιχείων, π.χ. οι επιγραφές: «SOUVLAKI», 

«ΠΑΓΩΤΑ», αποτύπωση σύγχρονων καταστάσεων: πρόγραμμα, διαφημίσεις κ.λπ., 

και μ’ αυτόν τον τρόπο δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να προβούν σε συγκρίσεις 

και συναγωγή συμπερασμάτων.  

 

 

 «Φρουτοπία», Δ΄ τάξη, Γ΄ τεύχος, 11
η
 

ενότητα, σελ.15-16 

Το κόμικ τιτλοφορείται Φρουτοπία. 

Πρόκειται για απόσπασμα από το έργο ενός 

από τους πιο γνωστούς έλληνες συγγραφείς 

παιδικών βιβλίων, του Ευγένιου Τριβιζά. Για 

την ακρίβεια είναι από Φρουτοπία-4, Ο 

μανάβης και η σοπράνο, εκδόσεις Πατάκη, το 

1994, σε εικονογράφηση Ν. Μαρουλάκη. 

Η εικονογράφηση καλύπτει με έγχρωμα 

καρέ ένα δισέλιδο. Στην πρώτη σελίδα το 
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κόμικ έχει έκταση μεγαλύτερη από τα 3/4 της σελίδας. Το επάνω και δεξιό 

τεταρτημόριο της σελίδας καταλαμβάνεται από ένα εισαγωγικό κείμενο, το οποίο μας 

περιγράφει τη δεδομένη κατάσταση της ιστορίας, η οποία ξεκινάει από το επάνω 

αριστερό τμήμα με μια εικόνα- χωρίς λόγια- ενός ιδανικού χώρου, όπου επικρατεί 

γιορτινή ατμόσφαιρα. Ο ρουχισμός των εικονιζόμενων εντείνει την επισημότητα της 

στιγμής. Ακολουθώντας δεξιόστροφη και καθοδική πορεία, τα καρέ εναλλάσσονται 

αφήνοντας να γνωρίσουμε από κοντά και τους φανταστικούς ήρωες της Φρουτοπίας, 

τον Αιμίλιο το μήλο, τον Πίκο Απίκο τον δημοσιογράφο και τη διάσημη σοπράνο 

Ευρυδίκη Ντεσιμπέλ. Το δεδομένο στην ιστορία είναι η παρουσία των προσώπων σε 

ένα επίσημο δείπνο παράλληλα με την αδημονία την οποία εκφράζουν για το 

σημαντικό γεγονός, που εν τέλει φαίνεται να μην είναι το δείπνο αυτό καθεαυτό αλλά 

η συνέντευξη, όπως φαίνεται από τα καρέ που είναι τοποθετημένα στο αριστερό 

μέρος του πλαισίου, ενώ το νέο είναι η επικείμενη συνέντευξη της διασημότητας από 

τον Πίκο Απίκο, τον δημοσιογράφο, για λογαριασμό της εφημερίδας «Τρέχα 

γύρευε». Τα καρέ στη βάση της πρώτης σελίδας αποτυπώνουν την πραγματικότητα, 

την υλοποίηση της πολυπόθητης συνέντευξης. Στη δεύτερη σελίδα το ιδανικό 

αποκαλύπτεται στο πάνω μέρος, όπου η διάσημη σοπράνο τυγχάνει φιλοφρονήσεων 

από τον δημοσιογράφο. Στα αριστερά δίνεται η δεδομένη κατάσταση της ιστορίας, η 

παρουσία της σοπράνο σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, οπότε στο σημείο αυτό 

έχουμε πληροφορίες και για τον χώρο στον οποίο συνήθιζε η ίδια να κινείται στο 

παρελθόν. Και τέλος, η καινούργια κατάσταση που δημιουργήθηκε με αφορμή τη 

συνέντευξη, έδωσε την ευκαιρία για εκδήλωση εγωιστικής και υπεροπτικής 

συμπεριφοράς από την πλευρά της ηρωίδας, η οποία συνεχίζεται ως το τέλος της 

ιστορίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο δημιουργός της εικονογραφημένης 

ιστορίας κατάφερε μέσα από τους διαλόγους να εντάξει το πραγματικό μέσα στο 

φανταστικό, με τους φανταστικούς ήρωες της επίσης φανταστικής πόλης να δείχνουν 

έντονο ενδιαφέρον και να συζητούν για πόλεις και μνημεία (Παρίσι- Άιφελ, Πίζα- 

Πύργος), τα οποία και υφίστανται στην πραγματικότητα. 

Το συγκεκριμένο κόμικ αποτελεί κυρίως κείμενο και πάνω του στηρίζονται οι 

δραστηριότητες των επόμενων τριών σελίδων. Μεταξύ των διδακτικών στόχων της 

ενότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση των επιφωνημάτων. Η ιστορία 

μέσα από εικόνες γενικά δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν με οικείο τρόπο 

τα συναισθήματα των ηρώων, όπως αποτυπώνονται στα πρόσωπά τους, και 

διαβάζοντας το κείμενο διαλόγου (συννεφάκια), το οποίο παρεμβάλλεται, να είναι σε 

θέση να αποδώσουν και στον γραπτό τους λόγο ανάλογα συναισθήματα 

χρησιμοποιώντας παράλληλα τη φαντασία τους. Έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού 

τους τις εκφράσεις, τις χειρονομίες των ηρώων δυνητικά καθίστανται ικανά για 

αντικειμενικότερη περιγραφή παρόμοιων καταστάσεων. Και ας μην ξεχνάμε ότι με 

παρόμοιες επιλογές δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν διάφορους 

ήρωες, με διαφορετικές συμπεριφορές και διαφορετικές αξίες και ιδανικά, γεγονός το 

οποίο λειτουργεί ενισχυτικά ως προς την ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας. 

Όταν, για παράδειγμα, τα ίδια, διαβάζοντας την ιστορία, γελούν με την αλαζονική 

συμπεριφορά κάποιου ήρωα, προβληματίζονται ενδεχόμενα για εκδήλωση παρόμοιας 

συμπεριφοράς από τους ίδιους ή άτομα του οικείου περιβάλλοντός τους. 

 «Από το πρώτο τηλεφώνημα στο πρώτο ηλεκτρονικό 

μήνυμα», Δ΄ τάξη, Γ΄ τεύχος, 14
η
 ενότητα, σελ.53 
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Το κυρίως κείμενο πλαισιώνεται από δύο μικρού μεγέθους έγχρωμες 

γελοιογραφίες τοποθετημένες εμβόλιμα και διαμετρικά αντίθετα στη 

σελίδα. Η αριστερή και πάνω εικόνα αποτυπώνει το παλιό και 

δεδομένο και ταυτόχρονα σημαντικό. Ο Γκράχαμ Μπέλ εν 

ώρα εργασίας στον χώρο του γραφείου του κατόπιν ενός 

ατυχήματος εκτινάσσεται με αποτέλεσμα το σώμα του, 

δημιουργώντας ένα ανοδικό άνυσμα, να καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος της 

εικόνας στα δεξιά, 

υποδεικνύοντας 

ταυτόχρονα τα νέα 

δεδομένα. Η απότομη κίνηση και η 

προσπάθειά του να επικοινωνήσει με τον βοηθό του 

οδηγεί στη διαπίστωση της μεταφοράς της φωνής του 

μέσω της συσκευής που ο ίδιος είχε κατασκευάσει. 

Ταυτόχρονα, στην άλλη άκρη της σελίδας τα νέα 

δεδομένα αποτελούν την καινούργια κατάσταση, όπως 

διαπιστώνεται από την έκπληξη στο πρόσωπο του βοηθού του. Η κεντρική θέση του 

Γουάτσον και το ανοδικό άνυσμα που δημιουργεί με το σώμα του υποδεικνύουν τη 

σπουδαιότητα της ανακάλυψης, την οποία οι μαθητές αντιλαμβάνονται με ευχάριστο 

τρόπο μέσω της παρατήρησης και συζήτησης γύρω από το θέμα των εικόνων. 
«Ο Τεντέν και ο Μιλού», Ε΄ τάξη, Α΄ τεύχος, 4

η
 ενότητα, σελ.53-54 

Ο Τεντέν και ο Μιλού είναι  οι 

δυο συμπαθείς ήρωες μια σειράς 

δημοφιλών κόμικς. Δημιουργός τους 

είναι ο Ζωρζ Ερμί ( Ερζέ). Οι 

ιστορίες του άρχισαν να γνωρίζουν 

το φως της δημοσιότητας στις αρχές 

του προηγούμενου αιώνα, και έκτοτε 

αποτελούν από τις πιο αγαπημένες 

περιπετειώδεις σειρές για μικρούς 

και μεγάλους. Για την ιστορία, ο 

Τεντέν, ένας βέλγος δημοσιογράφος, 

όπως και ο δημιουργός του, ο Ερζέ, 

συνεχώς εμπλέκεται σε περιπέτειες, 

από τις οποίες όμως καταφέρνει να 

ξεμπλέξει έχοντας ως φίλο και 

συνεργάτη του τον αγαπημένο του 

σκύλο, τον έξυπνο Μιλού. Στην ίδια 

λογική κινείται και η ιστορία του συγκεκριμένου κόμικ.  

Η εικονογραφημένη ιστορία χωρίζεται σε δύο μέρη, αποτελείται από έγχρωμα 

καρέ, και εκτείνεται σε δύο διαφορετικές σελίδες. Στην πρώτη σελίδα, το πρώτο 

μέρος, υπάρχει αυτοτελής μια από τις περιπέτειες του διάσημου διδύμου. Η εξέλιξη 

της ιστορίας ακολουθεί τη φυσική πορεία του ματιού. Ξεκινώντας από τα αριστερά 

και συνεχίζοντας με κατεύθυνση προς τα δεξιά, και μετά από τρία επίπεδα, καταλήγει 

στο κάτω δεξιό άκρο του πλαισίου του κόμικ. Στη βάση της πρώτης σελίδας 

υφίσταται μια γλωσσική δραστηριότητα με νοηματική συσχέτιση, ενώ το πλαίσιο της 

εικόνας καλύπτει σχεδόν τα 4/5 της σελίδας. Στο αριστερό τμήμα του πλαισίου 

κυρίαρχο είναι το δεδομένο της ιστορίας, η επικείμενη απειλή για το αστυνομικό 

δίδυμο, στο αριστερό τμήμα αποτυπώνεται η εξέλιξη της υπόθεσης, η σωτηρία τους, 
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στο επάνω μέρος η ιδεώδης κατάσταση υποδηλώνεται με τους σιωπηλούς διαλόγους 

των τετράποδων ηρώων, ότι τελικά προέκυψε ιδέα σωτηρίας τους, και τέλος στο 

κάτω μέρος οι ήρωες δικαιώνονται χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των τετράποδων 

φίλων. Στη δεύτερη σελίδα, το δεύτερο μέρος, έρχεται να συμπληρώσει την 

προηγούμενη ιστορία στη βάση της ίδιας ιδέας. Αυτό το οποίο αναδύεται από την 

αρχική ιστορία είναι η επιμονή, η επινοητικότητα, η συνεργασία, η φιλία, η υπακοή 

κ.λπ., αρετές οι οποίες αποδεικνύονται απαραίτητες για μια ενδεχόμενη θετική 

έκβαση. Ως εκ τούτου, στο δεύτερο μέρος της ιστορίας, οι μαθητές καλούνται να 

γράψουν τους διαλόγους για μια καινούργια περιπέτεια, αφού πρώτα έχουν 

αντιληφθεί επαρκώς την αξία των αρετών που γνώρισαν. Στο σημείο αυτό, 

αξιοποιείται η διδακτική εμπειρία των μαθητών από την πρώτη ιστορία, χάρη των 

ζωντανών και οικείων διαλόγων, των εικόνων, της συμπάθειας την οποία 

ενδεχομένως έχουν αναπτύξει για τους ήρωες, και έτσι οδηγούνται ευχάριστα σε μια 

καινούργια γλωσσική δραστηριότητα, με τη διαφορά ότι τώρα κινητοποιείται η 

φαντασία τους, εφόσον υφίσταται μια νέα παράμετρος, αυτή που σχετίζεται με τη 

φύση του τετράποδου φίλου του Τεντέν. Οπότε, συνεπικουρεί στον στόχο της 

ενότητας, μέρος της οποίας αποτελεί το κόμικ, την εξάσκηση των παιδιών σε 

περιγραφικά κείμενα ζώων με τη σωστή χρήση επιθέτων, και αποτύπωση των 

χαρακτηριστικών τόσο της εμφάνισης όσο και της συμπεριφοράς τους. Η επιλογή του 

οδηγεί αβίαστα τους μαθητές να εργαστούν με διασκεδαστικό τρόπο έχοντας την 

προηγούμενη θετική εμπειρία μιας ιστορίας με αγαπημένους ήρωες δοσμένης με 

ευχάριστο τρόπο. 

Εν κατακλείδι, να σημειωθεί ότι η εικονογραφημένη ιστορία αποτελεί κυρίως 

κείμενο  της ενότητας και όχι συμπληρωματικό και δευτερεύον στοιχείο άλλου 

κειμένου, ενώ δε συνοδεύεται με επιπρόσθετες γραμματικοσυντακτικές 

δραστηριότητες, πέραν των δύο που προαναφέρθηκαν.  

 «Και τα παιδιά αθλούνται…», Ε΄ τάξη, Γ΄ τεύχος, 16
η
 ενότητα, σελ.67 

Η ασπρόμαυρη γελοιογραφία του γάλλου 

σκιτσογράφου και συνεργάτη του Ρ. Γκοσινί στην 

εικονογράφηση της σειράς παιδικών βιβλίων Ο μικρός 

Νικόλας, Ζ.Ζ. Σανπέ, τοποθετημένη στην πάνω δεξιά 

πλευρά της σελίδας οπτικοποιεί τη νέα πραγματικότητα. 

Διαβάζοντας το κείμενο το μάτι ασυναίσθητα οδηγείται 

στην εικόνα όπου γίνεται η εικονική αναπαράσταση της 

κατάστασης που περιγράφεται. Ο Αλσέστ και οι φίλοι του, 

μια ομάδα μικροσκοπικών παιδιών – σε σχέση με το 

μέγεθος των αντικειμένων του περιβάλλοντος χώρου- 

κατευθύνονται έξω από την πόλη σ’ ένα άδειο οικόπεδο για να παίξουν ποδόσφαιρο. 

Τα παιδιά κινούνται με κατεύθυνση προς το κέντρο της εικόνας, το οποίο 

καταλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από το οικόπεδο-γήπεδο. Η κεντρική θέση του 

γηπέδου ενισχύει και το κυρίως θέμα του κειμένου, την πρόθεση διεξαγωγής ενός 

ποδοσφαιρικού αγώνα. Η πολύ εύστοχη επιλογή ολοκληρώνει οπτικά το νόημα του 

κειμένου και αποτελεί αφορμή για περαιτέρω συζήτηση πάνω στο βασικό κείμενο. 

 «Χωρίς τίτλο», 

ΣΤ τάξη, Α΄ τεύχος, 4
η
 ενότητα, σελ.51 

Πρόκειται για διασκευασμένη γελοιογραφία του Π. Ζερβού, περιοδικό «9», 

Ελευθεροτυπία, τεύχος 190, 25/2/04. Βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας και ένα 

επίπεδο πίσω από τους αναγραφόμενους διαλόγους. Απεικονίζει δυο διαφορετικούς 

ανθρώπους, ένας αδύνατος στα αριστερά και ένας εύσωμος, που καλύπτει και το 

κέντρο της εικόνας, τα σώματα των οποίων δημιουργούν δύο ανοδικά ανύσματα με 
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κατάληξη στα λόγια που βρίσκονται στα 

«συννεφάκια» και εστιάζοντας την προσοχή 

στους διαλόγους. Η αντίθεση που δημιουργείται 

από την οπτική εντύπωση των προσώπων 

συνάδει απόλυτα με το γενικότερο νόημα της 

ενότητας, τη διατροφή, ενώ παράλληλα, οι 

διάλογοι στοχεύουν στην εξάσκηση των μαθητών 

στο γραμματικό φαινόμενο του κειμένου, τον 

σχηματισμό προστακτικής σύνθετων ρημάτων. 
«Πάμε βόλτα στον Γουέμπι», ΣΤ τάξη, Β΄ τεύχος, 9

η
 ενότητα, σελ.49 

Στο συγκεκριμένο δισέλιδο γίνεται μια 

προσπάθεια εξοικείωσης των μαθητών με τη 

χρήση του διαδικτύου, με τη βοήθεια 

οπτικής μεταφοράς. Τα παιδιά μέσω μιας 

σειράς εικόνων, που περιβάλλουν με εύθυμο 

τρόπο τη διαδικτυακή περιήγηση, 

ξεναγούνται στην απεραντοσύνη της 

πληροφορίας, στον Γουέμπι, διαβάζοντας 

ταυτόχρονα χρήσιμες οδηγίες για την 

ασφάλεια και διευκόλυνσή τους. Οι εικόνες 

καλύπτουν το κεντρικό και κάτω μέρος του 

δισέλιδου υποδεικνύοντας τη σπουδαιότητα 

του διαδικτύου, εφόσον αποτελούν τη νέα πραγματικότητα, με την οποία πρέπει να 

εξοικειωθεί ο μαθητής. Και προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργούν και οι γλωσσικές 

ασκήσεις που ακολουθούν, σύμφωνες με τους στόχους της ενότητας 
«Η ιπτάμενη σκάφη», ΣΤ΄ τάξη, Γ΄ τεύχος, 13

η
 ενότητα, σελ.18-19 

Πρόκειται για την τελευταία 

περίπτωση εύθυμης εικονογράφησης. 

Είναι ένα έγχρωμο  δισέλιδο κόμικ, το 

οποίο τιτλοφορείται Ιπτάμενη σκάφη, και 

είναι απόσπασμα του αυτού βιβλίου του 

Ευγένιου Τριβιζά.  Η ιστορία 

διαδραματίζεται σε μια φανταστική 

πόλη, τη Φρουτοπία, αποκύημα της 

φαντασίας του δημιουργού, με κεντρικό 

ήρωα τον Πίκο Απίκο,  έναν δαιμόνιο 

ρεπόρτερ. Η τοποθέτηση των καρέ και η 

εξέλιξη της ιστορίας ακολουθεί τη 

φυσική πορεία της ανάγνωσης, από 

αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Στην πρώτη σελίδα και στο 

επάνω μέρος βρίσκεται η ιδεατή κατάσταση, η επικείμενη άδεια για τον ρεπόρτερ,  

αριστερά τα δεδομένα, ότι αυτό που ενδεχομένως να επιθυμεί πολύ πραγματοποιείται. 

Στη δεξιά πλευρά της σελίδας προκύπτει η νέα κατάσταση της ιστορίας, ότι θα 

επισκεφτεί τη Φρουτοπία, και τέλος στο κάτω μέρος αποτυπώνεται η 

πραγματικότητα, ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί, εν τέλει, με μία σκάφη. Στη 

δεύτερη σελίδα ακολουθείται η ίδια πορεία. Τώρα όμως η ιδανική κατάσταση είναι η 

μεταμόρφωση της σκάφης σε αεροσκάφη. Αναδύεται η επιθυμία του συγγραφέα 

μέσω του κεντρικού του ήρωα να εμπλέξει στην ιστορία του και τη σύγχρονη 

τεχνολογία, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της ζωής του ανθρώπου. Το 

δεδομένο στην περίπτωση αυτή είναι ότι πρόκειται για μια απλή σκάφη, ωστόσο, το 
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καινούργιο θα προκύψει με τη συμβολή της τεχνολογίας, την προσθήκη ενός 

ανεμιστήρα. Τέλος, στο κάτω μέρος της σελίδας η πραγματικότητα λέει ότι ο 

ρεπόρτερ τελικά αναχωρεί για το ταξίδι του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο 

θέμα του κόμικ αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή, δεδομένου ότι προέρχεται από μια 

ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό και αγαπημένη των παιδιών σειρά παιδικών 

βιβλίων, όπως είδαμε και στο βιβλίο της Δ΄ τάξης. 

Η εικονογραφημένη ιστορία αποτελεί το κυρίως κείμενο, συμφωνεί νοηματικά 

απόλυτα με το εισαγωγικό κείμενο, το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της πρώτης 

σελίδας, και πάνω της στηρίζονται όλες οι γλωσσικές δραστηριότητες του επόμενου 

δισέλιδου, οπότε και ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο τμήμα της ενότητας. Διδακτική 

πρόθεση είναι η διδασκαλία ευθέως και πλαγίου λόγου καθώς και η δημιουργία 

εικονογραφημένης ιστορίας. Η αξιοποίηση των διαλόγων του βασικού κειμένου, οι 

οποίοι, σημειωτέον, διακρίνονται για τη ζωντάνια, την ακρίβεια και την απλότητά 

τους, σε συνδυασμό με τον έντονο χρωματισμό και την επιλογή του θέματος 

λειτουργεί θετικά ως προς τη δημιουργία κινήτρων, τη διατήρηση της προσοχής των 

μαθητών και εν τέλει τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που έπονται. 
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Τα εγχειρίδια το ‘ 82 καλύπτονται σε μικρότερο βαθμό με εύθυμες εικόνες σε σχέση 

με τα νεότερα, σε αναλογία 2/10  

 Η αναλογία τόσο των γελοιογραφιών όσο και των κόμικς για τις δύο περιπτώσεις 

εγχειριδίων είναι 1/5 σε κάθε περίπτωση 

 Τον μεγαλύτερο αριθμό εύθυμης εικονογράφησης τον συναντάμε στα γλωσσικά 

εγχειρίδια της Δ  ́τάξης, με υπεροχή των νεότερων σε αναλογία 2/4 

 Η ποιότητα της εκτύπωσής τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στο σύνολό της 

μέτρια ως καλή για το σύνολο των εικόνων και των δύο περιπτώσεων εγχειριδίων με 

σαφή υπεροχή των έγχρωμων έναντι των ασπρόμαυρων, οι οποίες υφίστανται μόνο 
στα νεότερα, σε αναλογία 5/7 

  Το μέγεθος των γελοιογραφιών είναι μικρό, ενώ τα κόμικς καταλαμβάνουν από 1-2 

σελίδες 

 Σε όλες τις περιπτώσεις η προοπτική της εικονογράφησης αφορά στο γενικότερο 

πλάνο, ενώ δεν υφίστανται εικόνες με έμφαση στη λεπτομέρεια 

 Τα δομικά τους στοιχεία, η θέση των εικονιζόμενων βασικών προσώπων, εξυπηρετεί 

την εποικοδομητική τους ανάγνωση συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της 

πληροφορίας που θέλουν να μεταδώσουν 

 Στο σύνολό τους οι εικόνες έχουν άμεση σχέση με το συνοδευτικό κείμενο. 

Συμβάλλουν στην οπτικοποίηση της πληροφορίας, την ενισχύουν και αποτελούν 
αφορμή για συζήτηση και περαιτέρω γλωσσικές δραστηριότητες 

 Τα κόμικς σε αντίθεση με τις γελοιογραφίες αποτελούν το κυρίως σώμα κειμένου, 

πάνω στο οποίο δομούνται γραμματικοσυντακτικές ή γλωσσικές δραστηριότητες σε 

άμεση συνάρτηση με τους βασικούς στόχους της ευρύτερης ενότητας, όπως αυτοί 

ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα 
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Γνώση και σχολείο. Απόψεις Ελλήνων παιδαγωγών που 

φιλοδόξησαν να αλλάξουν το ελληνικό σχολείο. 

 
 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Δέσποινα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Παυλίνα Υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο κείμενο αυτό αναλύονται οι απόψεις του  Νικόλαου  Εξαρχόπουλου και του Δημήτρη Γληνού 

για  την αναγκαιότητα θεμελίωσης της Παιδαγωγικής στο θετικισμό ως απαραίτητης προϋπόθεσης 

για την παραγωγή έγκυρων παιδαγωγικών γνώσεων. Οι δύο αυτοί διανοούμενοι  καθόρισαν την 

πορεία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, ενώ ταυτόχρονα 

συγκρούστηκαν εκφράζοντας συχνά διαμετρικά αντίθετες απόψεις σε ό,τι αφορούσε τη γλώσσα 

του σχολείου,  τα στοιχεία συγκρότησης της εθνικής ταυτότητα των μαθητών, τους σκοπούς και 
την οργάνωση του  εκπαιδευτικού συστήματος. Σε αυτή την αντιπαράθεση συμπυκνώνεται 

εξάλλου η διχοτομία της ελληνικής παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής σκέψης τις πρώτες δεκαετίες 

του 20ού αι. με άξονες το γλωσσικό ζήτημα, την παιδαγωγική σχολή σκέψης  (ερβαρτιανισμός-

σχολείο εργασίας και μεταρρυθμιστική παιδαγωγική) και τις πολιτικοϊδεολογικές αναφορές. 

Ωστόσο σε ζητήματα επιστημονικής συγκρότησης της παιδαγωγικής καταγράφονται συγκλίσεις 

γεγονός, που κατά τη γνώμη μας, καταδεικνύει ότι δεν είναι εύκολο να βρεθούν ευθείες 

αντιστοιχίσεις ανάμεσα στις  θέσεις που υποστηρίζουν οι παιδαγωγοί σε θέματα εκπαιδευτικής 

πολιτικής και στα επιστημονικά ρεύματα που επιλέγουν να ακολουθήσουν 

 

ABSTRACT 

The aim of this article is to analyse the pedagogical ideas and theories of Nikolaos Exarchopoulos 

and Dimitrios Glinos about the necessity of connecting the Pedagogical Science with positivism 

in order to produce logical and correct pedagogical knowledge. These two intellectuals have 

strongly influenced the educational reforms during the interwar period although they had had 

opposite ideas concerning the language used at school, the national identity of the pupils, the 

objectives and the organisation of the educational system. We can actually recognize the 

dichotomy of Greek pedagogical and educational ideas through this opposition at the beginning of 

the 20th century in connection with the pedagogical background, the language issue and the 

politico-ideological conceptions. In the field of the pedagogical science we can see that the 

pedagogues have common ideas and agree in most of the propositions and especially in their 

scientific and epistemological framework.           

 

 

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα επιστρέφουν στην Ελλάδα, μετά από σπουδές στη Δυτική 
Ευρώπη, δύο σημαντικοί παιδαγωγοί που θα επηρεάσουν την παιδαγωγική σκέψη και την 

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν. Ο Νικόλαος 

Εξαρχόπουλος και ο Δημήτρης Γληνός.
4
 

     Στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία  μία ανερχόμενη αστική τάξη θέτει, στη χώρα,  

το αίτημα του εκσυγχρονισμού του κράτους ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την αστική 

ανάπτυξη και την ικανοποίηση των εθνικών επιδιώξεων. Η επιτυχία των εθνικών στόχων 

και σχεδιασμών συνδέθηκε με  την δυνατότητα  οικονομικής και διοικητικής ανόρθωσης 
του κράτους και αυτή με τη σειρά της με την ικανότητα του σχολείου να παραγάγει τα 

στελέχη εκείνα που θα το πλαισίωναν και θα το υπηρετούσαν. (Andy Green, 2010) 

        Το αίτημα για μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, που είχε ήδη τεθεί από 
τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, γίνεται επιτακτικότερο στις αρχές του 20

ου
. Και σε μία 

                                                
4 Το 1904 ο  Ν. Εξαρχόπουλος , το 1911 ο Δ. Γληνός. 
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εποχή που πίστευε ότι η πρόοδος συνδέεται με την ανάπτυξη των επιστημών  η 

μεταρρύθμιση του σχολείου δεν μπορούσε να αφεθεί στην τύχη. 

       Θεωρήθηκε  ότι έπρεπε να στηριχθεί στα πορίσματα μιας νέας επιστήμης, της 

Παιδαγωγικής, της οποίας έδρες ιδρύονταν στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με αυξανόμενο 
ρυθμό στις αρχές του 20

ου
. Οι Έλληνες παιδαγωγοί έπρεπε να απαντήσουν στο ερώτημα. 

Σε ποιες αρχές θα στηριζόταν η μεταρρύθμιση και σε ποιες γνώσεις;  Ποια γνώση για το 

παιδί και το σχολείο ήταν  έγκυρη και με ποιες διαδικασίες παραγόταν αυτή; 
     Ο Ν. Εξαρχόπουλος και ο Δ. Γληνός βρέθηκαν στην Ευρώπη στο ξεκίνημα του 20ού 

αιώνα, όταν βρισκόταν  σε εξέλιξη ένα πολύμορφο μεταρρυθμιστικό κίνημα, το οποίο 

αμφισβήτησε  την κυρίαρχη παιδαγωγική σκέψη και έθεσε το παιδί στο κέντρο του 
ενδιαφέροντός του. Στις απόψεις και τις προτάσεις που διατύπωσαν  προσπαθώντας να 

απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα διακρίνεται η επίδραση του επιστημονικού 

εκείνου ρεύματος που επεδίωξε να θεμελιώσει την Παιδαγωγική στο θετικισμό και να 

δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη επιστήμη του παιδιού. 
 Το ρεύμα αυτό συμπίπτει χρονικά με τη γερμανική μεταρρυθμιστική κίνηση αλλά, 

δεν ταυτίζεται  μαζί της ούτε ως προς την  ιδεολογική  αφετηρία της, ούτε ως προς τους 

διακηρυγμένους στόχους της. Η Γερμανική Μεταρρυθμιστική Κίνηση γεννήθηκε ως  
αντίδραση στον πνεύμα του ορθολογισμού και στον πυρήνα της βρισκόταν το Σχολείο 

Εργασίας, που έδινε έμφαση στην πράξη της αγωγής. Οι προσπάθειες 

επιστημονικοποίησης της Παιδαγωγικής κατά το πρότυπο των θετικών επιστημών 
θεμελιώνονταν φιλοσοφικά στο θετικισμό και αφορούσαν  κυρίως στη μέθοδο έρευνας 

του φαινομένου της αγωγής δηλ. τον τρόπο παραγωγής  μιας επιστημονικής 

παιδαγωγικής θεωρίας.  Ωστόσο ανάμεσα στις δύο κινήσεις υπάρχει αλληλεπίδραση και 

παρατηρείται σύγκλιση στόχων, γιατί και οι δύο έθεσαν  στο κέντρο του ενδιαφέροντος 
και των προσπαθειών τους το παιδί.

 5
  (Ed. Claparède ,1916) 

Στην ανακοίνωσή μας επιλέξαμε να αναφερθούμε στο Νικόλαο  Εξαρχόπουλο και το 

Δημήτρη Γληνό γιατί υπήρξαν δύο διανοούμενοι που καθόρισαν την πορεία των 
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, ενώ ταυτόχρονα 

συγκρούστηκαν εκφράζοντας συχνά διαμετρικά αντίθετες απόψεις σε ό,τι αφορούσε τη 

γλώσσα του σχολείου, τα στοιχεία συγκρότησης της εθνικής ταυτότητα, τους σκοπούς 

του σχολείου και τον τρόπο οργάνωσης του  εκπαιδευτικού συστήματος. Σε αυτή την 
αντιπαράθεση συμπυκνώνεται εξάλλου η διχοτομία της ελληνικής παιδαγωγικής και 

εκπαιδευτικής σκέψης τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. με κύριους άξονες το γλωσσικό 

ζήτημα, την παιδαγωγική σχολή σκέψης (ερβαρτιανισμός-σχολείο εργασίας-
μεταρρυθμιστική παιδαγωγική) και τις πολιτικοϊδεολογικές αναφορές. 

Παιδαγωγός ο οποίος χαρακτήριζε την πνευματική του διαδρομή μία «πορεία από το 

Μιστριώτη στο Λένιν», ο Γληνός, υπήρξε μαχητικός δημοτικιστής και μέλος του 
εκπαιδευτικού Ομίλου. Συνέβαλε στην διαμόρφωση της κρατικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής των Βενιζελικών κυβερνήσεων και  αγωνίστηκε για να επικρατήσουν οι 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1913 και του 1917, τις οποίες μάλιστα ο ίδιος σε 

μεγάλο βαθμό είχε σχεδιάσει. (Φίλιππος Ηλιού 1983) Αναλύουμε τις απόψεις του 
Γληνού στις αρχές του αιώνα γιατί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή αναπτύσσει απόψεις 

για τη δυνατότητα παραγωγής μιας έγκυρης επιστημονικής  θεωρίας, κυρίως από τις 

σημειώσεις που κράτησε για τις παραδόσεις του στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης, 
το οποίο διηύθυνε κατά τα έτη 1912-1916. 

Συντηρητικός παιδαγωγός ο Ν. Εξαρχόπουλος, φιλοβασιλικός, οπαδός της 

καθαρεύουσας, αντιστρατεύθηκε τους αγώνες του εκπαιδευτικού δημοτικισμού και 

                                                
5  Παράλληλα με τη δημιουργία όλων αυτών των ιδρυμάτων (σημ. συγγραφέων: Αναφέρεται σε 
ψυχοπαιδαγωγικά ινστιτούτα)  που σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην επεξεργασία μιας 

επιστήμης της Παιδαγωγικής , οφείλουμε να επισημάνουμε κάποιες κινήσεις, περισσότερο 

πρακτικής κατεύθυνσης που παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον για τον ψυχολόγο , ιδιαίτερα το 

περίφημο σχολείο εργασίας του Kerschensteiner,για το οποίο πολύς λόγος έχει γίνει τα τελευταία 

πέντε ή έξι χρόνια.  
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πρωτοστάτησε στην καταστροφή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917. 

(Γκερεδάκης 1990) Η αντιπαράθεσή τους υπήρξε οξύτατη.  Ωστόσο παρά τις ριζικές 

διαφωνίες τους σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την επιστήμη της 

Παιδαγωγικής καταγράφονται συμφωνίες μεταξύ των δύο παιδαγωγών.  
        Οι  σπουδές των δύο αυτών παιδαγωγών  στο εξωτερικό, οι οποίες συνέβαλλαν στην 

επιστημονική τους συγκρότηση χαρακτηρίζονται από κοινούς σταθμούς. Είχαν 

παρακολουθήσει και οι δύο τις παραδόσεις του Wund, ο  οποίος θεωρείται ένας από τους 
θεμελιωτές της πειραματικής Ψυχολογίας στην Ευρώπη. Η βολουνταριστική ψυχολογία  

του συνέβαλε στην κατάρριψη της ψυχολογικής βάσης της Ερβαρτιανής Ψυχολογίας και 

χρησιμοποιήθηκε από τους μεταρρυθμιστές παιδαγωγούς στον αγώνα τους εναντίον των 
ερβαρτιανών σταδίων στη διδασκαλία.

6
 

      Η πειραματική Ψυχολογία στην Γερμανία της εποχής είχε διεπιστημονικό ενδιαφέρον 

και το εργαστήριο του Wund, παρακολουθούσαν φοιτητές από διάφορους 

επιστημονικούς κλάδους και χώρες. Ανάμεσά σε αυτούς , ο Δ. Γληνός  εκπόνησε διπλά 
στον Wundt μια ημιτελή διατριβή και  ο Ν. Εξαρχόπουλος φοίτησε στο εργαστήριο του 

για ένα εξάμηνο. Η πειραματική κατεύθυνση εργάστηκε με επιτυχία μέχρι το 1933, 

ιδιαίτερα στην περιοχή της έρευνας για τη νοημοσύνη και το ταλέντο. Σημαντική στη 
διαμόρφωση συγκεκριμένων μεθόδων για τον έλεγχο των ψυχικών λειτουργιών, την 

ανάπτυξη της ψυχολογίας του παιδιού και της εφαρμογής της στην Παιδαγωγική υπήρξε 

η ίδρυση των ψυχολογικών και παιδαγωγικών εργαστηρίων σε πολλές χώρες του κόσμου, 
από την Ευρώπη και την Αμερική έως την Ιαπωνία.

7
  

       Η  ανάπτυξη της Πειραματικής Ψυχολογίας θεωρήθηκε ότι έκανε δυνατή την 

εμφάνιση του κινήματος της Παιδολογίας και συνέβαλε στην εμφάνιση του ρεύματος της 

Πειραματικής Παιδαγωγικής. Ήταν μια προσπάθεια να θεμελιωθεί μία  Επιστήμη της 
Αγωγής, που θα αντιλαμβανόταν το σύνολο των  φαινομένων  που λάμβαναν χώρα στο 

εξαιρετικά ευρύ πεδίο της με ενιαίο τρόπο. (Βασιλική Θεοδώρου, Δέσποινα Καρακατσάνη  

2010) Η ενότητα του πεδίου θα στηριζόταν σε έναν κοινό κανόνα μεθοδολογίας και 
έρευνας. Οι μέθοδοι έρευνας των θετικών επιστημών είχαν τεθεί ως απόλυτοι κανόνες. Το 

κίνημα της παιδολογίας φιλοδοξούσε να μετρήσει, χρησιμοποιώντας ποσοτικές μεθόδους 

έρευνας , κάθε έκφανση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να την εκφράσει με 

αριθμητικά δεδομένα των οποίων η αντικειμενικότητα δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. 
Ωστόσο, δεν κατόρθωσε να τελειοποιήσει, όπως φιλοδόξησε μια παιδολογική μέθοδο 

έρευνας που θα χρησίμευε ως η βασική ενοποιητική δύναμη των διαφόρων μελετών, που 

πραγματοποιούνταν στον ιδιαιτέρως ευρύ, με την πλατιά έννοια του όρου, χώρο της 
Αγωγής, και υποχρεώθηκε να ανατρέξει στις ερευνητικές τεχνικές της φυσιολογίας, της 

ψυχολογίας, της ανθρωπομετρίας, που ήταν γενικά αποδεκτές. (Marc Depaepe, 2004 )    

Κάνοντας χρήση αισθησιόμετρων εργογράφων, δυναμογράφων οι ερευνητές 

προσπαθούσαν να  συλλέξουν στοιχεία τα οποία στη συνέχεια θα συσχέτιζαν μεταξύ τους, 
για  να διατυπώσουν επαγωγικά,  υποθέσεις και νόμους, η αλήθεια των οποίων θα 

μπορούσε να ελεγχθεί πειραματικά και από άλλους ανεξάρτητους ερευνητές. Οι ποσοτικές 

μέθοδοι έρευνας είχαν εξιδανικευτεί. ( Εμμ. Λαμπαδάριος, 1916) Κάθε έκφραση της 

                                                
6
 Στις αρχές του 19ου αιώνα ο Έρβαρτος θεμελίωσε την επιστήμη της Παιδαγωγικής στη 
Φιλοσοφία και την Ψυχολογία. Όταν στα τέλη του 19ου αιώνα γεννήθηκε το εκπαιδεύον κράτος ως 

απόρροια κοινωνικοπολιτικών αλλαγών το  ερβαρτιανό σύστημα  διδασκαλίας ,το οποίο 

διαμορφώθηκε από τους επιγόνους του και στηρίχθηκε στις θεωρίες του ,πρόσφερε μία ασφαλή 

και επιστημονικά θεμελιωμένη μέθοδο για την διδασκαλία στο σχολείο, συμβάλλοντας στην 

μαζικοποίηση της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα που υποστήριζαν οι ερβαρτιανοί, 

χαρακτήριζαν τρία βασικά γνωρίσματα με βάση τον ορισμό  που πρότειναν για την  αγωγή. Ο 
ατομικισμός, ο μοραλισμός και η νοησιαρχία. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ασκήθηκε κριτική και 

στα τρία αυτά , υπό την επίδραση μεταρρυθμιστικών κινημάτων για την εκπαίδευση. 

 
7Το 1889 ο Alfred Binet (1857-1911), καθηγητής Ψυχολογίας ίδρυσε  στη Σορβόννη το πρώτο 

ψυχολογικό εργαστήριο στη Γαλλία και δέκα χρόνια αργότερα -το 1899- ίδρυσε το εργαστήριο 

Παιδαγωγικής.  
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πνευματικής ζωής μπορούσε να μετρηθεί και να εκφραστεί με αριθμητικά δεδομένα. Η 

θετικιστική γνώση μπορούσε να  οδηγήσει σε μια  «αντικειμενική»,  επιστημονική 

αλήθεια. (Roger Cousinet,χ.χ.) Το κίνημα της Παιδολογίας εξελίχθηκε τελικά σε 

αυτόνομη επιστήμη που περιλάμβανε τη Σωματολογία του παιδιού, τη Φυσιολογία, την 
Υγιεινή, την Παθολογία και την Ψυχοπαθολογία του παιδιού κ.ά. Φιλοδόξησε να 

μελετήσει το παιδί σε όλες του τις διαστάσεις, βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και 

«να επιβάλλει τον δικό της νόμο στη Ψυχολογία και την Παιδαγωγική, ενώ, επίσης 
επιδίωκε να παρεμβαίνει στις σχολές της υγιεινής και στην ιστορία, την ανθρωπολογία και 

την κοινωνιολογία του παιδιού». (Depaepe Marc, 2004 .) 

Η απόπειρα αυτή θα αποτύχει. Το παιδολογικό κίνημα θα καταρρεύσει μετά τον 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ο στόχος της ύπαρξης μιας και μοναδικής επιστήμης του 

παιδιού δεν θα επιτευχθεί ποτέ. (Gilbert de Landsheere ,1996) 

 

Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής  ως επιστήμης. 
 

Μελετώντας την εξέλιξη της Παιδαγωγικής ως επιστήμης ο Εξαρχόπουλος επισημαίνει 

ότι  το  επάγγελμα του παιδαγωγού προϋπήρχε της επιστήμης. Η πράξη της εκπαίδευσης 
προηγήθηκε της επιστημονικής παιδαγωγικής θεωρίας.  Η εξέλιξη αυτή, κατά την άποψή 

του, χαρακτηρίζει όλες τις επιστήμες οι οποίες αρδεύουν τις πρώτες τους γνώσεις από την 

εμπειρία, όμως, στην περίπτωση της  Παιδαγωγικής, οι προσπάθειες για την παραγωγή 
ενός σώματος παιδαγωγικών γνώσεων επιστημονικά έγκυρων καθυστέρησαν σε σχέση με 

άλλους κλάδους.(Νικόλαος Εξαρχόπουλος, 1923, σ.35-36) Μεταφέροντας απόψεις του 

Meumann,
8
 που ήταν ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Πειραματικής 

Παιδαγωγικής, υποστηρίζει πως επί σειρά αιώνων καταβλήθηκαν προσπάθειες να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανέκυπταν κατά την παιδαγωγική πράξη κατά τρόπο 

αυθαίρετο και δογματικό που χαρακτηριζόταν από έλλειψη  επιστημονικών μεθόδων για 

την έρευνα του φαινομένου της αγωγής. Ως αποτέλεσμα το αρχικό περιεχόμενο της 
Παιδαγωγικής αποτελούσαν αποσπασματικές  απόψεις  συχνά αλληλοσυγκρουόμενες 

μεταξύ τους. Η παλαιότερη Παιδαγωγική στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τα 

παιδαγωγικά προβλήματα στηρίχθηκε στην αυθαίρετη αποδοχή αναπόδεικτων απόψεων 

μεγάλων φιλοσόφων ή παιδαγωγών. Την χαρακτήριζε η έλλειψη συστηματικής μελέτης 
των φαινομένων της αγωγής και αποτελούσε ένα χωρίς εσωτερική αλληλουχία σύνολο 

πρακτικών γνώσεων 

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα όμως παρουσιάστηκε ένα ισχυρό ρεύμα για επιστημονική 
μελέτη της παιδικής ηλικίας το οποίο επηρέασε την Παιδαγωγική, δεν προήλθε ωστόσο 

από τους κόλπους της. Αντίθετα, έξω από τον παιδαγωγικό κόσμο στους κύκλους άλλων 

επιστημών όπως, η Ιατρική, η Βιολογία, η Φυσιολογία, η Ψυχολογία, η Γλωσσολογία, η 
Κοινωνιολογία γεννήθηκε η ανάγκη της Παιδαγωγικής έρευνας και χάρη σε έρευνες που 

πραγματοποίησαν επιστήμονες των προαναφερθέντων πεδίων θεμελιώθηκε αρχικά, 

πλουτίστηκε  και δημιουργήθηκε μια νέα επιστήμη.(Νικόλαος Εξαρχόπουλος, 1928) 

 Η αλματώδης ανάπτυξη της Παιδαγωγικής που σημειώθηκε υπό την επίδραση των 
νέων επιστημονικών ρευμάτων είχε ως αποτέλεσμα το πεδίο έρευνάς της να έχει 

                                                
8 Ο  Ernst Meumann (1862-1915) ) υπήρξε μαθητής του Wundt και το όνομά του είναι συνδεδεμένο με 

την ανάπτυξη της Πειραματικής Παιδαγωγικής. Κατά τον Meumann η  Παιδαγωγική επιστήμη θα 

γνώριζε το παιδί και τις ιδιαιτερότητες της παιδικής φύσης στηριζόμενη στην Πειραματική Ψυχολογία 

και γενικότερα στο πείραμα. Προσπάθησε να  καθιερώσει την έρευνα στην περιοχή της αγωγής και  να 

στηρίξει τους σκοπούς της  πάνω σε καθαρά εμπειρικές βάσεις.  Το 1911 ανέλαβε  τη διεύθυνση του 

νεοϊδρυθέντος στο Αμβούργο,  Ψυχολογικού εργαστηρίου. Δραστηριοποιήθηκε  στον τομέα της 

έρευνας, ασχολούμενος ιδιαίτερα με τη ψυχοδιαγνωστική διάσταση και τη θεραπευτική Παιδαγωγική.. 
Συνεργάστηκε με τον W. Lay και το 1905 εξέδωσαν την Παιδαγωγική επιθεώρηση «Die 

experimentelle Padagogik» ( Η Πειραματική Παιδαγωγική), την οποία διεύθυναν μαζί. Ο  Meumann  

προσπάθησε  να φέρει την Παιδαγωγική σε επαφή και με άλλες επιστήμες εκτός από την Ψυχολογία, 

π.χ. με τις θεωρητικές επιστήμες.( Philippe Sarremejane, 2008)  καθώς και  (Γεώργιος 

Κοντομήτρος,2006 ) 
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διευρυνθεί σε βαθμό που σε ελάχιστες επιστήμες παρατηρείται. Η πολυπλοκότητα και η 

ευρύτητα που χαρακτηρίζει τα παιδαγωγικά προβλήματα έχει σαν αποτέλεσμα η επίλυσή 

τους να καθίσταται δύσκολη. 

Η Παιδαγωγική όμως στις αρχές του αιώνα έχει καταστεί επιστήμη υποστηρίζει ο 
Εξαρχόπουλος και έχει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επιστήμη. Έχει δικό της 

αντικείμενο έρευνας, την αγωγή, και διαθέτει, πλέον, ενιαίο σύστημα εννοιών οι οποίες  

μεθοδικά έχουν συναρμοσθεί γύρω από την ανώτατη αυτή έννοια .  Ορίζει μόνη της τους 
σκοπούς που πρέπει να επιδιώκει η αγωγή και  έχει δικό της  πεδίο  έρευνας, καθώς και 

δικές της μεθόδους για να μελετήσει τα προβλήματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας  

Η νέα Παιδαγωγική, η επιστημονική Παιδαγωγική, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
τα δυσεπίλυτα παιδαγωγικά ζητήματα χρησιμοποιώντας τις μεθόδους εκείνες τις οποίες 

,στη γενική τους μορφή, χρησιμοποιούν όλες οι θετικές επιστήμες. Αυτές είναι η 

συστηματική παρατήρηση και το πείραμα. Έγκυρη παιδαγωγική γνώση μπορεί να 

παραχθεί με την χρήση αναλυτικών μεθόδων έρευνας τονίζει ο Εξαρχόπουλος 
υπενθυμίζοντας την άποψη του Binet «…Η νέα Παιδαγωγική πρέπει να θεμελιωθή επί της 

Παρατηρήσεως και του Πειράματος. Πρέπει να είναι προ πάντων πειραματική εν τη 

επιστημονική σημασία της λέξεως» (Εξαρχόπουλος 1923,σ.90)   Οι λύσεις που 
προτείνονται για την αντιμετώπιση των παιδαγωγικών προβλημάτων δεν στηρίζονται 

πλέον σε Φιλοσοφικά δόγματα και σε αφοριστικές προτάσεις αλλά σε μακροχρόνιες και 

συστηματικές έρευνες.(Νικόλαος Εξαρχόπουλος, 1923, σ. 18)  Η υιοθέτηση εκ μέρους της 
Παιδαγωγικής των πειραματικών μεθόδων την κατατάσσει σύμφωνα με τον Εξαρχόπουλο 

στις εμπειρικές επιστήμες. Επισημαίνει ότι η  Παιδαγωγική έχει ένα εξαιρετικά ευρύ και 

πολυποίκιλο πεδίο έρευνας το οποίο μοιράζεται με άλλες επιστήμες.(Νικόλαος 

Εξαρχόπουλος, 1923, σ.37)  Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί   την αυτοτέλεια της έναντι των 
άλλων επιστημών ούτε απειλεί την επιστημονικότητα της διότι το κύριο γνώρισμα της 

επιστήμης δεν είναι η ενότητα του περιεχομένου της αλλά η ενιαία μέθοδος διερεύνησης 

των προβλημάτων της, « …η ενιαία άποψις της ερεύνης». Ο Εξαρχόπουλος θα αναφερθεί 
στον Μeumann και στο έργο του «Abriss der experimentellen Pädagogik» για να 

υποστηρίξει την ενότητα του πεδίου της Παιδαγωγικής. Υιοθετεί την άποψη του 

Γερμανού παιδαγωγού ότι η ενότητα στο εσωτερικό κάθε επιστήμης  δεν εξασφαλίζεται 

από το ομοιόμορφο του πεδίου έρευνά της αλλά από την κοινή μέθοδο έρευνας με την 
οποία παράγει τις γνώσεις που αφορούν στο γνωστικό της πεδίο. (Νικόλαος 

Εξαρχόπουλος, 1923, σ.39)  Άλλωστε καμία επιστήμη, κατά την άποψή του, δεν είναι 

απομονωμένη από τις άλλες και δεν κατέχει ένα εντελώς δικό της πεδίο έρευνας. Οι 
επιστημονικοί κλάδοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αλληλεξαρτώνται. Καμία επιστήμη 

δεν μπορεί να εξελιχθεί ολότελα ανεπηρέαστη από την εξέλιξη των άλλων επιστημών, 

διότι και κανένα φαινόμενο δεν μπορεί να κατανοηθεί πλήρως, αν το απομονώσουμε από 
το σύστημα αναφοράς του. Ως βάση διαφοροποίησης των επιστημονικών κλάδων δεν 

χρησιμοποιείται η διαφορά του περιεχομένου τους, αλλά η διαφορετική οπτική γωνία από 

την οποία η κάθε επιστήμη μελετά το ίδιο, συχνά, αντικείμενο . (Νικόλαος Εξαρχόπουλος, 

1923, σ.40). 
 Σύμφωνα με τον Εξαρχόπουλο η επιστήμη της Παιδαγωγικής  θεμελιώνεται ως μία 

και μοναδική και νομιμοποιείται ως τέτοια χάρη στην ενότητα του πεδίου της που 

προκύπτει από έναν κοινό «κανόνα μεθοδολογίας»  αλλά  και από τον ιδιαίτερο τρόπο  
μελέτης των θεμάτων με τα οποία ασχολείται  και που ανήκουν όλα στο χώρο και την 

αρμοδιότητα της εκπαίδευσης. Παρακολουθεί την εξέλιξη  των άλλων επιστημών, 

ιδιαίτερα τις εξελίξεις που αφορούν το επαγγελματικό πεδίο αναφοράς της,  και συνθέτει 
γνώσεις που  είναι επιστημονικές και καθαρά δικές της. 

Ο Δ. Γληνός
9
 σημειώνει και αυτός πως η Παιδαγωγική είναι στις αρχές του αιώνα 

μία επιστήμη χαμηλού κύρους αμφισβητούμενη τόσο από την Πολιτεία για λόγους 

                                                
9 Πληροφορίες για τις θέσεις του , σε σχέση με την παραγωγή έγκυρης παιδαγωγικής γνώσης μας 

παρέχουν οι  σημειώσεις τις οποίες  κράτησε για τα μαθήματα Παιδαγωγικής που προσέφερε στο 

Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης του οποίου υπήρξε διευθυντής κατά τα έτη 1912-1916. Οι 
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πολιτικής σκοπιμότητας, όσο και από πανεπιστημιακούς δασκάλους, οι οποίοι δεν την 

θεωρούν ως αυτοτελή επιστήμη με δικό της πεδίο έρευνας. Οι απόψεις αυτές θεωρεί πως 

δεν στερούνται βάσεως αφού η Παιδαγωγική μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν ήταν παρά ένα 

συνονθύλευμα ατομικών γνωμών και προσωπικής εμπειρίας του κάθε παιδαγωγού.  
Υποστηρίζει ότι στην ανάπτυξη της Παιδαγωγικής μπορεί να διακρίνει κανείς τρία 

στάδια εξέλιξης. Το πρώτο αφορά λαούς «ζώντες κατά φύσιν», όπως τα γερμανικά φύλα 

πριν τη ρωμαϊκή κατάκτηση ή οι αρχαίοι Έλληνες στην προ ομηρική εποχή  στους 
οποίους δεν παρατηρείται προσπάθεια συστηματικής αγωγής. Η πράξη της αγωγής 

καθορίζεται από παράγοντες των οποίων η επίδραση επί των ατόμων δεν είναι ούτε 

σκόπιμη ούτε  συνειδητή  όπως είναι η φύση, το περιβάλλον, το έθος κ.τ.λ. Η αγωγή δεν 
διαθέτει σκοπό και κατεύθυνση. Στο δεύτερο στάδιο αρχίζει η συνειδητή επίδραση των 

παραγόντων της αγωγής , αρχικά της οικογένειας και στη συνέχεια της Πολιτείας στους 

αρχαίους χρόνους και της εκκλησίας στο Μεσαίωνα. Την περίοδο αυτή αρχίζει η 

συστηματική ενασχόληση φιλοσόφων ή κοινωνικών μεταρρυθμιστών  με  παιδαγωγικά 
ζητήματα που αφορούν το  σκοπό και τα μέσα της αγωγής,  η οποία όμως εξαρτάται 

ακόμη από τις ατομικές διαθέσεις κάθε διανοητή και στηρίζεται σε ατελείς παρατηρήσεις. 

Στο τρίτο στάδιο κυριαρχεί η επιστημονική αντίληψη των φαινομένων της αγωγής και η 
Παιδαγωγική έρευνα γίνεται συστηματική. Προδρομική μορφή στην προσπάθεια 

δημιουργίας της  επιστήμης της αγωγής, είναι σύμφωνα με το Γληνό  ο Pestalozzi, ενώ ο  

άνθρωπος που θεμελίωσε την Παιδαγωγική ως επιστήμη , ο πρώτος θεμελιωτής 
παιδαγωγικού συστήματος, είναι  ο Herbart. 

 Ο κυριότερος λόγος, σύμφωνα με το Γληνό, για την καθυστέρηση της ανάδυσης 

της Παιδαγωγικής ως επιστήμης είναι ότι ούτε η Ηθική, ούτε η Ψυχολογία, οι δύο 

πυλώνες στους οποίους τη στήριξε ο Herbart,  ήταν επιστημονικά θεμελιωμένοι κλάδοι 
στην εποχή του. Ειδικά σε ό,τι αφορούσε τη Ψυχολογία, οι στοχαστές προσπαθούσαν να 

μεταφέρουν πορίσματα ερευνών που έγιναν σε ενήλικες στα παιδιά. Αντιμετώπιζαν έτσι 

το παιδί ως μία μικρογραφία ενηλίκου, χωρίς να προχωρούν στη μελέτη της παιδικής 
ηλικίας.  

Η ανάπτυξη της Πειραματικής Ψυχολογίας στα τέλη του 19
ου

 αιώνα,  έδωσε  μία 

ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη της επιστημονικής Παιδαγωγικής, προσφέροντάς τις 

επιστημονικές μεθόδους έρευνας του παιδιού. Ιδιαίτερα η ανάπτυξη της Ψυχοπαθολογίας 
επέτρεψε στους παιδαγωγούς να γνωρίζουν «την υγιεινή του πνεύματος κατά την 

σχολικήν εργασίαν». Το παιδί χάρη στην ανάπτυξη των πειραματικών μεθόδων βρέθηκε 

στο κέντρο της ερευνητικής εργασίας των επιστημόνων. Οι έρευνες αφορούσαν τη γνώση 
της σωματικής ανάπτυξης του παιδιού, τη σωματική και ψυχική  υγιεινή και παθολογία 

του αναπτυσσόμενου ανθρώπου και οδήγησαν στη δημιουργία μίας νέας επιστήμης, αυτή 

της Παιδολογίας, η οποία επηρέασε την εμφάνιση της πειραματικής Παιδαγωγικής.  
Η σύγχρονη Παιδαγωγική, τονίζει ο Γληνός, στηρίζεται στην εμπειρική μέθοδο 

έρευνας η οποία της προσδίδει κύρος και χαρακτήρα αμιγώς επιστημονικό. Χρησιμοποιεί 

την συστηματική παρατήρηση και το πείραμα και αξιοποιεί μεθόδους  στατιστικής 

επεξεργασίας των στοιχείων που συλλέγει,  ώστε να μελετήσει τα μέσα με τα οποία 
μπορεί να επιτύχει  ο παιδαγωγός αποτελεσματικότερα, την επιθυμητή επίδραση  επί των 

ανηλίκων.  Ο Γληνός υιοθετεί  την  άποψη του Lay, ο οποίος ξεχωρίζοντας  την  

Πειραματική Ψυχολογία από την Πειραματική Παιδαγωγική τόνιζε πως «παιδαγωγικός 
είναι ένας πειραματισμός όταν το αντικείμενο του είναι παιδαγωγικό». (Gaston Miallaret, 

2008) Υποστηρίζει ότι η Πειραματική Παιδαγωγική δέχτηκε επιδράσεις και από την 

Πειραματική Ψυχολογία και την Ψυχοπαθολογία του παιδιού, ωστόσο δεν παύει να  
ερευνά το παιδί από τη δική της σκοπιά έχοντας ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό προς 

την παιδαγωγική πραγματικότητα. Ενδιαφέρεται να θεμελιώσει κάθε παιδαγωγική γνώση 

και κάθε κανόνα  στην πραγματικότητα αυτή, την οποία προσπαθεί να διερευνήσει. Το 

παιδαγωγικό πείραμα αποτελεί εφαρμογή του ψυχολογικού ή του παιδολογικού 

                                                                                                                                       
σημειώσεις αυτές βρίσκονται στο Αρχείο Γληνού. Χρησιμοποιήσαμε ακόμα δημοσιευμένες πηγές από 

τα  Δημήτρης Γληνός :Άπαντα , Αθήνα Θεμέλιο , 1983 τα οποία επιμελήθηκε ο Φίλιππος Ηλιού. 
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πειράματος στο μαθητή ή και έρευνα για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μεθόδων 

διδασκαλίας που εφαρμόζονται στην πράξη. 

Ως διευθυντής του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης ο Γληνός θα μεταφράσει το 

έργο του Meuman «Abriss der experimentellen Pädagogik» (Στοιχεία Πειραματικής 
Παιδαγωγικής) για να εισαγάγει του εκπαιδευτικούς στις νεότερες παιδαγωγικές θεωρίες. 

Το έργο εκδόθηκε στη Λειψία το 1914 και η μεταφραστική προσπάθεια του Γληνού 

ξεκίνησε λίγους μήνες αργότερα το Φεβρουάριο του 1915
10
, γεγονός που καταδεικνύει το 

ενδιαφέρον του  για την πειραματική Παιδαγωγική την ανάπτυξη της οποίας ταύτιζε σε 

μεγάλο βαθμό με την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης. 

Η ανάπτυξη της επιστημονικής  Παιδαγωγικής στις αρχές του 20
ου

 αιώνα  
συνδέθηκε με τη δημιουργία  εργαστηρίων πειραματικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. 

Τόσο ο Γληνός όσο και ο Εξαρχόπουλος επεσήμαιναν  ότι η Ελλάδα είχε  καθυστερήσει 

στον τομέα της παιδαγωγικής έρευνας, την ώρα που  πειραματικά εργαστήρια λειτουργούν 

όχι μόνο στις προηγμένες χώρες της Δύσης αλλά και στις γειτονικές βαλκανικές. Και οι 
δύο διεκδίκησαν την ίδρυση εργαστηρίου πειραματικής παιδαγωγικής,  ώστε να 

πραγματοποιηθούν και στον Ελλαδικό χώρο πρωτότυπες επιστημονικές παιδαγωγικές και 

ψυχολογικές μελέτες. Θεωρούσαν ότι τόσο στο Πανεπιστήμιο, όπου υπήρχε έδρα 
Παιδαγωγικής, όσο και στα Διδασκαλεία, έπρεπε να ιδρυθούν ειδικά παιδαγωγικά 

εργαστήρια και να προσαρτηθούν σε αυτά πρότυπα σχολεία ώστε να καταστούν κέντρα 

επιστημονικής έρευνας του παιδιού. (Δημ. Γληνός, 1983, σ.458 και Εξαρχόπουλος 
Νικόλαος, 1923, σ.133-136) Ο Εξαρχόπουλος ιδιαίτερα θεωρούσε πως οι πειραματικές 

μέθοδοι έρευνας έπρεπε να επεκταθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Οραματίστηκε ένα σχολείο-εργαστήριο, όπου όχι μόνο θα μεταδίδονται γνώσεις, αλλά και 

θα παράγονται  νέες  για το παιδί και τη φύση του, για την πράξη της αγωγής και τη 
διδασκαλία.  Ένα σχολείο, όπου δάσκαλοι εκπαιδευμένοι στις πειραματικές μεθόδους 

έρευνας θα μελετούσαν με τη βοήθεια τους τη σωματική και ψυχική εξέλιξη των μαθητών 

τους προάγοντας την παιδαγωγική επιστήμη. Άλλωστε, όπως τόνιζε μεταφέροντας και 
πάλι μία παρατήρηση του Meumann «το μέλλον της Παιδαγωγικής επιστήμης δεν εξαρτάται 

από της συγγραφής παιδαγωγικών βιβλίων αλλά από της παροχής ευκαιριών προς 

παιδαγωγικά πειράματα και της διαμορφώσεως μεθοδικών πειραματιστών.» 

(Εξαρχόπουλος, 1923,σ.136) 
Η σύμπτωση των απόψεων των δύο αυτών παιδαγωγών σε ότι αφορά την 

επιστημονική θεμελίωση της Παιδαγωγικής καταδεικνύει κατά την άποψη μας, πως δεν 

είναι εύκολο να βρεθεί αντιστοίχιση ανάμεσα στις πολιτικοϊδεολογικές θέσες των 
διαφόρων παιδαγωγών και των επιστημονικών ρευμάτων που επιλέγουν να 

ακολουθήσουν. Τα επιστημονικά μεταρρυθμιστικά κινήματα των αρχών του αιώνα 

χαρακτηρίζει η ποικιλομορφία. Τα ακολούθησαν παιδαγωγοί που ξεκινούσαν από 
διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και υποστήριζαν διαφορετικές, συχνά εκ διαμέτρου 

αντίθετες, απόψεις σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Η εκπαιδευτική πραγματικότητα επηρεάζεται και καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό 

από την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Η Παιδαγωγική ως επιστήμη γεννιέται 
αναπτύσσεται και συγκροτείται σε ένα ορισμένο κοινωνικό πλαίσιο και σε μία 

συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Ωστόσο ως επιστήμη για να μπορέσει να παράγει αλήθειες 

γενικότερου κύρους οφείλει να προσπαθήσει να λάβει αποστάσεις από τις απαιτήσεις της 
τρέχουσας πραγματικότητας και των επαγγελματιών της πράξης, οι οποίες όμως είναι 

δυνατόν να καθορίζουν αποφασιστικά την εκπαιδευτική πολιτική. Γι’ αυτό οι συγκλίσεις 

ή οι αποκλίσεις σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν συνεπάγονται αυτόματα και 
ταυτίσεις ή διαφωνίες και σε ζητήματα παιδαγωγικής θεωρίας. Κι αυτό είναι μία αλήθεια 

                                                
10 Αγωγή , τ. Α, τευχ. Α, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1915. Η μετάφραση δημοσιεύτηκε σε συνέχειες 

στο περιοδικό του Εκπαιδευτικού Συνδέσμου των Λειτουργών της Μέσης Εκπαιδεύσεως,  Αγωγή ως 

παράρτημα με ιδιαίτερη σελιδαρίθμηση. Σε κάθε τεύχος δημοσιευόταν και ένα 16σέλιδο παράρτημα 

.Συνολικά εκδόθηκαν έξι.  Η διακοπή της έκδοσης του περιοδικού είχε ως αποτέλεσμα η μετάφραση 

του έργου να μείνει ημιτελής.  
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που καθιστά περισσότερο σύνθετη την εκπαιδευτική πραγματικότητα  και περισσότερο  

δύσκολη τη μελέτη της ιστορίας της. 
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ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΩΣ «ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ» ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (1904): 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

COURSE BOOKS AS A "GENERAL SUBJECT" OF DISCUSSION DURING THE 

FIRST HELLENIC EDUCATIONAL CONVENTION (1904): SPECULATIONS 

AND PROPOSALS 

Λαμπρινή ΣΚΟΥΡΑ, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Το ζήτημα των διδακτικών βιβλίων της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης απασχολεί έντονα την 

Πολιτεία από της συγκρότησης του ελληνικού κράτους, αφού από πολύ νωρίς αναδεικνύεται, πέραν 

από την παιδαγωγική, η πολιτική, οικονομική και κοινωνική διάστασή του. Κατά το 1904, έτος 

διεξαγωγής του Πρώτου Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, επιλέγεται από την «Διευθύνουσα 

Επιτροπή» ως γενικό θέμα συζήτησης στην Ολομέλεια η «βελτίωσις των διδακτικών βιβλίων και λόγω 

συνθέσεως και λόγω εξωτερικής μορφής».  

Στην παρούσα ανακοίνωση θα προσπαθήσουμε, μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή των 

πολιτικών που ακολουθήθηκαν κατά το 19ο αιώνα για τα διδακτικά βιβλία, ν’ απαντήσουμε στο 

ερώτημα γιατί επελέγη το εν λόγω ζήτημα ως αντικείμενο συζήτησης της γενικής συνεδρίασης στο 

προαναφερθέν Συνέδριο και κυρίως γιατί ανετέθη η εισήγησή του σ’ έναν επιστήμονα (δικηγόρο), 
άσχετο με τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Τέλος, ποία ήταν η επίδραση των προτάσεων 

του παραπάνω συνεδρίου στην εξέλιξη του όλου ζητήματος. 

 

 

ΑABSTRACT 

 

The Government has been preoccupied with the issue of course books for primary and secondary 

education since  the constitution of the Greek State as, apart from the pedagogical dimension of the 

issue, its political, economical and social ones were made evident. In 1904, the year when the First 

Greek Convention for Education was held, “the improvement of course books regarding their structure 

and appearance” has been chosen from the “Directing Committee” as a general subject of discussion at 
its plenary session. 

The present statement, after a short historical retrospection of the politics on course books followed 

during 19th century, attempts to answer the question of why this issue was chosen as a subject for 

discussion of the general meeting at the above mentioned Convention and mainly, why its proposal was 

assigned to a scientist (a lawyer), having nothing to do with pedagogical and educational matters. 

Finally, what the influence of the proposals of this Convention was on the development of the whole 

issue. 

 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ     
 

Το ζήτημα των διδακτικών βιβλίων της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης αποτελεί ένα 

σημαντικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης 
από της συγκρότησης του ελληνικού κράτους μέχρι τις μέρες μας. Ως επίκεντρο της 

παρούσας εργασίας είναι η συζήτηση που έλαβε χώρα για το ζήτημα αυτό στην Ολομέλεια 

του Πρώτου Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου (1904) αλλά και μια σύντομη αναφορά στη 

μέχρι τότε πολύπαθη πορεία του. Μεταξύ άλλων θα μας απασχολήσει το ερώτημα γιατί 
επελέγη το ζήτημα αυτό κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ως κεντρικό θέμα συζήτησης 
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και κυρίως γιατί ανετέθη η εισήγησή του σ’ έναν δικηγόρο, όπως αναλυτικότερα αναφέρουμε 

παρακάτω. Κατ’ αρχάς όμως θεωρούμε ως απολύτως αναγκαία μια σύντομη παρουσίαση του 

συγκείμενου της διοργάνωσης του σημαντικού αυτού ιστορικού-εκπαιδευτικού γεγονότος.  

Η ιδέα για την πραγματοποίηση του Πρώτου Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου γεννήθηκε 
στο χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εμπνευστής του ήταν ο Γεώργιος Δροσίνης, 

γραμματέας του «Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων», ο οποίος τον Απρίλιο του 

1903 προτείνει στο Δ.Σ. τη συνεργασία του εν λόγω Συλλόγου με τον «Σύλλογον προς 
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων» και τον «Φιλολογικόν Σύλλογον Παρνασσός», για την 

από κοινού σύγκληση του παραπάνω Συνεδρίου, στην Αθήνα, την άνοιξη του 1904. Η 

ομόφωνη αποδοχή της προαναφερθείσας πρότασης οδήγησε στη σύσταση της Διευθύνουσας 
τριμελούς Επιτροπής του Συνεδρίου από τους Δ. Βικέλα, Μ. Δραγούμη και Τ. Ηλιόπουλο, 

πρόεδρο και αντιπροέδρους των προαναφερθέντων Συλλόγων, αντίστοιχα, και ως Γραμματέα 

τον Γ. Δροσίνη.  Ακολούθησε η κατάρτιση και η έκδοση του Κανονισμού του Συνεδρίου, 

σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής του, 31 Μαρτίου (Μ. Τετάρτη) 
έως 4 Απριλίου (Κυριακή του Πάσχα), τα προς συζήτηση θέματα και μια σειρά άλλων 

ζητημάτων σχετικών με το Συνέδριο και την υποβοηθητική Σχολική Έκθεση.
11

 Η επιλογή του 

προαναφερθέντος χρόνου και ειδικότερα των αργιών του Πάσχα για την πραγματοποίηση του 
Συνεδρίου, προφανώς στόχευε στη συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού συνέδρων, 

τόσο από τη μητροπολιτική Ελλάδα όσο και τις ελληνικές κοινότητες της διασποράς, αφού η 

ιδεολογική μάχη για τη διαμόρφωση συνειδήσεων και υλοποίηση της εθνικής παιδείας που 
θα συνέβαλε προς την κατεύθυνση αυτή, λίγο πριν ξεκινήσει ο Μακεδονικός Αγώνας, είχε 

φθάσει στην αποκορύφωσή της. 

Ως προς το στόχο αυτό, σημαντική υπήρξε και η στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και 

ιδιαίτερα των υπουργών Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (Ε.Δ.Ε.), 
Εξωτερικών και Οικονομικών, οι οποίοι με εγκυκλίους τους προς τις εκπαιδευτικές, 

προξενικές και τελωνειακές Αρχές της χώρας, αντίστοιχα, παρείχαν τις όποιες δυνατές 
διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, υπογραμμίζοντας το καθήκον των ομογενών, 

των εκπαιδευτικών και των σχολείων της χώρας για συμμετοχή στο Συνέδριο και τη Σχολική 

Έκθεση.  Ακόμη, η ανακήρυξη ως επίτιμου προέδρου του Συνεδρίου του κατά τον χρόνον της 

συγκλήσεως  αυτού υπουργού Ε.Δ.Ε. και ως επίτιμων αντιπροέδρων του Μητροπολίτη 

Αθηνών και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου (άρθρο 5 του Κανονισμού), η κήρυξη της 
έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου από τον Ανώτατο Άρχοντα (παρουσία και των λοιπών 

μελών της βασιλικής οικογένειας), η προεδρία του τότε υπουργού Παιδείας Σπ. Στάη κατά 

την εναρκτήρια συνεδρία και η παράθεση από τον ίδιο γεύματος (το οποίο τίμησε διά της 
παρουσίας του και η Α.Β.Υ. ο Διάδοχος) σε όσους συμμετείχαν ενεργά στην προετοιμασία, 

τη συγκρότηση και τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, «την επιούσαν της λήξεώς του»,
12

 

υποδηλώνουν ότι το Πρώτο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο, αν και οργανώνεται από την 

ιδιωτική πρωτοβουλία, τελεί υπό την αιγίδα και τη σύμπραξη του Κράτους, αποτελεί δε χώρο 
όπου εκφράζονται επίσημες απόψεις και προβληματισμοί. 

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ  ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (1836 – 1904)         

 

                                                
11 Παράλληλα με το Συνέδριο, οργανώνεται και Σχολική Έκθεση, με σκοπό να «παράσχη εικόνα της 

εκπαιδευτικής κινήσεως και των εν γένει μεθόδων της διδασκαλίας και να καταστήση στενώτερον τον 

σύνδεσμον μεταξύ των Σχολείων του απανταχού Ελληνισμού» (άρθρο 11 του Κανονισμού του 

Συνεδρίου).  
12 Βλ. το πλήρες κείμενο των εγκυκλίων, των ομιλιών του υπουργού Ε.Δ.Ε., του Βικέλα κ.ά. στο: 

Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον. Εν Αθήναις, 31 Μάρτιου – 4 Απρίλιου 1904. Εργασίαι της 

Διευθυνούσης Επιτροπής. Πρακτικά των Συνεδριάσεων-Σχολική Έκθεσις. Εκ του Γραφείου της 

διευθυνούσης επιτροπής, εν Αθήναις, 1904: 11-14, 43-50, 285-289.  
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Από πολύ νωρίς, με τη θεσμοθέτηση της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης επιχειρείται η 

αντιμετώπιση του ζητήματος των διδακτικών βιβλίων,
13

 αλλά με τρόπο αποσπασματικό. Η 

ανάγκη όμως για μια πιο συστηματική και ελεγχόμενη πολιτική για τα σχολικά βιβλία, από 

την πλευρά του Κράτους, οδηγεί στην ίδρυση του Βασιλικού Βιβλιοπωλείου, ως 
Παραρτήματος της Βασιλικής Τυπογραφίας και Λιθογραφίας, με στόχο να εισαχθεί «τρόπος 

ομοιόμορφος εις την διδασκαλίαν του λαού, και να ευρίσκει ο καθείς βιβλία στοιχειώδη καλά 

[…] και εις τιμάς μετρίας».
14

 Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες και οι πιέσεις, που άσκησαν οι 
θιγόμενες επαγγελματικές κατηγορίες, στάθηκαν η κύρια αιτία για την οποία η κυβέρνηση, 

δύο χρόνια μετά, οδηγήθηκε στην κατάργηση του Βασιλικού Βιβλιοπωλείου με το διάταγμα 

της 26
ης

 Απριλίου 1838 και στον περιορισμό κατά το ελάχιστο των δραστηριοτήτων του 
Βασιλικού Τυπογραφείου, που αφορούσαν στην τύπωση σχολικών βιβλίων.   

Η αποτυχία της πολιτικής του Κράτους να θεωρήσει τα σχολικά βιβλία ως περιοχή 

αποκλειστικής του αρμοδιότητας επέτρεψε στους ιδιώτες τυπογράφους να αναλάβουν 

ενεργότερο ρόλο και να δημιουργήσουν συνθήκες ανταγωνιστικές σε μία αγορά η οποία 
συνεχώς μεγάλωνε με την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων. Έτσι, θα ακολουθήσει η μακρά 

περίοδος της πολιτικής του ελεύθερου ανταγωνισμού (1838–1882), κατά την οποία το κράτος 

εποπτεύει τα σχολικά βιβλία, μέσω των μόνιμων επιτροπών κρίσης που συγκροτούνται με 
βάση τα άρθρα 18 και 123 των νόμων  του 1834 και 1836, αντίστοιχα. Το Υπουργείο 

αποστέλλει στην αρχή του σχολικού έτους τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα από τις επιτροπές 

βιβλία, για να επιλέξουν και οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους αυτά που θεωρούν κατάλληλα 
για τα μαθήματά τους. Δεν ήταν όμως ασύνηθες φαινόμενο Κράτος & Επιτροπές να ευνοούν 

συγκεκριμένους εκδοτικούς οίκους, με αποτέλεσμα το καταργημένο κρατικό μονοπώλιο να 

υφίσταται εν μέρει, με άλλη μορφή. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ήταν εκτεθειμένοι σε 

παντοειδείς πιέσεις, προκειμένου να επιλέξουν συγκεκριμένα βιβλία για τα μαθήματά τους, 
ενώ δεν ήταν λίγοι & αυτοί, οι οποίοι είχαν αναπτύξει ιδιοτελή συναλλαγή είτε με εκδότες, 

είτε με συγγραφείς και βιβλιοπώλες (Καψάλης–Χαραλάμπους, 1995: 18-19, 21-23 και 

Χαραλάμπους, 2011: 619-620). Το ληφθέν μέτρο το Σεπτέμβριο του 1856, από τον 

επιτυχημένο τότε υπουργό Ε.Δ.Ε  Χαρ. Χριστόπουλο, της προκήρυξης διαγωνισμού για τη 
συγγραφή των διδακτικών βιβλίων,  της βράβευσης του καταλληλότερου και χρησιμοποίησης 

ενός βιβλίου για κάθε μάθημα,  μετά από κρίση ειδικής επιτροπής,
15

 πολύ γρήγορα θα 
ατονήσει και έτσι τα βιβλία θα κυκλοφορούν και πάλι «ελευθέρως» (Μαυρομιχάλης 1869: 

1701, Λέφας, 1943: 324).  

Μετά τη μεταπολίτευση, ο υπουργός Ε.Δ.Ε.  Επαμ. Δεληγιώργης, στην έκθεσή του προς την 
Εθνοσυνέλευση (21-1-1863), αναφερόμενος στην δια των βιβλίων γινομένη κατά το 

παρελθόν «σκανδαλώδη κερδοσκοπία», η οποία και την ηθική μόρφωση των μαθητών έβλαψε 

και την μέθοδο και το ομοιόμορφο της διδασκαλίας, επισήμανε την ανάγκη κατάρτισης ενός 
σταθερού κανονισμού για την επιλογή και την εισαγωγή νέων βιβλίων «επί διαγωνισμώ 

εγκεκριμένων» (Σκούρα, 2014: 508, 509). Την ανάγκη βελτίωσης των σχολικών βιβλίων και 

κυρίως καταπολέμησης της βιβλιοκαπηλίας, υπογράμμισε ιδιαίτερα και ο διευθυντής του 
Διδασκαλείου και της δημοτικής εκπαίδευσης Γ.Γ. Παπαδόπουλος, θέλοντας να συμβάλει 

στην υλοποίηση των αρχών της επαναστατικής κυβέρνησης του 1863 (Παπαδόπουλος, 

1864:155). Τέσσερα χρόνια αργότερα ο Χαρ. Χριστόπουλος, ως υπουργός Ε.Δ.Ε  της τρίτης 
κυβέρνησης Αλ. Κουμουνδούρου, θα προσπαθήσει να κωδικοποιήσει και να βελτιώσει τις 

σχετικές με την έγκριση και την επιλογή των σχολικών βιβλίων διατάξεις για τα Ελληνικά 

Σχολεία και τα Γυμνάσια. Με την ψήφιση του νόμου ΣΜΘ /́1867 απαγορεύεται η 

                                                
13 Βλ. τα άρθρα 18 και 123 του νόμου «περί δημοτικών σχολείων» του 1834 καθώς και του 

διατάγματος «περί κανονισμού των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων» του 1836, αντίστοιχα. 
14 Β. Δ. της 1ης (13ης) Απριλίου 1836 «Περί συστάσεως Βιβλιοπωλείου εν τη Β. Τυπογραφία», Εφ.Κ 

13/13-4-1836 (άρθρο 1). Για το «ομοιόμορφο» της διδασκαλίας και συνακόλουθα των «ομοιόμορφων» 

διδακτικών βιβλίων, που είναι και η ενσάρκωση της συγκεντρωτικής εκπαιδευτικής πολιτικής, Βλ. 

Κουλούρη, 1988: 20-21, Αντωνίου, 2004: 494. 
15 Β. Δ. της 1ης Σεπτεμβρίου 1856 «Περί διαγωνίσματος προς συγγραφήν προσφορωτέρων βιβλίων διά 

τα δημοτικά σχολεία». Βλ. και Γενική Έκθεση προς την Α.Μ. τον Βασιλέα του υπουργού Χ. 

Χριστόπουλου: 555. 
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χρησιμοποίηση μη εγκεκριμένων βιβλίων από την εξεταστική των διδακτικών βιβλίων 

Επιτροπή,
16

 καθώς και η αντικατάστασή τους εντός του σχολικού έτους ενώ προβλέπονται 

αυστηρές ποινές για τους παραβάτες εκπαιδευτικούς. Με τον παραπάνω νόμο, ο 

Χριστόπουλος επαναφέρει το πνεύμα του διατάγματος του 1856 όχι όμως και την ιδέα της 
προκήρυξης διαγωνισμού συγγραφής καθώς και της επιλογής ενός και μόνο βιβλίου για κάθε 

μάθημα.  Ο νόμος του 1867, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «προϊόν συμβιβασμού» (Καψάλης – 

Χαραλάμπους, 1995: 28), φαίνεται ότι έμεινε ανενεργός, αν λάβουμε υπόψη αφενός ότι ένα 
μήνα μετά την ψήφισή του επήλθε κυβερνητική αλλαγή και αφετέρου τα αναφερόμενα από 

τον διάδοχο του Χριστόπουλου υπουργό Αντων. Μαυρομιχάλη, ότι στην πράξη υπήρξαν 

δυσκολίες, «αίτινες εσταμάτησαν εν μέρει την εφαρμογήν αυτού, και τούτων ένεκα ήρχισαν 
να παιραιτώνται αλλεπαλήλως τινές των κατ’ αυτόν τον νόμον επί πενταετίαν δορισθέντων 

κριτών» (Μαυρομιχάλης 1869: 1703 – 04). Έτσι, η κατάσταση που επικρατούσε συνέχιζε να 

είναι η προαναφερθείσα με αποτέλεσμα η αναζήτηση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για το 

σχολικό βιβλίο ν’ αποτελεί το ζητούμενο.  
Προσπάθεια βελτίωσης στο εξεταζόμενο θέμα γίνεται και από τα νομοσχέδια Βακαλόπουλου 

(1870), τα οποία προέβλεπαν την κατάργηση της έγκρισης όλων των εν χρήσει τότε 

διδακτικών βιβλίων και την υποβολή τους εκ νέου στην κρίση των «εποπτών» και την 
έγκριση του Υπουργείου. Επίσης, την έγκριση ενός και μόνον, του «σχετικώς καλλίτερου», 

για κάθε μάθημα βιβλίου καθώς και τη χρήση του για μια πενταετία,
17

 πρόταση όχι μόνον νέα 

αλλά και ριζοσπαστική για τα δεδομένα της εποχής. Τέλος, τα νομοσχέδια Βακαλόπουλου 
προέβλεπαν την ποινική καταδίωξη και τιμωρία, ακόμη και με οριστική παύση από την 

υπηρεσία, των δασκάλων εκείνων (δημοτικών και ελληνικών σχολείων), οι οποίοι εν γνώσει 

τους δίδασκαν «εν ιδίω μη εγκεκριμένω ή κλεψιτύπω βιβλίω» (άρθρα 12 και 15, αντίστοιχα), 

δηλαδή από βιβλίο που είχε τυπωθεί παρανόμως χωρίς την άδεια του δημιουργού ή του 
εκδότη του. Τα παραπάνω νομοσχέδια, όπως είναι γνωστό, δεν προωθήθηκαν για ψήφιση στη 

Βουλή.   

Πέντε χρόνια μετά, ο υπουργός Ε.Δ.Ε. της 5ης κατά σειρά κυβέρνησης Κουμουνδούρου, Γ. 
Μίλησης, θα συμπληρώσει το θεσμικό πλαίσιο για τα σχολικά βιβλία της πρώτης 

εκπαιδευτικής βαθμίδας, με το Β.Δ. της 11
ης

 Νοεμβρίου 1875, το οποίο στηρίζεται στο άρθρο 

18 του νόμου «περί δημοτικών σχολείων» του 1834 καθώς και στο νόμο ΣΜΘ/1867, ως προς 
τον τρόπο των εργασιών της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής, πέντε αρχικά, δυνάμενα 

όμως να αυξηθούν μέχρι δέκα, εκλέγονται και διορίζονται από τον υπουργό και είναι 

αμειβόμενα.
18

 Ωστόσο, και το διάταγμα του 1875 αποδεικνύεται στην πράξη (όπως και ο 
νόμος ΣΜΘ/1867) θνησιγενές, ενώ η έλλειψη διενέργειας ελέγχου στα σχολεία συνέβαλλε 

ώστε να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από πολλούς δασκάλους «κλεψίτυπα» και μη 

εγκεκριμένα βιβλία. Αποτέλεσμα της «άλογης και άστοχης» χρήσης αναγνωστικών βιβλίων, 

η επιλογή των οποίων είχε αφεθεί στους ίδιους τους δασκάλους ήταν, όπως επισημαίνεται το 
1879, ο εξερχόμενος του σχολείου να διακατέχεται «υπό πλήρους μίσους προς το βιβλίον» και 

ενώ πολλοί ήταν αυτοί που γνώριζαν γράμματα «παρά τω λαώ», πολύ λίγοι ήταν σε θέση να 

                                                
16 Η Επιτροπή αποτελούνταν από εικοσιτέσσερα μέλη, διαιρούμενα σε τρία τμήματα, από οκτώ μέλη 

το καθένα.  Στο Α΄ τμήμα υποβάλλονταν προς κρίση όλα τα Φιλολογικά, αρχαιολογικά, ιστορικά και 

μυθολογικά βιβλία. Στο Β΄ τμήμα υποβάλλονταν όλα τα φυσικομαθηματικά, φιλοσοφικά «και τα 

τούτοις όμοια» και στο Γ΄ τμήμα τα αναφερόμενα «εις διδασκαλίαν νεωτέρων γλωσσών». Τα 

παραπάνω τμήματα είχαν γνωμοδοτικό ρόλο ενώ την οριστική εξεταστική επιτροπή αποτελούσαν τα 

«εκάστοτε τρία του οικείου τμήματος μέλη, κληρούμενα κατά τα περί τούτου δια Βασιλικού Διατάγματος 

ορισθησόμενα». Τα μέλη των επιτροπών διορίζονταν για πέντε χρόνια, είχαν σχετική αμοιβή ενώ 

όφειλαν να υποβάλλουν «δεδικαιολογημένη» την κρίση τους στο Υπουργείο (Νόμος ΣΜΘ της 21ης 

Νοεμβρίου 1867 «Περί διδακτικών βιβλίων», Εφ.Κ. 73). Με το Β.Δ. της 16/2/1868 «Περί διορισμού 

της εξεταστικής των διδακτικών βιβλίων επιτροπής» (Εφ.Κ. 14) διορίστηκαν τα μέλη των τριών 
τμημάτων, αποτελούμενα από Καθηγητές Πανεπιστημίων, Γυμνασιάρχες, Γυμνασιακούς Καθηγητές, 

Καθηγητές της Εκκλησιαστικής Ροζαρίου Σχολής και της Στρατιωτικής Σχολής. 
17 Γ. Βακαλόπουλος, Σχέδια νόμου «περί δημοτικών σχολείων» (άρθρα 9 – 12) και «περί Ελληνικών 

σχολείων και Γυμνασίων (άρθρα 12 – 15)», αντίστοιχα.  
18 Β. Δ. 11/11/1875 «Περί συστάσεως Επιτροπής εξεταστικής των εν τοις δημοτικοίς σχολείοις 

αναγνωστικών βιβλίων», (Εφ.Κ. 62).  
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διαβάσουν βιβλίο ή εφημερίδα (Εγκύκλιος υπουργού Α. Αυγερινού 7639/19-9-1879, στο 

Κανάκης, 1995:122). Προσπάθεια να θέσει τέρμα στα άτοπα που λάμβαναν χώρα στο ζήτημα 

αυτό κατέβαλε και ο τρικουπικός υπουργός Ν. Μαυροκορδάτος. Όπως, ήταν η αλλαγή, 

διαρκούντος του σχολικού έτους, των βιβλίων που είχαν οριστεί και υποβληθεί στον υπουργό 
από τον προηγούμενο Ιούνιο στα γυμνάσια και τα ελληνικά σχολεία, η εντολή ή υποχρεωτική 

παραγγελία προς τους μαθητές να αγοράζουν βιβλία και άλλα εκτός από τα «καθαρώς 

διδακτικά»
19

 καθώς και η προμήθεια αυτών από ορισμένο βιβλιοπωλείο ή από τους επιστάτες 
ή άλλο υποδεικνυόμενο πρόσωπο. 

 Από τα προαναφερθέντα, είναι φανερή η αποτυχία της πολιτικής του ελεύθερου 

ανταγωνισμού, αν κρίνουμε και από τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια μετά την 
επιθεώρηση των δημοτικών σχολείων (Σκούρα, 2014: 183, 187), γι’ αυτό και οι προτάσεις 

αντικατάστασης του θεσμικού πλαισίου προσλαμβάνουν χαρακτήρα καθολικού αιτήματος 

της κοινής γνώμης. Αποτέλεσμα δε του ρεύματος αυτού υπήρξε η ψήφιση του νόμου 

ΑΜΒ/1882, με τον οποίο η πέμπτη και ισχυρή κυβέρνηση Χ. Τρικούπη προχώρησε στη  
ριζική διαρρύθμιση των πραγμάτων για το σχολικό βίβλο, με στόχο να θέσει τέρμα στην 

προαναφερθείσα κατάσταση και ιδιαίτερα στην εξάλειψη των φαινομένων βιβλιοκαπηλίας, 

κλεψιτυπίας,
 
κερδοσκοπίας κ.λπ., που λυμαίνονταν τα σχολεία και την ελληνική κοινωνία 

(Στην ίδια: 184-185). Κύριο σημείο της νέας πολιτικής του ρυθμιστικού κρατικού 

παρεμβατισμού είναι ότι οι κριτικές επιτροπές εγκρίνουν ένα μόνο βιβλίο για κάθε μάθημα, 

το οποίο ισχύει για τέσσερα χρόνια. Όμως, πέραν των προαναφερθέντων φαινομένων υπήρχε 
και αυτό του κομματισμού, αποδέκτες του οποίου γίνονταν οι ίδιοι οι κριτές, με αποτέλεσμα 

να αίρονται οι προϋποθέσεις αντικειμενικής κρίσης. Έτσι, αν η αδυναμία του προ του 1882 

συστήματος εντοπιζόταν στον ελεύθερο ανταγωνισμό και την έγκριση απεριόριστου αριθμού 

βιβλίων για κάθε μάθημα, στην μετά το 1882 εποχή οι αδυναμίες βρίσκονταν στο ένα και 
μοναδικό βιβλίο και στις επιτροπές κρίσης, στον τρόπο λειτουργίας των οποίων στηριζόταν η 

επιτυχία της προαναφερθείσας πολιτικής του ρυθμιστικού κρατικού παρεμβατισμού.  

Το 1889 ο υπουργός Ε.Δ.Ε. της κυβέρνησης Τρικούπη Γ. Θεοτόκης, προκειμένου να 
εξαλείψει τα άτοπα αυτά, επιχείρησε την τροποποίηση του προαναφερθέντος νόμου ενώ με 

εγκύκλιό του, επικαλούμενος και την οικονομική κατάσταση των μαθητών, διέτασσε τους 

δασκάλους να μη χρησιμοποιούν βοηθητικά βιβλία για τη διδασκαλία της ιεράς ιστορίας, 

γεωγραφίας, γραμματικής κ.ά. μαθημάτων αλλά να τα διδάσκουν από «στόματος» ως 
λιγότερο επιζήμιο για τους μαθητές σε σχέση με τη χρήση βιβλίων (Λέφας, 1943: 334-335). 

Τα πράγματα, όμως, χειροτέρευσαν, αφού ο δάσκαλος ή υπαγόρευε το μάθημα στους 

μαθητές και αυτοί το αποστήθιζαν τυφλά ή τους παρέπεμπε σε συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο 
οι τελευταίοι αγόραζαν κρυφά. Έτσι, ο επόμενος υπουργός Αχ. Γεροκωστόπουλος (της 

κυβέρνησης Δηλιγιάννη), προκειμένου να περιορίσει τη μηχανική απομνημόνευση των 

μαθημάτων προχώρησε στην άρση της προαναφερθείσας απαγόρευσης (Δημαράς, 1990: 273-
275) αλλά και στην αναστολή προκήρυξης διαγωνισμών συγγραφής βιβλίων, με στόχο την 

αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου. Η παύση όμως της κυβέρνησης Δηλιγιάννη από το 

βασιλιά και οι πολιτικές ανωμαλίες της περιόδου δεν επέτρεψαν την αναθεώρηση αυτή. 

Την κατάσταση θα επιχειρήσει να βελτιώσει ο πρώτος υπουργός Ε.Δ.Ε. της προτελευταίας 
κυβέρνησης Τρικούπη Κ. Κοσσονάκος με το διορθωτικό νόμο ΒΡΛ  ́ του 1893,

20
 που 

αποτελεί την τελευταία προσπάθεια ενεργοποίησης της πολιτικής του ρυθμιστικού κρατικού 

παρεμβατισμού. Στο εισηγητικό σημείωμα του σχετικού νομοσχεδίου ο υπουργός 
επισημαίνει τη «λυμαινομένη τα σχολεία βιβλιοκαπηλεία» και την ανάγκη καταπολέμησής της 

«διά παντός», ώστε να εκλείψει το άτοπο της εισαγωγής βιβλίων «αδοκίμων και δι 

επιληψίμων τρόπων επιβαλλομένων εις τους μαθητάς».
21

 Το πρόβλημα αποδίδεται κυρίως 
στην αδυναμία συγκρότησης «ευστόχως και λυσιτελώς» των κριτικών επιτροπών με βάση τον 

                                                
19 Σε εγκύκλιο του 1879 ο υπουργός  αναφέρει  ότι  «πολλοί παίδες»  είχαν βρεθεί  να κρατούν βιβλία  

επιστημονικά ή άλλα ακατανόητα «και δια την  ύλην και δια την γλώσσαν» (Κανάκης, 1995:122). 
20 Νόμος ΒΡΛ΄ της 14ης Ιανουαρίου 1893 «Περί μεταβολής διατάξεών τινων των νόμων ΑΜΒ΄ και 

ΑΧΙ΄ περί  διδακτικών βιβλίων της μέσης και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», Εφ.Κ. 10). 
21 «Εισηγητικό Σημείωμα και σχέδιο νόμου περί διδακτικών βιβλίων», Παράρτημα της Εφημερίδος της 

Βουλής, Περίοδος ΙΓ΄, Σύνοδος Β΄ (1893), Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου: 168-169.   
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ισχύον τότε θεσμικό πλαίσιο,
22

 από το οποίο δεν παρεχόταν στον υπουργό «ικανή εξουσία να 

κανονίζει τα της εκτελέσεως αυτού κατά τας εκάστοτε παρισταμένας χρείας».
23 Ωστόσο, 

κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή ο βουλευτής Αττικής Δ. Ράλλης, θα εκφράσει 
την ανησυχία του για επανάληψη «των ατόπων του μέχρι το 1890 ισχύσαντος συστήματος», 
ιδιαίτερα με τη διάταξη που προέβλεπε τον απευθείας διορισμό των μελών των κριτικών 

επιτροπών από τον υπουργό. Ο Ράλλης, μεταξύ άλλων, επισήμανε: «βεβαίως δεν έπρεπε να 

κρατήση εις χείρας του ο υπουργός της παιδείας το δικαίωμα του διορισμού των κριτών, έπρεπε 
να το αποκεντρώση. Μόνον τότε δυνάμεθα να έχωμεν κριτάς ανεξαρτήτους, παρά τοις οποίοις 

δεν θα ισχύσωσι τα μέσα κατά την κρίσιν» (Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίαση 

33, 5/1/1893: 443). Αντιρρήσεις θα έχει για το νομοσχέδιο και κυρίως για το μοναδικό του 
βιβλίου και ο βουλευτής Συνοδινός, χαρακτηρίζοντας ως «νεωτερισμόν» το μέτρο αυτό και 

τονίζοντας την ανάγκη επιλογής τουλάχιστον δύο έως τριών βιβλίων για κάθε μάθημα, 

επικαλούμενος και την δυσκολία για την «εξεύρεσιν κριτών» (Στην ίδια, Συνεδρίαση 32, 

4/1/1893: 434). Και οι ανησυχίες των εν λόγω πολιτικών δεν ήταν αβάσιμες.  
Η πρόβλεψη για την επιλογή ενός και μόνον βιβλίου για κάθε μάθημα, προκειμένου να 

αντιμετωπισθεί η προαναφερθείσα πραγματικότητα που είχε δημιουργήσει η πολιτική του 
ελεύθερου ανταγωνισμού, αν και φάνταζε ως ιδανική λύση, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

της, ως ένα βαθμό εκφυλίστηκε, ιδιαίτερα μετά το νόμο ΒΡΛ΄ του 1893, που τις επιτροπές 

κρίσης όριζε ο ίδιος ο Υπουργός. Πειστικό θα είναι και το επιχείρημα κατά του μοναδικού 

βιβλίου της επιτροπής συγγραφέων στο υπόμνημα που υπέβαλε στον Πρωθυπουργό 
(Χαρίλαο Τρικούπη): «Αποκρούομεν το μοναδικόν του βιβλίου, διότι πρώτον το εν βιβλίον 

εξαναγκάζει τους μαθητάς και τους δασκάλους να σκέπτωνται πάντας ακριβώς ούτως, όπως 

εσκέφθη και εργάσθη εις και μόνος, ο συγγράψας αυτό, όπερ αντίκειται τοις νόμοις της 
φύσεως, διότι πάντες οι άνθρωποι δεν σκέπτονται και δεν κρίνουσιν ομοιοτρόπως, αλλ’ 

έκαστος έχει τρόπον ίδιον, διαλλάσσοντα προς τον των λοιπών, και διότι η αυτή αλήθεια ή 

ιδέα διαφορώτερόν πως παρ’ άλλου διατυπουμένη συμβαίνει να καθίσταται εις άλλους 
μάλλον ευαντίληπτος».

24
  Όσο και αν υποστηρίξει κανείς ότι οι συγγραφείς κινούνται από 

προσωπικά ελατήρια, δεν μπορεί να παραβλέψει από την άλλη πλευρά την παιδαγωγική 

διάσταση του επιχειρήματός τους.   

Έτσι, όταν το 1895 θα επέλθει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, η κυβέρνηση του Θ. 
Δηλιγιάννη θα προχωρήσει στην ριζική μεταρρύθμιση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, 

καταργώντας  το μονοπώλιο των σχολικών βιβλίων και επαναφέροντας ουσιαστικά, με 

κάποιες παραλλαγές την  πολιτική του ελεύθερου ανταγωνισμού (Σκούρα, 2014: 272-275). 
Όμως και το νέο σύστημα που καθιερώθηκε με βάση το νόμο ΒΤΓ /́1895, μολονότι παρείχε 

κάποιες εγγυήσεις για αμερόληπτη κρίση δεν ικανοποίησε την κοινή συνείδηση. Η ποσοτική 

παραγωγή σχολικών βιβλίων είχε φτάσει σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα χωρίς παράλληλα να 

μαρτυρείται και ποιοτική βελτίωση. Παράλληλα επανεμφανίζονται τα αρνητικά φαινόμενα 
της προ του 1882 περιόδου, σε ό, τι αφορά την έγκριση και την διακίνησή τους. Έτσι, 

κινήθηκαν ξανά οι διαδικασίες για τη βελτίωση του συστήματος έγκρισης των διδακτικών 

βιβλίων.  

 

3. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (1904) 

 

Με την αγγελία της «συγκρότησης» του Πρώτου Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου από 

την Διευθύνουσα Επιτροπή, στις 30 Απριλίου του 1903, ορίσθηκε και η θεματική του. Τα 

                                                
22  Ας σημειωθεί, ότι με βάση το νόμο ΑΜΒ΄/1882, οι επιτροπές των κριτών διορίζονταν με Β.Δ. μετά 

από πρόταση ειδικής επιτροπείας, αποτελούμενης από τους δύο τμηματάρχες του Υπουργείου 
Παιδείας «της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως», του διδάσκοντος την Παιδαγωγική στο 

Πανεπιστήμιο καθηγητή, τρεις καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής, δύο Γυμνασιάρχες, ένα Διευθυντή 

Διδασκαλείου και τον Διευθυντή της «σχολής των τεχνών».  
23 Παράρτημα της Εφημερίδος της Βουλής …ό.π.: 168. 
24 Υπόμνημα «περί διδακτικών βιβλίων», υποβληθέν τω Πρωθυπουργώ κ. Χαρ. Τρικούπη υπό 

Επιτροπείας των συγγραφέων, εν Αθήναις 1894 (Βλ. σχετικό απόσπασμα στο Δημαράς, 1990: 295). 
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προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα στα τέσσερα τμήματα του Συνεδρίου, της 

«Στοιχειώδους», της «Μέσης», της «Τεχνικής–Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» και της 

«Γυναικείας Αγωγής», χαρακτηρίζονται ως «ειδικά»
25

 ενώ το προτεινόμενο για την 

Ολομέλεια του Συνεδρίου ως «γενικόν» και αφορά την «βελτίωσιν των διδακτικών βιβλίων 
και λόγω συνθέσεως και λόγω εξωτερικής μορφής» (άρθρο 17 του Κανονισμού).  

Η επιλογή του προαναφερθέντος ζητήματος, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, από την 

Διευθύνουσα Επιτροπή, ως αντικείμενου συζήτησης στην Ολομέλεια του Συνεδρίου δεν ήταν 
τυχαία. Το ζήτημα απασχολούσε έντονα τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς των μαθητών, τους 

εμπλεκόμενους φορείς, την Πολιτεία. Ήδη, από τις αρχές του 1903 η τότε κυβέρνηση Θ. 

Δηλιγιάννη επεξεργαζόταν νομοσχέδιο περί των διδακτικών βιβλίων, σύμφωνα με το οποίο 
το Κράτος θα επιφύλασσε στον εαυτό του το απόλυτο δικαίωμα να χορηγεί στους μαθητές 

«τα διδακτικά αυτών βιβλία». Όμως, με την πρώτη σχετική αγγελία και προτού η κυβέρνηση 

να εισαγάγει στη Βουλή το νομοσχέδιο, ταράχθηκαν οι κύκλοι των ενδιαφερομένων, 

προτείνοντας συμβιβαστικές λύσεις. Οι βιβλιοεκδότες, για παράδειγμα, σε σχετικό υπόμνημά 
τους αλλά και σε προσωπική τους παράσταση διά οκταμελούς επιτροπής στον πρόεδρο της 

κυβέρνησης, αφού αναφέρθηκαν στις ζημίες των καταστημάτων τους από το σχεδιαζόμενο 

νομοσχέδιο, πρότειναν «τον περιορισμόν των προκηρύξεων προς υποβολήν διδακτικών 
βιβλίων», στις οποίες απέδιδαν κυρίως τις δαπάνες που υποβάλλονταν οι γονείς των μαθητών 

(Εθνική Αγωγή, έτος ΣΤ ,́ (2) 15-1-1903).  

Το ζήτημα απασχολεί έντονα τον εκπαιδευτικό χώρο αλλά και την κοινή γνώμη, ενόψει της 
κυοφορούμενης αλλαγής του θεσμικού πλαισίου. Ο διευθυντής της συντάξεως του 

προαναφερθέντος περιοδικού Εθνική Αγωγή Γ. Δροσίνης θα αποδώσει «το οικτρόν» των 

διδακτικών βιβλίων στο Κράτος, το οποίο «διά της αδεξιωτάτης νομοθεσίας αφήκε πλήρη 

ελευθερίαν εις την βιβλιοκαπηλείαν επί βλάβη των ικανών συγγραφέων και των ευσυνειδήτων 
εκδοτών» (Δροσίνης, 1903: 25). Ο ίδιος, αναφερόμενος στις αντιμαχόμενες πλευρές, αυτούς 

που ήθελαν να γίνουν τα διδακτικά βιβλία μονοπώλιο του Κράτους και αυτούς που ήθελαν να 

μείνουν κτήμα των συγγραφέων και εκδοτών αλλά «υπό έλεγχον αυστηρόν» θα κρατήσει μια 
ενδιάμεση στάση, εκφράζοντας πολλές επιφυλάξεις για τη λειτουργία του μονοπωλίου, τη 

θεσμοθέτηση του οποίου, πάντως, δεν θεωρεί δικαιολογημένη, «αν έχη σκοπόν να πλουτίση 

το δημόσιον ταμείον». Ωστόσο, μη διεκδικώντας το «αλάνθαστον» επισημαίνει την ανάγκη ν’ 

ακουσθεί πολλών η γνώμη γι’ αυτό το «κατ’ εξοχήν εθνικό και κοινωνικό ζήτημα» (Στον ίδιο: 
26). Για τo λόγο αυτό δηλώνει ότι η Εθνική Αγωγή, επιθυμώντας να συγκεντρώσει τις 

απόψεις όλων των ασχολουμένων με τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήματα 

(επιθεωρητών, διευθυντών διδασκαλείων, καθηγητών κ.ά.), ανοίγει τις στήλες της σε όσους  
επιθυμούσαν να εκφέρουν τη γνώμη τους, ξεκινώντας από τον Γ. Μπουκουβάλα, διευθυντή 

της Αμπετείου Σχολής Καϊρου και ενεργό μέλος του Συνεδρίου του 1904.  

Ο τελευταίος σε σχετικό άρθρο του προσεγγίζει το ζήτημα στο κατά πόσον το μονοπώλιο των 
διδακτικών βιβλίων θα επιφέρει α) βελτίωση της ποιότητάς τους ως προς την ύλην και τη 

μορφή και β) μείωση της τιμής τους και επομένως ανακούφιση των γονέων. Ο ίδιος θα 

καταλήξει στην άποψη ότι κανένας από τους δύο αυτούς στόχους,  δεν ήταν δυνατόν να 

επιτευχθεί με το σύστημα του μονοπωλίου, όπως  προέβαλλαν οι υποστηρικτές τους 
(Μπουκουβάλας, 1903: 14). Τις αντιρρήσεις του για τα οφέλη του κρατικού μονοπωλίου των 

σχολικών βιβλίων θα εκφράσει από την πλευρά του και  ο κεφαλλονίτης εκπαιδευτικός Χ. 

Κυριακάτος (Εθνική Αγωγή, 15-3-1903) ενώ ο Σύνδεσμος Ελλήνων Δημοδιδασκάλων 

                                                
25 Ως τέτοια θέματα αναφέρονται στον Κανονισμό η ευρύτερη διάδοση της στοιχειώδους εκπαίδευσης, 

η ελάττωση του αριθμού των αγραμμάτων αλλά και η συμπλήρωση του σκοπού της με τη διδασκαλία 

γνώσεων θετικών χρήσιμων στον πρακτικό βίο και η ενίσχυση της διδασκαλίας των φυσικών 

επιστημών. Επίσης, η παιδαγωγική μόρφωση του διδακτικού προσωπικού των 
Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων, η μεταρρύθμιση του προγράμματος των 
Παρθεναγωγείων, η οργάνωση συστήματος τεχνικής εκπαιδεύσεως και 
διδασκαλίας, συμπληρωματικής του Δημοτικού Σχολείου για τα παιδιά του 
λαού, που επρόκειτο να επιδοθούν σε βιομηχανικά επαγγέλματα (Πρώτον… 

1904:  7). 
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(Σ.Ε.Δ.) την ίδια ακριβώς περίοδο, με υπόμνημά του προς τον πρόεδρο της Κυβέρνησης και 

υπουργό τότε των Οικονομικών Θ. Δηλιγιάννη καθώς και τον υπουργό Ε.Δ.Ε. Αλ. Ρώμα, θα 
ζητήσει τη βελτίωση του συστήματος έγκρισης των διδακτικών βιβλίων (Χρήστου, 2009: 
319).  

Αλλά και με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, το Δεκέμβριο του 1903, το ζήτημα των 

βιβλίων της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο 
των ενδιαφερόμενων πλευρών και κυρίως των σχεδιασμών της Πολιτείας. Τον Ιανουάριο του 

1904 ο υπουργός Ε.Δ.Ε., της νέας κυβέρνησης Θεοτόκη, Σπυρίδων Στάης, μεταξύ άλλων 
νομοσχεδίων (Σκούρα, 2014: 387-396), θα υποβάλλει στη Βουλή και το «περί διδακτικών 
βιβλίων της στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως», με το οποίο προτείνεται η επαναφορά 

του μονοπωλίου και η έκδοσή τους από το Κράτος. Κατά τον Στάη το νομοσχέδιο αυτό δεν 

ήταν παρά «η απήχησις της επανειλημμένως εξενεχθείσης αξιώσεως της δημοσίας γνώμης της 
χώρας» (Εισηγητική Έκθεση του νομοσχεδίου: 125), αφού η ποσοτική παραγωγή βιβλίων 

«πολύ πέραν του μέτρου της ανάγκης»,
26

 που είχε καθιερωθεί με το σύστημα του 1895, είχε 

σημαντικές επιπτώσεις εις βάρος του λαού «και ιδία του πτωχού λαού» (Εφημερίς των 
Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίαση 4, 21/1/1904: 24). Το νομοσχέδιο Στάη δεν 

συζητήθηκε, παρέμενε σε επίπεδο εισήγησης στη Βουλή, ωστόσο έδωσε μια ευκαιρία για 

απολογισμό και συστηματική καταγραφή των πάμπολλων προβλημάτων της περιόδου 1895–
1904 για το σπουδαίο αυτό εκπαιδευτικό ζήτημα.  

Ύστερα από τις προαναφερθείσες μαρτυρίες για την ένταση και την ευρύτητα με την οποία 

απασχολούσε την Πολιτεία και την κοινωνία γενικότερα, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το 

ζήτημα  της εξωτερικής μορφής των σχολικών βιβλίων, εξάγεται αβίαστα η απάντηση για 
τους λόγους που συνέβαλλαν στην επιλογή τους ως κεντρικού θέματος συζήτησης στην 

Ολομέλεια του Πρώτου Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου. Επίσης, προφανείς είναι και οι 

λόγοι για την ανταπόκριση που υπήρξε στην πρόσκληση των οργανωτών του Συνεδρίου ως 
προς το συγκεκριμένο θέμα. Υποβλήθηκαν 12 συνολικά υπομνήματα, από τα οποία τα 7 

αφορούσαν στο περιεχόμενο, την ύλη, τη γλώσσα των βιβλίων, τα 2 στην εξωτερική μορφή  

και τα μέσα με τα οποία ήταν δυνατόν να εκτυπωθεί το καλό βιβλίο και τα υπόλοιπα 3 και 
στις δύο προαναφερθείσες πλευρές. Οι συγγραφείς των υπομνημάτων, εκπαιδευτικοί στο 

σύνολό τους, προέρχονταν τόσο από την ελεύθερη Ελλάδα, όσο και από τον υπόδουλο 

ελληνισμό. Μεταξύ αυτών οι Ιω. Διαμαντόπουλος, διευθυντής του Παρθεναγωγείου 

Σμύρνης, Γεωργ. Παπασωτηρίου, διευθυντής του Κρητικού Διδασκαλείου και μετέπειτα 
επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι επικεντρώθηκαν κυρίως «περί την δευτέραν 

πλευράν» του ζητήματος και ιδιαίτερα στα βιβλία της δημοτικής εκπαίδευσης, όπου 

εντοπιζόταν το μεγάλο πρόβλημα, ελλείψεις στην ύλη αλλά και πλήρης αποτυχία στην 
εξωτερική μορφή. 

Άξιο προσοχής είναι, ότι η εισήγηση του προαναφερθέντος θέματος δεν ανατίθεται σε ειδικό 

παιδαγωγό ή εκπαιδευτικό αλλά στο δικηγόρο Αντώνιο Μάτεσι,
27

 μετέπειτα βουλευτή 

Αττικοβοιωτίας, μολονότι η πλειοψηφία των υποβληθέντων υπομνημάτων επικεντρώνεται 
στην πρώτη, την παιδαγωγική πλευρά του ζητήματος (περιεχόμενο, ύλη, γλώσσα κ.λπ. των 

βιβλίων). Ο Μάτεσις, στον οποίο είχαν διαβιβασθεί τα σχετικά υπομνήματα, αφού 

παρουσιάσει τα κυριότερα σημεία τους, θα συστήσει συγκερασμό των διιστάμενων γνωμών, 
κάνοντας και μια σύντομη αναφορά στην μέχρι τότε ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα αλλά 

και στα αντίστοιχα συστήματα ευρωπαϊκών χωρών. Θα εστιάσει όμως την εισήγησή του στο 

ζήτημα της εξωτερικής μορφής των βιβλίων και κυρίως του συστήματος έγκρισης και 

                                                
26 Την περίοδο εκείνη υπήρχαν στην Ελλάδα 540 εγκεκριμένα βιβλία για τα δημοτικά και 300 για τα 

ελληνικά σχολεία. Επίσης, υπήρχαν 33 εκδότες σχολικών βιβλίων ενώ στη Γαλλία μόνον επτά 

(Χαραλάμπους, 2011: 622). 
27 Αντώνιος Μάτεσις (1867-1952) Γόνος της επτανησιακής Ζακυνθινής αριστοκρατικής οικογένειας. 

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε πρόεδρος του Δικηγορικού συλλόγου από το 

1911 έως το 1918. Ασχολήθηκε επίσης με την πολιτική και εξελέγη βουλευτής Αττικοβοιωτίας το 

1915 και 1920. Άφησε ένα ενδιαφέρον συγγραφικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ιουστινιανού 

Νεαραί, Αι ασφάλειαι (οικονομική και νομική μονογραφία), Ο Σολωμός και η Ζάκυνθος.  Μετέφρασε 

«Τα τραγουδάκια του Χάϊνε» κ.ά. (Ακρόπολις Φιλολογική, τόμ. 1, αρ. 27, 1888: 431-432). 
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έκδοσής τους. Η έμφαση που δίνεται στην πλευρά αυτή του ζητήματος, δικαιολογείται αφού 

η κερδοσκοπική εκδοτική βιομηχανία, εξακολουθούσε να υπονομεύει την ποιότητα των 

βιβλίων, ικανοί συγγραφείς απαξιούσαν να κατέβουν στον «βιβλιεμπορικόν αγώνα», η τιμή 

των βιβλίων αυξανόταν ενώ η αποχή των παιδιών από το σχολείο μεγάλωνε, λόγω αύξησης 
των δαπανών φοίτησης (Μάτεσις, 1904: 275). Η αξιοπρεπής εξωτερική εμφάνιση του 

βιβλίου, αν και μεγάλης παιδαγωγικής σπουδαιότητας, και ικανή να εμπνεύσει το σεβασμό 

«προς τα γράμματα και τον πόθο προς την ανάγνωσιν»,  θυσιαζόταν για τα οικονομικά 
συμφέροντα των εκδοτών, με αποτέλεσμα το πρόβλημα των διδακτικών βιβλίων να έχει 

προσλάβει διαστάσεις «φλέγοντος, σχεδόν πολιτειακού προβλήματος» (Στον ίδιο: 272).  Ο 

Μάτεσις στην εισήγησή του επισήμανε για το ζήτημα αυτό: «Ημείς εφεύρομεν ομηρικούς 
αγώνας μεταξύ κριτών και κρινομένων. Παρ’ ημίν εδημιουργήθησαν εν τω ζητήματι εις βάρος 

της εκπαιδεύσεως βιομηχανικά συμφέροντα. Υφ’ ημών τέλος επλάσθη η χακτηριστική λέξις 

“βιβλιοκαπηλεία”» (Στον ίδιο). Επίσης, πρότεινε να επιλεγεί ως κατάλληλο σύστημα για την 

Ελλάδα εκείνο το οποίο θα έχει ως τελικό σκοπό να διαπλάσει την κοινή γνώμη «εις 
ελλόγους απαιτήσεις και ως προς την ύλην των βιβλίων και ως προς την εξωτερικήν 

μορφήν». Για να επιτευχθεί δε αυτό έπρεπε «προ παντός να τεθή εκποδών ο παράγων της 

κερδοσκοπίας», ο οποίος είχε δημιουργήσει πολυποίκιλη συναλλαγή που ήταν δύσκολο να 
καταπολεμηθεί. Ακόμη, πρότεινε η Πολιτεία να καταστεί εκδότης των σχολικών βιβλίων, 

«αλλ’ εκδότης λελογισμένος και αφιλοκερδής, αποβλέπων εις τον εθνικόν σκοπόν». Άλλωστε,  

η σκέψη να  αναλάβει η Πολιτεία την ενέργεια της εκδοτικής βιομηχανίας δεν ήταν «ούτε 
ανελεύθερος, ούτε καινοτρόπος, ούτε και πρωτότυπος», αφού εκδοτικά καταστήματα του 

Κράτους λειτουργούσαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Αυστρία, τη Βαυαρία και 

την Πορτογαλία (Μάτεσις, 1904: 276, 279).  

Μετά την εισήγηση του Α. Μάτεσι στη γενική συνεδρίαση της 3
ης

 Απριλίου 1904 
ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση, εκφράστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις από 

τους συνέδρους και ιδιαίτερα τους συγγραφείς υπομνημάτων, έλαβαν χώρα αντικρούσεις 

αλλά και συγκλίσεις. Ο Γεώργιος Δέρβος (1854-1925), καθηγητής της Ριζαρείου και της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με γραπτή παρέμβαση ήταν αντίθετος να 

περιορισθεί η συζήτηση στην εξωτερική μορφή των βιβλίων και να μείνουν απέξω 

ουσιαστικές πλευρές του, όπως το περιεχόμενο, ο τρόπος διάρθρωσης της ύλης, κ.λπ. 

(Παπακώστας, 2010: 92-93). Ο Ιω. Διαμαντόπουλος υπέβαλε «σχέδιον μεταρρυθμίσεως 
περιέχον και την διατύπωσιν προτάσεως νόμου» για καθιέρωση και δεύτερης βαθμίδας 

κρίσης για τα σχολικά βιβλία, τη συμμετοχή στην εγκριτική επιτροπή και ενός «εκ των 

διδασκόντων επί του κρινομένου βιβλίου» ενώ ο Γ. Μπουκουβάλας εξέφρασε την άποψη ότι 
είναι ελαττωματική η διά κληρώσεως

28
  κατάρτιση των επιτροπών αυτών. Ακόμη, η Αρσινόη 

Παπαδοπούλου πρότεινε στην  εγκριτική επιτροπή των βιβλίων της δημοτικής εκπαίδευσης 

να συμμετέχει και μία δασκάλα με πενταετή υπηρεσία ενώ η Ειρήνη Νικολαϊδου να 
καταργηθεί η χρήση των βιβλίων στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού, «πλην του 

Αναγνωσματηρίου». Τέλος, ο Γεώργιος Παπασωτηρίου πρότεινε, μεταξύ άλλων,  τα βιβλία 

να εκδίδονται και να πωλούνται από το Κράτος, να αποτελούν δε δωρεά των συγγραφέων. Ο 

ίδιος θεωρούσε αναγκαία τη συμβολή των λογίων προς την κατεύθυνση αυτή αλλά και 
υποχρεωτική τη συμμετοχή των επιθεωρητών (Πρώτον…, 1904: 235-236, 271-272). 

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης ο πρόεδρος της γενικής συνεδρίασης Α. Βορεάδης,
29

 

συνοψίζοντας τα όσα είχαν λεχθεί, διατύπωσε την ακόλουθη πρόταση:  «να παρακληθή η 
Ελληνική Κυβέρνησις όπως […] προβή εις την δέουσαν ενέργειαν, ίνα δια της νομοθετικής 

οδού καθιερωθή σύστημα εντελέστερον του υπάρχοντος και μάλλον προς ανάγκας της παρ΄ημίν 

εκπαιδεύσεως ανταποκρινόμενον» (Πρώτον…,1904: 235). Την αποδοχή της πρότασης 
αντέκρουσαν οι Θ. Αποστολόπουλος και Γ. Δέρβος, οι οποίοι όχι μόνο δεν αναγνώρισαν 

πρόβλημα αλλά και εξήραν την ποιότητα των εν χρήσει βιβλίων. Μολονότι δε «πολλοί» από 

τους συνέδρους επιδοκίμασαν την πρόταση του προέδρου της γενικής συνεδρίασης, ο 

                                                
 28 Ο ορισμός των κριτικών επιτροπών με κλήρωση προβλεπόταν από τον ισχύοντα τότε νόμο ΒΤΓ΄ 

του 1895 (Σκούρα 2014: 273).   
29 Ο Α. Βορεάδης, Σύμβουλος επί της Παιδείας και της Δικαιοσύνης της Κρητικής Πολιτείας, είχε 

συμβάλει καθοριστικά στη σύγκληση του Συνεδρίου ( Πρώτον…, 1904: 13).   
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τελευταίος ακολουθώντας μια στάση συναινετική, δεν επέμενε στην αποδοχή της αλλά έδωσε 

το λόγο σε «μέλη άλλως φρονούντα», έτσι ώστε ν’ ακουσθούν όλες οι πλευρές και να μην 

υπάρχει καμία αιχμή ως προς την εγκυρότητά της. Παρόμοια στάση τήρησε ο Βορεάδης και 

για την πρόταση που σχετιζόταν με το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα του συστήματος επιλογής 
των κριτών των διδακτικών βιβλίων από το Συμβούλιο της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, την 

οποία αναγκάστηκε ν’ ανακαλέσει, αν και ο ίδιος είχε την άποψη ότι είχε γίνει αποδεκτή από 

την πλειοψηφία των συνέδρων. Τελικά, έγιναν δεκτές από τους συνέδρους οι εξής προτάσεις: 
α) «εις τας τρεις πρώτας τάξεις του δημοτικού σχολείου ουδενός άλλου βιβλίου πρέπει να 

γίνηται χρήσις πλην του αναγνωστικού» και β) «ο αριθμός των εκάστοτε εγκρινομένων 

διδακτικών βιβλίων (να) περιορισθή εις τρία, η δε ισχύς των (να) ορισθή τριετής» 
(Πρώτον…,1904: 236-237). Για τις κυριότερες όμως προτάσεις, δηλαδή τον τρόπο και τον 

φορέα ορισμού των κριτών και την έκδοση των βιβλίων από το Κράτος δεν υπήρξε 

συμφωνία.  Η αδυναμία των συνέδρων να καταλήξουν  σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για 

βελτίωση του συστήματος έγκρισης και έκδοσης των διδακτικών βιβλίων πρέπει ν’ αποδοθεί 
στην έλλειψη χρόνου για εκτεταμένη συζήτηση, στην οποία έκανε λόγο κατ’ επανάληψη ο 

πρόεδρος Α. Βορεάδης (Στο ίδιο: 235, 237), κυρίως όμως στις αντιδράσεις που έλαβαν χώρα, 

στον «ομηρικό καυγά […], τας αγρίας ωρυγάς των βιβλιεκδοτών, οι οποίοι προς στιγμήν 
μετέβαλαν το Συνέδριον εις θηριοτροφείον»,

30
 κατά το γράμμα του Γρ. Ξενόπουλου.    

 

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΤΕΛΙΚΗ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 

Από τα προαναφερθέντα και σε σχέση με τα ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή συνάγεται 
ότι η επιλογή της βελτίωσης του συστήματος έγκρισης και έκδοσης των διδακτικών βιβλίων 

των δύο πρώτων εκπαιδευτικών βαθμίδων, ως κεντρικού θέματος συζήτησης στο πρώτο 

Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο, πρέπει ν’ αποδοθεί στον έντονο προβληματισμό που 
υπήρχε για το ζήτημα αυτό, αφού παρά τις κυρίαρχες προσπάθειες που είχαν γίνει, με την 

εναλλαγή των πολιτικών του κρατικού παρεμβατισμού και του ελεύθερου ανταγωνισμού, 

καμία από τις δύο αυτές πολιτικές δεν αποδείχθηκε αποτελεσματική για την καταπολέμηση 

της μαστίζουσας το χώρο της εκπαίδευσης κερδοσκοπίας και βιβλιοκαπηλίας.  
Επίσης, η ανάθεση της εισήγησης του προαναφερθέντος θέματος στο δικηγόρο και μετέπειτα 

πολιτικό Αντώνιο Μάτεσι, η οποία προφανώς έγινε κοινή συναινέσει της Διευθύνουσας 

Επιτροπής του Συνεδρίου και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ε.Δ.Ε., πρέπει να 
συσχετισθεί με τις πολιτικές διαστάσεις του ζητήματος των διδακτικών βιβλίων, πέραν από 

τις οικονομικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές καθώς και με την «έκδηλη πρόθεση» των 

οργανωτών του Συνεδρίου να προβληθεί η εκπαιδευτική και ευρύτερα η πνευματική ενότητα 

του Ελληνισμού (Παπακώστας 2010: 27). Έτσι, είναι καταφανής η αποφυγή ενασχόλησης 
του Συνεδρίου με διχαστικά ζητήματα, όπως ήταν το φλέγον ζήτημα της γλώσσας,

31 στο 
οποίο εισήλθαν αρκετοί συγγραφείς των υπομνημάτων, αρύοντας τις απόψεις τους από τη 

διδακτική τους πείρα. Η Διευθύνουσα Επιτροπή του Συνεδρίου, όμως, έδωσε βαρύτητα στην 
«εξωτερική μορφή» των βιβλίων και όχι σε ζητήματα «προγράμματος και γλώσσης»

32
, 

μολονότι μεταξύ των οργανωτών του υπήρχαν και οπαδοί της δημοτικής, όπως ο Δροσίνης. 

Άλλωστε, το γενικότερο πνεύμα που θα κυριαρχήσει στο Συνέδριο ήταν αυτό «των 
προσεκτικών αλλαγών, της νομιμοφροσύνης, των συμβιβαστικών και των επιφυλακτικών 

                                                
30  Το παράθεμα του Γρ. Ξενόπουλου  από το περιοδικό Παναθήναια (15-4-1904) ανήκει στην Α. 

Φωτιάδου, 1998:109. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων είναι περιληπτικά και δεν αναφέρουν την 

έκταση των αντιδράσεων. 
31 Ας σημειωθεί ότι η πρώτη πολιτική αντιμετώπιση του γλωσσικού ζητήματος στη Βουλή θα γίνει το 

1907, με αφορμή το νομοσχέδιο «περί διδακτικών βιβλίων» και την πρόταση που είχε υποβληθεί 
σχετικά με τη γλώσσα συγγραφής τους (Σκούρα 2012). 
32 Η Διευθύνουσα Επιτροπή ήθελε να προσδώσει «τον γενικώτερον, τον πολιτικόν» χαρακτήρα του 

ζητήματος και όχι αυτόν που σχετιζόταν με ζητήματα «παιδαγωγίας και μεθοδικής, προγράμματος και 

γλώσσης», τα οποία χαρακτηρίζονται «ως εξόχως σοβαρά και ενδιαφέροντα» για τη συζήτηση των 

οποίων όμως δεν είχε ορισθεί «τμήμα προσυζητήσεως» αλλά ούτε και χρόνος «επαρκής» υπήρχε. Γι’ 

αυτό και η επιλογή ως εισηγητή του Μάτεσι αντί ειδικού παιδαγωγού (Μάτεσις, 1904: 260). 
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κριτικών» (Μπουρνάζος, 2001: 224). Το ίδιο πνεύμα  κυριάρχησε, όπως είδαμε από την 

πλευρά τουλάχιστον του προέδρου της γενικής συνεδρίασης Α. Βορεάδη και κατά τη 

συζήτηση του ζητήματος των διδακτικών βιβλίων.  

 Τέλος, ως προς τη συμβολή των προτάσεων του Συνεδρίου στην εξέλιξη του 
ζητήματος των σχολικών βιβλίων, διαπιστώνουμε ότι κάποιες από τις προτάσεις αυτές 

υλοποιούνται τα επόμενα χρόνια, άλλες διαφοροποιούνται ενώ αρκετές αποτελούν 

προβληματισμούς που προϋπήρξαν ως αντικείμενο νομοσχεδίων και εκτενών συζητήσεων 
της Βουλής. Όπως, για παράδειγμα οι προτάσεις του νομοσχέδιου «περί διδακτικών βιβλίων» 

που είχε υποβάλει ο Στάης στη Βουλή δύο περίπου μήνες πριν την πραγματοποίηση του 

Συνεδρίου, με το οποίο συμπίπτει κατά το μεγαλύτερο μέρος η εισήγηση Μάτεσι
33

 αλλά και 
το αντίστοιχο νομοσχέδιο που θα υποβληθεί, τρία χρόνια μετά, από τον υπουργό της 

τελευταίας κυβέρνησης Θεοτόκη, Α. Στεφανόπουλο. Με βάση το νομοσχέδιο αυτό και 

μετέπειτα νόμο του Κράτους,
34

  νόμου που θα ισχύσει περίπου μέχρι το 1917, η ανάληψη της 

έκδοσης των διδακτικών βιβλίων από το Κράτος, η χρήση μόνο του αναγνωστικού για τις 
κατώτερες τάξεις των εξατάξιων δημοτικών σχολείων, η συμμετοχή στις επιτροπές κρίσης 

των αναγνωστικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών αλλά και άλλες προτάσεις που είχαν 

υποβληθεί και συζητηθεί στο Πρώτο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο το 1904, αποτελούν 
πλέον πραγματικότητα.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 

Αντωνίου, Δ. (2004), «Αντιδράσεις στην επιβολή “ομοιόμορφων” διδακτικών βιβλίων: Η 

περίπτωση της Γραμματικής του Γεωργίου Γενναδίου (1833-1856)». Πρακτικά Διεθνούς 

Συμποσίου Το έντυπο ελληνικό βιβλίο 15
ος

 – 19
ος 
αιώνας. Δελφοί, 16-20 Μαΐου 2001, σσ. 

493-508. 

Δημαράς,  Αλ. (1990), Η μεταρρύθμισις που δεν έγινε, τόμ. Α ,́ Β΄, (Αθήνα, Ερμής).  

 «Δροσίνης Γεώργιος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Θ ,́ σ. 500. Επίσης, 
http://www.drossinismuseum.gr/Logos%20Kyprou.htm. 

Δροσίνης Γεώργιος, (1903),  «Το ζήτημα των διδακτικών βιβλίων», Εθνική Αγωγή , έτος Στ΄ 

(3), σσ. 25-26. 
Κανάκης, Ιω., (1995), Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού δημοτικού 

σχολείου (Αθήνα, Γρηγόρης). 

Καψάλης Αχ.–Χαραλάμπους, Δημ., (1995), Σχολικά εγχειρίδια. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη 

προβληματική (Αθήνα, Έκφραση).  
Κουλούρη, Χρ. (1988), Ιστορία και γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). Γνωστικό 

αντικείμενο και ιδεολογικές προεκτάσεις (Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 

Γενική, Γραμματεία Νέας Γενιάς). 
Κυριακάτος, Χ. (1903),  «Το ζήτημα των διδακτικών βιβλίων», περ. Εθνική Αγωγή , έτος Στ΄ 

(6), 15-3-1903, σσ. 67-69. 

Λέφας, Χρ., (1943), Ιστορία της Εκπαιδεύσεως (Αθήνα, Ο.Σ.Β.).  

Μάτεσις, Α., (1904), Εισήγηση στο: Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον. Εν 
Αθήναις,31Μάρτιου – 4 Απρίλιου 1904. Εργασίαι της διευθυνύσης επιτροπής. Πρακτικά των 

Συνεδριάσεων-Σχολική Έκθεσις. Εκ του Γραφείου της διευθυνούσης επιτροπής, εν Αθήναις. 

Μαυρομιχάλης,  Α., (1869), Έκθεσις προς την Α.Μ. τον Βασιλέα  «Περί της καταστάσεως 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και της δημοσίας εκπαιδεύσεως, από του 1866  άχρι τέλους 

Δεκεμβρίου 1868», Εφημερίς των Φιλομαθών, Έτος ΙΖ ,́ (690 και 691), 16 Ιανουαρίου 1869, 

σσ. 1697-1709. 

                                                
33

 Η μόνη διαφοροποίηση έγκειται στον αριθμό των βιβλίων. Ο Στάης προτείνει να επιλέγεται μόνο 

ένα βιβλίο για κάθε μάθημα ενώ ο Μάτεσις θεωρεί ότι πρέπει να καταλείπεται στους κριτές «η 

ελευθερία της εγκρίσεως και πλειόνων του ενός βιβλίου» (Πρώτον…, 1904: 276). 
34 Νόμος ΓΣΑ΄ της 4ης Απριλίου 1907 «περί διδακτικών βιβλίων», Εφ.Κ. 60/4-4-1907. 

http://www.drossinismuseum.gr/Logos%20Kyprou.htm


ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

76 

 

Μπουκουβάλας, Γ. (1903),  «Το μονοπώλιον των διδακτικών βιβλίων», Εθνική Αγωγή , έτος 

Στ  ́(2), σσ. 13-14. 

Μπουρνάζος, Σ. (2001), «Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος», στο: Χατζηιωσήφ, Χ. (Επιμ.), 

Ιστορία της Ελλάδας του 20
ου

 αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, τ. Α ,́ Μέρος 2
ο
, (Βιβλιόραμα, 

Αθήνα), σσ. 189-281. 

Νόμοι και διατάγματα «περί διδακτικών βιβλίων» της εξεταζόμενης περιόδου. 

Παπαδόπουλος, Γ. (1864), «Περί της εν Ελλάδι δημοτικής εκπαιδεύσεως», Πανδώρα, τόμ. 
ΙΕ΄( 343),  σσ. 161 -166. 

Παπακώστας, Γ. (2010), Δια τον σύνδεσμον του απανταχού ελληνισμού: Μείζων ελληνισμός 

και ελληνικά γράμματα στις απαρχές του 20
ου

 αιώνα: Άγνωστες εκθέσεις προς ΣΩΒ για το Α΄ 
εκπαιδευτικό συνέδριο του 1904 (Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων).  

Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον. Εν Αθήναις, 31Μάρτιου – 4 Απρίλιου 1904. 

Εργασίαι της διευθυνύσης επιτροπής. Πρακτικά των Συνεδριάσεων-Σχολική Έκθεσις. Εκ του 

Γραφείου της διευθυνούσης επιτροπής, εν Αθήναις, 1904. 
Σκούρα Λ. (2012), «Γλωσσικό ζήτημα και εκπαίδευση κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα», 

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και 

Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.): Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς: Ανθρωπιστικές και 
Θετικές Επιστήμες: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα, 5-7 Oκτωβρίου 2012, Πρακτικά σε 

ηλεκτρονική μορφή (http:www.elliepek.gr/documents/6o synedrio eisigiseis).  

Σκούρα Λ. (2014), Η Γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
(1862–1910). Θεσμοί, Αντιλήψεις, Ανισότητες. Μια ιστορική κοινωνιολογική προσέγγιση 

(Αθήνα, Gutenberg).  

Φωτιάδου, Α. (1998), Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον - Αθήναι, Μάρτιος - 

Απρίλιος 1904. Η αντίφαση του εκπαιδευτικού αιτήματος στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα 
(Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης). 

Χαραλάμπους, Δ. (2011), «Πολιτικές για το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα» στο Σ. Μπουζάκης 

(επιμ.) Πανόραμα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Όψεις και απόψεις, τόμ. Β΄, Νεοελληνική 
Εκπαίδευση (Αθήνα, Gutenberg), σσ. 617-628. 

Χρήστου, Χρ. (2009), Εκπαίδευση και συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων. Από την ίδρυση 

του Ελληνικού Κράτους μέχρι το 1922 (Αθήνα). 

Χριστόπουλος, Χ. (1857), «Περί της δημοσίας Εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι», Πανδώρα τόμ. Ζ ,́ 
(168), σσ. 553 - 561.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

77 

 

«Ομοιοπάθειες & εκλεκτικές συναρμογές στην επίσημη 

εκπαιδευτική νομοθεσία μισού και πλέον αιώνα. Το 

παράδειγμα του επίσημου σχολικού εγχειριδίου» 
 

 

 

Παναγιώτης ΛΑΖΑΝΑΣ 

Καθηγητής Φιλόλογος στη Δ/θμια Εκπ/ση 

Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου 
 

 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Είναι συγκαιρινά μοναδικές ή διαχρονικά επαναλαμβανόμενες οι προθέσεις και οι επιλογές του 

εγχώριου νομοθετείν; Συνθέτουν ένα γραμμικό ή ένα κυκλικό εκπαιδευτικό (εξ)ιστορείν; Η επίσημη 
σημασιοδότηση των δράσεων, των συσχετισμών και των “αληθειών” του πολιτικο-κοινωνικού ρου 

συνοδεύεται από ξεχωριστές κάθε φορά ή από διαρκώς πανομοιότυπες ιδεολογικές αντανακλάσεις στο 

περιβάλλον των –δοτών- σχολικών εγχειριδίων; Πόση αξία έχει, εντέλει, η γνώση που αξιώνεται 

διηνεκώς το παιδί-μαθητής; Αναζητώντας απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, εκκινούμε από την   

απομακρυσμένη πια δεκαετία του 1960 και φτάνουμε ως τις μέρες μας –στον 21ο αιώνα. Με την 

πρόθεση να καταδείξουμε ότι το αναμενόμενο ασύμπτωτο παρόμοιων απόψεων σε εκ διαμέτρου 

διαφορετικούς χρόνους, συχνότατα διαψεύδεται στο σχολικό εγχειρίδιο: από τους πάγιους εξωραϊσμούς 

της αστικής πολιτικής πραγματικότητας –εγχώριας, ευρωπαϊκής και διεθνούς-, έως τις στερεοτυπικές-

μυθευματικές  απεικονίσεις των πολιτών, των ρόλων, των θέσεων και των αξιών τους∙ κι από τις 

αδιάκοπες καθομολογήσεις της “αλήθειας” της Ορθοδοξίας στον περιούσιο λαό, έως την 

επανειλημμένη ιστορικοποίηση των ανεκδιήγητων (και την αποδίωξη των ιστορικώς ουσιωδών).  
  

ABSTRACT 

 

Are the intentions and the preferences of the native legislation seasonably unique or constantly 

repeated? Do they compose a lineal or a circular educational narration? Does the official signification 

of actions, correlations and "truths" about the social-political current be under the escort of always 

distinguishable or continually similar ideological reflections in the environment of the -given- school 

handbooks? How valuable is, finally, the knowledge that the pupils incessantly attain? Searching for 

answers to these questions, we start out from the distant '60s with the intention to indicate that the 

expected non-coincident of similar opinions in totally different eras, as often as not gives contradiction 

to itself into the school handbook. Because there you come face to face with the consolidated 

beautification of the civil political reality and with the stereotyped representation of citizens; and also 
with the continuous attempts of the Greek Orthodox Christians to present their "truth" and the repeated 

trials of the history narration to point out the unimportant as important and useful. 

 

 

 

 
Το ερώτημα σχετικά με το κατά πόσον είναι μοναδικές ή διαρκώς 

επαναλαμβανόμενες οι εκάστοτε προθέσεις, οι επιλογές και, εντέλει, οι ενέργειες των 

επίσημων εγχώριων εξουσιών και, ως εκ τούτου, περί του γραμμικού ή κυκλικού χαρακτήρα 
του κοινωνικού και πολιτειακού βίου του τόπου, αποτελεί σκόπιμα την αφετηρία της 

παρούσας εισήγησης. Διότι η κατάδειξη της ισχύος τής μιας ή τής άλλης υπόθεσης επηρεάζει 

καθοριστικά και το πεδίο που επιδιώκουμε εδώ να φωτίσουμε: την εκπαιδευτική εξ-ιστόρηση 

καθεαυτή –πτυχή αδιαμφισβήτητη, αφενός, της πολιτικής και ιδεολογικής πραγματικότητας 
και ανάπτυγμα, αφετέρου, των κάθε είδους πρακτικών, συσχετισμών ή επιρροών. 

Το ερώτημα αυτό, ωστόσο, μοιάζει μάλλον ρητορικό. Διότι η μακρά και ενδελεχής 

επιστημονική έρευνα στο πεδίο της εγχώριας σχολικής βιβλιογραφικής παραγωγής φέρνει 
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στο φως πρακτικές λήψης πανομοιότυπων αποφάσεων και πρόκρισης στερεοτυπικά 

επαναλαμβανόμενων κατευθύνσεων από πλευράς των εκάστοτε επίσημων εξουσιών, 

επιβεβαιώνοντας έτσι σε πολλά σημεία την εκλεκτική τους συγγένεια. Μας δείχνει, με άλλα 

λόγια, ότι αυτή η ανακυκλούμενη ομοιομορφία αποφάσεων και δράσεων (παρά τις όποιες 
ιδεολογικές ή πολιτικές διαφοροποιήσεις στον επίσημο λόγο των κατά καιρούς εξουσιών) 

ενισχύει την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε διαρκώς εμπρός σε έναν κυκλικό ρουν πραγμάτων -

πολιτικών, κοινωνικών, ιδεολογικών και εκπαιδευτικών- παρά τη χρονική τους απομάκρυνση 
ή τις διαφορές τους σε προτεραιότητες ιστορικής αναγκαιότητας. Όπως, δηλαδή, μεταξύ της 

δεκαετίας του 1960 και της τελευταίας δεκαετίας που ήδη διανύουμε, στον 21
ο
 πλέον αιώνα.  

 Η πραγματική, ωστόσο, απομάκρυνση των δύο αυτών χρονικών περιόδων δείχνει 
μάλλον ασθενής, όταν κανείς την αντικρίσει μέσα από αυτό το πρίσμα της ιστορικής 

κυκλικότητας. Διότι τότε, ο παρατηρητής αυτός έρχεται αντιμέτωπος με τυπικά 

επαναλαμβανόμενα σχήματα, με εκλεκτικά συγγενείς προθέσεις, με εξόχως συναφείς 

αξιολογήσεις, αλλά και με συμπεράσματα που δείχνουν να μη διαχωρίζουν, μα να 
συγκολλούν. Με αποτέλεσμα, το φαινομενικά αντίρροπο να υποσκελίζεται από το παρόμοιο 

και, με τη σειρά του, το διαφορετικό από το όμοιο –ή το σχεδόν όμοιο. Και όλα τούτα, 

βεβαίως, έχουν την πρακτική τους εφαρμογή τόσο στην χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής 
(και στην ποιοτική ανταποδοτικότητά της), όσο και στους άμεσα εμπλεκόμενους σε αυτή –

στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, αλλά και στο παιδί -ή έφηβο- μαθητή. 

 Στις εισηγητικές εκθέσεις κάθε σχεδίου νόμου, διατάγματος, εγκυκλίου ή, απόφασης, 
οι ανάγκες του παιδιού-μαθητή τοποθετούνταν πάντοτε (καταρχάς και εν κατακλείδι) στο 

κέντρο των αδιαπραγμάτευτων προτεραιοτήτων κάθε επίσημης εξουσίας: η πρόσβασή του 

στο περιβάλλον της γνώσης, η επαγγελματική του κατάρτιση, η ολιστική ψυχοκοινωνική του 

ανάπτυξη, η πολλαπλή κοινωνική του καλυτέρευση. Ήδη, πριν την έλευση της δεκαετίας του 
’60, με το ν.δ. 3971/1959, όπως αυτό δρομολογήθηκε έπειτα από τις προτάσεις της Ειδικής 

Επιτροπής Παιδείας επί διακυβερνήσεως Κων/νου Καραμανλή, η παιδεία λογίζεται ως 

«κοινόν αγαθόν και όχι προνόμιον ολίγων», η οργάνωση των σχολείων αλλά και το ωρολόγιο 
πρόγραμμά τους υποστηρίζεται πως θα πρέπει να ανανεωθούν και, επιπλέον, ευρύτερα 

στρώματα του λαού απαιτείται να γίνουν αποδέκτες της ανθρωπιστικής παιδείας 

(ΔΗΜΑΡΑΣ, 1986). Στο ίδιο μήκος κύματος, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης 

Παπανδρέου (ν.δ. 4379/1964) κάνει λόγο για μια εκπαίδευση «όπου οι άνθρωποι θα 
ημπορέσουν μέσα εις τα πλαίσια της απολύτου ελευθερίας να απολαμβάνουν το σύνολο των 

κοινωνικών δικαιωμάτων» ∙ επιδιώκει δε και την «κατάργησιν της κοινωνίας των ολίγων 

ανθρώπων και των πολλών πληβείων, όπου τα εκατομμύρια του λαού μας είναι λίπασμα δια 
τους ολίγους» (1). Μάλιστα, η εν λόγω μεταρρύθμιση αξιώνει τον εκδημοκρατισμό της 

ελληνικής παιδείας και την καθιέρωση της δωρεάν εκπαίδευσης υποστηρίζοντας ότι «κράτος 

τον οποίον δεν παρέχει εις όλους τους πολίτας του ίσας ευκαιρίας να μορφωθούν και να 
αναπτύξουν τας ικανότητάς των, δεν αξίζει να ονομάζεται δημοκρατικόν»(2). 

 Από την άλλη, μολονότι με πνεύμα αποδόμησης και ανατροπής των εκπαιδευτικών 

αλλαγών της κυβέρνησης Παπανδρέου, οι οποίες δρομολόγησαν άμεσα τις «διαδικασίες 

αντιμεταρρύθμισής τους» (ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, 1991), οι κυβερνήσεις τις Αποστασίας που 
ακολούθησαν, θεωρητικά δεν ακύρωσαν τις ουμανιστικές προτεραιότητες όλων των 

προγενεστέρων τους∙ ούτε, βέβαια, τον σταθερά διαχρονικό σκοπό κάθε προηγούμενου 

νομοσχεδίου «να ευρύνει τον πνευματικόν ορίζοντα και να καλλιεργήση το ήθος των μαθητών» 
και, ασφαλώς, να μυήσει τον μαθητικό πληθυσμό «εις την έννοιαν της υψηλοφρόνου 

αγωγής»(3). Τηρουμένων δε των αναλογιών, και το χουντικό καθεστώς της 21ης Απριλίου, 

με την αποπνικτική κοινωνική και ιδεολογική ατμόσφαιρά του, τις απαγορεύσεις, τη στέρηση 
δικαιωμάτων και ελευθεριών (4), την «υγιή κοινότητα και κοινονοημοσύνη» (5), τις σαφείς 

κατευθύνσεις και το στραγγαλισμό της σκέψης, υπεραμυνόταν της προστασίας των μαθητών 

και των αναγκών τους: «Η καλλιέργεια της Εθνικής και Χριστιανικής συνειδήσεως των 

μαθητών είναι ο πρώτος και μέγιστος στόχος της όλης σχολικής εργασίας» (6) . 
 Η παιδεία αποτελεί «βασικήν αποστολήν του Κράτους» και για τη νέα κυβέρνηση 

Καραμανλή, κατά τους ενδιάμεσους των εδώ ενδιαφερόντων μας μεταπολιτευτικούς 

χρόνους. Η οποία, με το Σύνταγμα του 1975, επιβεβαιώνει ως σκοπό της επιμελημένης 
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επίσημης αγωγής «την ηθικήν, πνευματικήν, επαγγελματικήν και φυσικήν αγωγήν των 

Ελλήνων, την ανάπτυξιν της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως» -με την προσθήκη, όπως 

ήταν φυσικό, «και τη διάπλασιν αυτών ως ελευθέρων και υπευθύνων πολιτών» (7). Το 

συγκεκριμένο άρθρο θα διατηρηθεί στο ακέραιο και στο επόμενο Σύνταγμα του 1986 (8), 
ενώ λίγο καιρό πρωτύτερα με το ν. 1566/85 ορίζεται ότι σκοπός της Π/θμιας και της Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης είναι «να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των 

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από το φύλο και 
την καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και 

να ζουν δημιουργικά» (9).  

 Μια δεκαετία και πλέον αργότερα, με το ν. 2525/1997 του Γ. Αρσένη επί 
κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, ορίζεται ότι σκοπός του Ενιαίου Λυκείου είναι «η παροχή παιδείας 

υψηλού επιπέδου, η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και 

της κριτικής σκέψης των μαθητών», και παράλληλα τονίζεται ότι προωθούνται οι συνθετικές 

εργασίες, ώστε «οι μαθητές να αναπτύσσουν τη δημιουργική και συνθετική τους ικανότητα» 
(10). Τις ανάγκες των μαθητών, άλλωστε, καλύπτει -«κατά προτεραιότητα»- και ο νέος 

θεσμός της σχολικής βιβλιοθήκης, τον οποίο εισαγάγει το 2003 ο Π. Ευθυμίου, υπουργός 

Παιδείας της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ,  ώστε να «λειτουργεί σαν εργαστήρι άσκησής του 
(ενν. του μαθητή) στην κριτική σκέψη» (11) ∙ ενώ, σύμφωνα με την απόφαση 107922/Γ7 του 

ίδιου έτους, σκοπός της ίδρυσης των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων είναι «η προετοιμασία, η 

ενθάρρυνση και η στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες», αλλά και «η 
καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων και των κλίσεων που διαθέτουν» (12). 

 Η έλευση της νέας κυβέρνησης (στο τιμόνι της χώρας και πάλι η Νέα Δημοκρατία) 

δεν θα επηρεάσει σχεδόν καθόλου τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Το Π.Δ. για τη φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού 
Λυκείου θέτει ως στόχο του την προσφορά στη μαθητιώσα νεολαία «αυτογνωσίας για το 

επίπεδο μάθησης και τις δεξιότητές τους» (13) ∙ ενώ η εισαγωγή του θεσμού της “Ψηφιακής 

Τάξης” από τον επόμενο υπουργό της ίδιας κυβέρνησης, ομολογείται ότι έγινε «με κεντρικό 
στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος […] που θα παρέχει νέες 

δεξιότητες και ολοκληρωμένη παιδεία» (14). «Για την καλλιέργεια της αισθητικής» των 

μαθητών και για «την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού» (15) -στόχων που 

προωθούνται μέσα από τις “Δράσεις Δημιουργίας” του αναμορφωμένου πλέον 
προγράμματος μαθημάτων-, αλλά και με την πρόθεση για «μείωση της μαθητικής διαρροής 

και βελτίωση της απόδοσης των μαθητών» ομολογεί ότι κινητοποιείται και η νέα κυβέρνηση 

(αυτή τη φορά του ΠΑΣΟΚ). Στην εισαγωγική έκθεση του νομοσχεδίου εισάγεται το μότο 
«Πρώτα ο Μαθητής» (με την «αυτόνομη δράση», με το «συλλογικό πνεύμα» και με 

«περιβαλλοντική συνείδηση») και, ταυτοχρόνως, η στόχευση για έναν μαθητή «μικρό 

διανοούμενο», «μικρό επιστήμονα», «μικρό εξερευνητή», «γλωσσομαθή» και «συνειδητό 
Έλληνα Πολίτη - Πολίτη του Κόσμου» (16). Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε και αυτή τη 

φορά, «στόχος του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορεί να είναι παρά η 

δημιουργία ενεργών υποκειμένων», τα οποία «θα διδαχθούν συγκεκριμένους τρόπους 

διερευνητικής προσέγγισης και κριτικής διαχείρισης της γνώσης» (17). Τέλος, να προστεθεί 
ενδεικτικά στον μακρύ αυτόν κατάλογο τής προς την μαθητιώσα νεολαία παροχής αξιών και 

δυνατοτήτων και το άρτι αφιχθέν Προεδρικό Διάταγμα για την Αξιολόγηση των στελεχών 

της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών της -σκοπός του οποίου είναι, για μια ακόμη φορά, 
«η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και διοικητικού τους έργου […] προς όφελος των 

ιδίων, των μαθητών και της κοινωνίας» (18). 

  Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί εδώ ότι στη μακρά αυτή προσπάθεια όλων των 
διακυβερνητικών σχημάτων της χώρας από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και 

εντεύθεν να θεμελιώσουν ένα άρτιο εκπαιδευτικό σύστημα, ο μαθητής-“υπό κατασκευήν” 

πολίτης αποτελούσε τον αναγκαίο εκείνο  μ ο χ λ ό  για την ανύψωση και της -μονίμως- υπό 

κατασκευήν εθνικής κοινωνίας και οικονομίας. Αναμφίβολα, η στόχευση αυτή ήταν πάντοτε 
υπέρ το δέον φιλόδοξη και απαιτητική –κυρίως, όμως, από το β’ μισό της δεκαετίας του ’50, 

οπότε και πρωτο-αναπτύσσεται η θέση ότι «η εκπαίδευση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

καταναλωτική δαπάνη αλλά ως επένδυση» ∙ αλλά και ότι η παιδεία αποτελεί το πανίσχυρο 
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μέσο «διά την οικονομικήν ανάπτυξιν της χώρας και την πνευματικήν προκοπήν του Έθνους» 

(19).  

Εμποτισμένη βαθειά από τη θεωρία του “ανθρωπίνου κεφαλαίου”, η προσπάθεια για 

μια εκπαίδευση που θα λειτουργούσε ως τροφοδοτικός μηχανισμός για τις απαιτήσεις (και τις 
προκλήσεις) του τεχνοκρατισμού ξεκίνησε, λοιπόν, να επιδιώκεται στη χώρα μας κατά τα 

τέλη της δεκαετίας του ’50· αλλά, κατά έναν τρόπο φυσικό και συνάμα παράδοξο,                  

δ ι α τ η ρ ή θ η κ ε  με διαφορετικούς ανά εποχή μανδύες έως και τις μέρες μας –
υπηρετώντας πάντοτε "το καλό" της κοινωνίας και, διαμέσου (ή πέραν) αυτής, και το 

διεκδικούμενο κάθε φορά οικονομικό θαύμα. Και   δ ι α π έ ρ α σ ε  κάθε πτυχή και κάθε 

μέσο ή φορέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με πρώτο και καλύτερο το πολύπαθο σχολικό 
εγχειρίδιο. Και μολονότι ως πρόθεση δεν είχε (και δεν έχει) εντός της τίποτε το αφύσικο ή το 

εξωπραγματικό (απεναντίας, μάλιστα, πάντοτε συμφωνούσε με τη θέση της εκάστοτε 

πραγματικότητας και της κοινής λογικής), εντούτοις ακολουθούσε πάντοτε παράδοξες 

μεθόδους ή ατραπούς –τόσο ως προς τον τρόπο με το οποίο επιλεγόταν να διαχυθεί, όσο κι ως 
προς τα ιδεολογήματα και τις προοπτικές που κρινόταν απαραίτητο να διαμορφώσει. Ας 

δούμε, όμως, το πώς και το γιατί. 

Εξετάζοντας κατ’ αντιπαράταξη το ζήτημα που μας απασχολεί, θα πρέπει, ωστόσο, 
να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι, όσον αφορά στον πρώτο άξονα της διερεύνησής μας, τη 

δεκαετία δηλαδή του 1960, δεν υπάρχει σ’ αυτόν μια απόλυτη συμμετρία ή ομοιομορφία 

πολιτικών αποφάσεων, επιλογών, πράξεων και επιδιώξεων σε όλη του τη χρονική έκταση. 
Αν και αυτονόητο (ή σχεδόν αυτονόητο), τούτο θα πρέπει να προταχθεί ευθύς εξαρχής, διότι 

σε αντίθετη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος τόσο της παρανόησης της πραγματικότητας όσο 

και της συσκότισης των δεδομένων της. Τηρουμένων, όμως, των αναλογιών, αυτό που 

μπορεί κανείς να εντοπίσει στο συνολικό φάσμα της εν λόγω δεκαετίας είναι ότι η 
εκπαιδευτική πραγματικότητα που αναδύεται, συντροφεύεται από ένα  ι δ ε ο λ ο γ  ι κ ό        

ί ζ η μ α  βαθιά  σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ό, με άξονές του την ανάγκη για την αποδοχή και τη 

διατήρηση από τους μαθητές της   δ ε δ ο μ έ ν η ς   τ ά ξ η ς   π ρ α γ μ ά τ ω ν  αλλά και των 
πλείστων όσων  σ τ ε ρ ε ο τ ύ π ω ν, την πρόταξη της προγονικής αρετής και της 

ανωτερότητας της ελληνικής φυλής, τη θρησκευτική έξαψη με σημείο αναφοράς, πάντοτε, το 

ε λ λ η ν ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό   ι δ ε ώ δ ε ς,  καθώς και τη φροντίδα για εγχάραξη ενός 

υποστρώματος πειθαρχίας και ευταξίας. Επίσης, θα πρέπει να προστεθούν σ’ αυτά και η 
βάσανος της τυπολατρίας και του διδακτισμού (των προϊόντων, δηλαδή, της επιβεβλημένης 

δασκαλοκεντρικής μεθόδου και της από καθέδρας διδασκαλίας), τα   ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α   (με 

αποφάσεις αρμόδιων για το σκοπό αυτό κρατικών επιτροπών) σ χ ο λ ι κ ά   ε γ χ ε ι ρ ί δ ι  α, 
ο έλεγχος της διάχυσης της σχολικής ύλης, αλλά και η διάκριση του “ικανού” από τον 

“αποτυχημένο” μαθητή με κριτήριο την ποσοτική κλίμακα της επίδοσης και απόδοσης. 

Στην κορύφωση της δεκαετίας, αποθεώνονται , εξάλλου, -προς το αιχμηρότερό τους- 
όλα τα παραπάνω, ως αποτέλεσμα του στραγγαλισμού της δημοκρατίας και της εμφάνισης 

του διακυβερνητικού μορφώματος της δικτατορίας των συνταγματαρχών: το “έθνος” 

συμβολίζει πλέον μια «ψυχική ενότητα και μια γενική πειθαρχία και τάξη» (20), στην οποία οι 

“Πραγματικοί Έλληνες” (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 2006)  λειτουργούν ως ταγοί – αναμορφωτές 
της ηθικής κοινωνίας (πλάι στην ιδιότυπη ολιγαρχική Πολιτεία), διαπνέονται από 

νομιμοφροσύνη και αντι-κομμουνιστικά ιδεώδη και, επίσης, έχουν εντός τους καλά 

φυλαγμένη την ελληνοχριστιανική τους ταυτότητα (21). Μάλιστα, το εκπαιδευτικό σύστημα 
εξακολουθεί να επικαλείται το δικό του “ανεύθυνον” για τις περιπτώσεις  σχολικής 

αποτυχίας, υποτάσσεται σε άνωθεν προερχόμενες πατερναλιστικές νουθετήσεις, διατηρεί στο 

ακέραιο την αναμορφωτική του προτεραιότητα και συνδράμει τα μέγιστα στην πραγμάτωση 
της καθολικής ελεγκτικής πολιτικής που το καθεστώς της “Επαναστάσεως” επιθυμούσε 

διακαώς.  

Οφείλουμε, όμως, να προβούμε στην ίδια αυτονόητη (ή σχεδόν αυτονόητη και πάλι) 

επισήμανση και για τον δεύτερο άξονα της αναζήτησής μας –ότι , δηλαδή, δεν είναι λογική 
και αναμενόμενη η πλήρης ταύτιση πολιτικών επιλογών, αποφάσεων, συσχετισμών και 

στοχεύσεων ούτε και κατά το διάστημα από την έλευση της νέας χιλιετίας και εντεύθεν 

(περίοδος 2000-2013). Αφενός μεν διότι καθ’ όλη αυτή την περίοδο η χώρα μας 
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κυβερνήθηκε από διαφορετικούς κομματικούς-πολιτικούς σχηματισμούς (αν και χωρά εδώ 

μεγάλη συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον επρόκειτο, τελικά, και για κυβερνήσεις με 

αντίρροπες ή διαμετρικά αντίθετες ιδεολογικές προτεραιότητες)∙ αφετέρου δε, επειδή οι 

προτεραιότητες δεν ήσαν ολότελα ίδιες, δεδομένων των συνταρακτικών κάθε φορά 
προκλήσεων και, ασφαλώς, των επιτακτικών αναγκών της εκάστοτε διεθνούς συγχρονίας.  

Ωστόσο, και σε αυτή τη χρονική περίοδο, παρά τις διαφοροποιήσεις στα σχετικά με 

την εκπαίδευση προγράμματα των εναλλασσόμενων κυβερνήσεων, μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει σε αυτά την ύπαρξη και  ο μ ο ι ο π α θ ε ι ώ ν   ή   ε κ λ ε κ τ ι κ ώ ν                      

ε  π  α ν α λ ή ψ ε ω ν  (ενίοτε ακούσιων και συχνά μάλλον ηθελημένων) ως προς τις 

προθέσεις αλλά και την εφαρμογή τους –όσων τουλάχιστον “ευτύχησαν” να υλοποιηθούν. 
Έτσι, τόσο στα σχολικά εγχειρίδια όσο και στην εν γένει εκπαιδευτική πολιτική των 

κυβερνήσεων της περιόδου εξυμνείται (και πάλι) η γενναιότητα και το διαχρονικά ακμαίον 

της ελληνικής φυλής, διατηρείται αλώβητη η θρησκευτική ταυτότητα του νεοέλληνα, 

παραμένουν στο ακέραιο πολλά θεσμικά “κατεστημένα” παλαιότερων εποχών με τις 
προτεραιότητες και τις προθέσεις τους από τη μια και με τις αγκυλώσεις ή τα                         

μ υ θ ε ύ μ α τ α  από την άλλη∙ δεν αποκαθηλώνεται η πίστη στο “χαρισματικό” και 

“προικισμένο” παιδί με την προσωπική τάχα πρωτοβουλία για μάθηση και με 
χαρακτηριστικά-αξίες, που εξακολουθούν να θεωρούνται ως εσωτερικά προνόμια ή θεία 

δώρα· επιδιώκεται η κοινωνικοποιητική  ο μ ο ι ο μ ο ρ φ ί α  και, προκειμένου να 

αποφευχθούν (όσο είναι δυνατό) οι αντιρρητικοί κραδασμοί, ελέγχεται η σχολική ύλη και 
διαχέονται τα δέοντα και τα επιθυμητά του κοινωνικοπολιτικού, οικονομικού και ιδεολογικού 

εθνικού φορτίου∙ παραγνωρίζεται η κοινωνική προέλευση του μαθητή και, ως εκ τούτου, τα 

πολιτισμικά συμπαρομαρτούντα της, επιζητείται η πολυπραγμοσύνη και το πολυδιάστατο 

του χαρακτήρα, απαξιώνεται η μη ελεγχόμενη αυτενέργεια και κατακεραυνώνεται η 
ανεξέλεγκτη πρωτοβουλία∙ περιθωριοποιούνται οι κοινωνικές ακρότητες στα ήθη, στην 

εμφάνιση και στις συμπεριφορές (παρά το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα εμφανίζεται 

πια ανεκτικότερο σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις ή συμπεριφορές), υπερυψώνεται η αξία και 
το αδιαμφισβήτητο του τεχνολογικού εξοπλισμού των∙ κι, επίσης, προβάλλεται (όπως και 

τότε) η αναγκαιότητα της ένταξής μας στο π α γ κ ο σ μ ι ο π ο ι η μ έ ν ο   σ ύ σ τ η μ α,  

αλλά και το επιβεβλημένο των μετενεργειών εκείνων, οι οποίες θα δρομολογήσουν την 

ταχύτατη πρόσδεσή μας στο άρμα της Ενοποιημένης Ευρώπης –της διαχρονικά, δηλαδή, 
ποθητής Εσπερίας.  

Το παράδοξο, βεβαίως, είναι ότι μπορεί κανείς να εντοπίσει τέτοιου είδους 

συγγένειες και ταυτοσημίες όχι μόνο εντός της δεύτερης περιόδου που εξετάζουμε, αλλά και 
μεταξύ αυτής και της δεκαετίας του ’60 -παρόλο που το μεταξύ τους χρονικό διάστημα θα 

έπρεπε να ήταν απαγορευτικό για κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από την άποψη και μόνο του 

πανδαμάτορος χρόνου. Απεναντίας, η άποψη που εκφράζεται σε εγχειρίδια των αρχών του 
’60 ότι ο Θεός είναι ο «πολυεύσπλαχνος Πατήρ, γεμάτος από επιείκιαν και αγάπη […] άγιος, 

άδολος και πάναγνος […] τόσον κοντά εις τον άνθρωπον» (22) και ότι, επίσης, «κάθε 

Χριστιανός έχει υποχρέωσιν να γνωρίζει την Ιστορίαν της θρησκείας του διά να δοξολογή τα 

μεγαλεία του Θεού, να κρατή ασάλευτον την Ορθόδοξον πίστιν του και να αποφεύγη κάθε 
αποπλάνησιν από τον ηθικόν δρόμον και να βαδίζη πάντοτε εις το αληθινόν φως, που είναι 

μόνον ο Χριστός μας» (23) ∙ αλλά κι απόψεις της τελευταίας φάσης της δεκαετίας του 1960 

ότι «αρετή άνευ πίστεως προς ζώντα Θεόν και προς το κύρος του ηθικού νόμου φαίνεται ως 
απομίμησις αρετής» (24) και πως «ως Ορθόδοξοι, είμεθα τα γνήσια παιδιά του Θεού» (25), 

δείχνουν να   σ υ μ φ ω ν ο ύ ν  σε μεγάλο βαθμό με την άποψη που εκφράζεται σε σχολικό 

εγχειρίδιο της σύγχρονής μας περιόδου, στο οποίο υποστηρίζεται ότι ο Χριστός «είναι η 
σαρκωμένη αλήθεια», ότι η Αγία Γραφή είναι «το βιβλίο της Αλήθειας […] το οποίο δεν 

μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο από τα αναρίθμητα βιβλία που έχουν γραφτεί», ότι η Αγία 

Τράπεζα «είναι η αληθινή πηγή της ζωής για τους πιστούς», ότι η Εκκλησία «ως κιβωτός 

φυλάει τη αλήθεια», ότι «οι αλήθειες που μας αποκάλυψε ο Χριστός αποτελούν τις ακλόνητες 
βάσεις για τη ζωή όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών» και ότι, επίσης, ο Χριστός ήρθε 

επί γης «και οι νόμοι “γέμισαν ζωή” και οι άνθρωποι γνώρισαν αυτή τη ζωή και την αλήθεια» 

(26).  
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Η Ορθοδοξία, εξάλλου, αναλαμβάνει ανέκαθεν ρόλο πολιορκητικού κριού και στην 

περίπτωση των οποιονδήποτε εχθρών ή σφετεριστών του Έθνους. Συχνά πυκνά, μάλιστα, 

επιχειρείται με την αρωγή της (στη βάση της ιδέας του “περιούσιου ελληνικού λαού”) η 

θεμελίωση της εθνικής ταυτότητας των μαθητών: «Οι νεαροί Έλληνες πρέπει να μη 
λησμονούν ότι η φυλή μας έχει προικισθή υπό του Θεού με σπάνια χαρίσματα» (27) αλλά και 

ότι «διά του Βασιλείου (σημ.: εδώ ο συγγραφέας αναφέρεται στην προσωπικότητα και στο 

έργο του Μ. Βασιλείου) ο μεν Ελληνισμός έγινε χριστιανικός, ο δε χριστιανισμός εξελληνίσθη, 
ώστε να προκύψει κάτι νέον: η ελληνοχριστιανική παιδεία. […] ο ελληνοχριστιανικός 

πολιτισμός, ο οποίος διά μέσου των αιώνων καθοδηγεί την ανθρωπότητα και υψώνει την 

παγκόσμιον ψυχήν εις τα ωραιότερα ιδανικά της» (28). Οι μαθητές οφείλουν, επίσης, να 
γνωρίζουν ότι «η επίδρασις της Χριστιανικής ημών Θρησκείας εις την ανάπτυξιν του 

πνευματικού πολιτισμού της χώρας είναι απόλυτος […]. Ο συγκερασμός της κληρονομίας των 

αρχαίων ημών προγόνων προς τα διδάγματα της χριστιανικής πίστεώς μας αποτελεί το βάθρον 

πάσης πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής εκδηλώσεως του Ελληνικού λαού και του 
Ελληνικού Κράτους» (29) · καθώς και πως «κάθε σπιθαμή της Ελληνικής γης έχει και μιαν 

ένδοξον ιστορίαν. Το χώμα της είναι άγιον, διότι είναι ποτισμένον με αίμα Αγίων και ηρώων» 

(30).  
Παρόμοια υπερηφάνεια, όμως, οφείλουν να νιώθουν και οι σύγχρονοί μας μικροί 

μαθητές, όταν μαθαίνουν ότι «η συνάντηση και σύνθεση του Χριστιανισμού και Ελληνισμού 

αποτέλεσε τη βάση της διαμόρφωσης της νεοελληνικής ταυτότητας» (31) ·  όταν, επίσης, τους 
“αποκαλύπτεται” ότι «ο Θεός μίλησε στη γλώσσα μας, συγκαταβαίνοντας στην αδυναμία μας» 

(32) ·  αλλά και όταν (ως περιούσιος, πάντοτε, λαός) πληροφορούνται ότι σ’ αυτούς (ή και γι’ 

αυτούς) «η Εκκλησία της Ελλάδος […] διδάσκει με ακρίβεια τον λόγο του Θεού» κι «εκφράζει 

στην πράξη με γνήσιο τρόπο την Ορθόδοξη χριστιανική πίστη και ζωή» (33). 
Κι αν η θρησκεία δύσκολα αλλάζει στο χρόνο ως θεσμός κι εξίσου δύσκολα 

αποκαθηλώνονται θέσεις, επιλογές και στάσεις ζωής που απορρέουν από τη ζύμωση μέσα 

στο περιβάλλον της, είναι τουλάχιστον παράδοξο που, παρά τις τόσες και τέτοιου μεγέθους 
διαφορές που σημειώθηκαν στο μεταξύ στις περισσότερες κοινωνίες (και στην ελληνική) 

αλλά και στα μέλη τους, η κοινωνική ζωή φαίνεται να παρέμεινε, εντέλει,  σ τ ά σ ι μ η  στο 

περιβάλλον των σχολικών εγχειριδίων. Από το “τότε”, λοιπόν, της δεκαετίας του ’60, όταν τα 

αναγνωστικά μιλούσαν για «ένα συμπαθητικό γεροντάκι που τον αγαπούσαν όλοι στο χωριό. 
Η δουλειά του ήταν να διορθώνει παπούτσια», για τον αγρότη κυρ Πανάγο που «λάμπει από 

τη χαρά κι από τον ιδρώτα το μέτωπό του», για τον «γέρο ξωμάχο […] με κορμί σφιχτό σαν το 

πουρνάρι» (για τον οποίο ο συγγραφέας λέει «τον αγναντεύω με θαυμασμό») 
(ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, 1979) (34), φτάνουμε σ’ ένα “τώρα” σχεδόν  π α ν ο μ ο ι ό τ υ π ο,  με 

γλαφυρά και  σ τ ε ρ ε ό τ υ π α  στοιχεία στα προτεινόμενα αναγνώσματά του: με την 

«εξαμελή μας οικογένεια», με το καινούριο σπίτι «μέσα σε κτήμα […] με λίγα οπωροφόρα, 
αρκετά κυπαρίσσια και πευκάκια» (την ολοκλήρωση, κατά έναν τρόπο, του “ελληνικού 

ονείρου”), με άλλα δύο σπίτια πλάι του –το μεγαλύτερο για τον ιδιοκτήτη, τον «κύριο 

Σταμάτη και την οικογένειά του» και το μικρότερο, στο οποίο «έμενε ο κυρ Φάνης, ο κουρέας, 

με τη γυναίκα του […] Όλοι εξαιρετικοί άνθρωποι, ιδιαίτερα ο κυρ Σταμάτης. Σοβαρός, 
καλόψυχος κι υπομονετικός. Ποτέ δε μας μάλωσε. Πάντα μας συμβούλευε» (35) ∙ αλλά και με 

την κοινωνική πραγματικότητα  ε ξ ω ρ α ϊ σ μ έ ν η  και   ε ξ ι δ α ν ι κ ε υ μ έ ν η  (για μια 

ακόμη φορά), με τα προβλήματα και τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής οστρακισμένες: 
«Ζουν στην Τυνησία, στη Ματμάτα της Σαχάρας. Τα σπίτια τους είναι υπόγειες σπηλιές […] 

δροσερά σπίτια, οάσεις ξεκούρασης μέσα στη λάβρα της ερήμου, και διατηρούνται καθαρά, 

παρ’ ότι δε διαθέτουν καμιά από τις σύγχρονες ανέσεις. Οι άνθρωποι που κατοικούν σ’ αυτά 
είναι σοβαροί και νοικοκυρεμένοι» (36).   

Εξίσου “νοικοκυρεμένα” και   π ρ ο σ ε γ μ έ ν α   επιβάλλεται, εξάλλου, στο εγχώριο 

μαθητικό κοινό και η ισχύουσα –κάθε φορά- κοινωνική, πολιτική και πολιτειακή 

πραγματικότητα. Κύριο μέλημα των ιθυνόντων τής εκάστοτε επίσημης εξουσίας υπήρξε η 
παρουσίαση του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι ως  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  και                                  

α ν α π α λ λ ο τ ρ ί ω τ ο υ,  ώστε και η αποδοχή του να είναι άμεση και η διατήρησή του 

διηνεκής. Τις ιδεολογικές αυτές αγκυλώσεις μπορεί να εντοπίσει σχετικά εύκολα κανείς είτε 
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σε κάθε απόπειρα τεκμηρίωσης των προτεινόμενων εκπαιδευτικών αλλαγών, οπότε και 

ομολογείται –τρόπον τινά- η πρόθεση της «επιβλέψεως και καθοδηγήσεως» των μαθητών, 

των οποίων, καθώς λέγεται ευθαρσώς, «θα επιδιωχθή […] η χειραγώγησις» (37) ∙ είτε σε  

αναφορές περί της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων (την οποία οφείλουν όλοι ανεξαιρέτως να 
αποδεχθούν και να σεβαστούν), όπως λ.χ. για τον τέως άνακτα Παύλο, «τον οποίον το 

σύνολον του ελληνικού λαού εσέβετο και ηγάπα», επειδή αφενός «είχε συνείδησιν της 

αποστολής του και ήσκησε τα καθήκοντά του κατά τρόπον εξυπηρετικόν του εθνικού 
συμφέροντος» και αφετέρου, επειδή «διαρκούντος του συμμοριτοπολέμου […] ευρίσκετο 

συνεχώς πλησίον των εθνικών μονάδων και των εκ της καταστροφικής μανίας των 

κομμουνιστών πασχόντων πληθυσμών» (38). 
Με όπλα της, λοιπόν, την  ο μ ο ι ο μ ο ρ φ ί α  (και συχνά πυκνά και τον                    

κ α τ α ν α γ κ α σ μ ό), η εκάστοτε εξουσία, με το να εγκλωβίζει τους ηγεμονευόμενους 

μαθητές σε ένα ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων και σχολικών αναγνωσμάτων, ήταν σε θέση να 

επιτυγχάνει στο ακέραιο την  κ ο ι ν ω ν ι κ ο -ε ν σ ω μ α τ ι κ ή   λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  της  –
ήτοι, «να μεταβιβάσει στις νέες γενεές εκείνες τις αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας που 

εγγυώνται την περαιτέρω διατήρηση και εξέλιξη του συστήματος» (ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ, 1987). 

Δεδομένου, μάλιστα, ότι ο εκπαιδευτικός θεσμός πάντοτε παρουσιαζόταν «σαν ο μοναδικός 
θεσμός που μπορεί να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στη Γνώση», ήταν σχετικά εύκολο για το ίδιο 

το Κράτος «να θεμελιώσει την (αστική) ενότητα του έθνους, της εθνικής συνείδησης αλλά και 

του εθνικού πολιτισμού» (ΜΗΛΙΟΣ, 1993). Όπως είναι γνωστό, άλλωστε, «ο αποθεματικός 
χαρακτήρας της παιδικής ηλικίας είναι εκείνος που επιτρέπει μακροπρόθεσμα την αφομοίωση 

του ατόμου στην παραγωγική διαδικασία», ώστε, εν συνεχεία, «μια διαμορφωμένη ταυτότητα 

αποτελεί ακριβώς μια προϋπόθεση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής» (ΜUHLBAUER, 

1995) -αυτού, δηλαδή, του τρόπου, για τον οποίο αναζητούνται κατά κανόνα άτομα πειθήνια, 
συμβιβασμένα, χειραγωγήσιμα και υπάκουα. 

Στα σύγχρονα, ωστόσο, σχολικά εγχειρίδια, η ευχέρεια να ειπωθούν τα πράγματα 

“με το όνομά τους” εξαντλείται συχνά σε εντυπωσιακές (και χιλιοειπωμένες) φράσεις 
μέγιστου ειδικού βάρους αλλά άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος, όπως ότι «το δημοκρατικό 

πολίτευμα κατοχυρώνει με νόμους αξίες όπως η ισότητα και η ελευθερία όλων των πολιτών. Οι 

άνθρωποι θεωρούνται ίσοι μεταξύ τους, έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Συνεργάζονται για την κοινή πρόοδο και συμβιώνουν αρμονικά» (39) · ή ότι «κράτος δικαίου 
σημαίνει ότι κάθε πράξη οποιουδήποτε οργάνου της εξουσίας πρέπει να προβλέπεται από το 

Σύνταγμα και το νόμο» (40). Οι πληροφορίες αυτές, όμως, παρουσιάζουν την 

πραγματικότητα   ό π ω ς   θ α   έ π ρ ε π ε   ν α   ε ί ν α ι   και όχι όπως είναι  –με άλλα λόγια,  
ε ξ ω ρ α ΐ ζ ο υ ν   ή   π α ρ α β λ έ π ο υ ν   ή   π α ρ α σ ι ω π ο ύ ν. Όπως όταν, για 

παράδειγμα, μιλώντας για τα εκλογικά συστήματα και για την Απλή Αναλογική επιχειρούν 

να εξηγήσουν, γιατί το σύστημα αυτό δεν εφαρμόζεται πια στη χώρα μας: «Σήμερα, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και σε άλλες δημοκρατίες, εφαρμόζονται περισσότερο περίπλοκα αναλογικά 

συστήματα, με στόχο την ενίσχυση των μεγαλύτερων κομμάτων» (41).  

Σημαντικός πυλώνας της προσπάθειας διατήρησης της δεδομένης τάξης πραγμάτων 

ήταν (και εξακολουθεί να είναι) και η συστηματική αναφορά στον κοινό ευρωπαϊκό χάρτη 
και στην αναγκαιότητα της συνύπαρξης των ευρωπαϊκών χωρών. Τέτοιου είδους αναφορές 

γίνονται σχεδόν σε όλα τα ανθρωπιστικά μαθήματα (άλλοτε άμεσα κι άλλοτε έμμεσα), με 

κοινό πάντοτε παρονομαστή την ανάδειξη της χρησιμότητας-ανταποδοτικότητας ενός βίου 
συλλογικού των χωρών της γηραιάς ηπείρου. Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει 

σχεδόν εύκολα το αβασάνιστο των προτροπών και των επικλήσεων στην ωφελιμότητα του 

εγχειρήματος, καθώς και τον αδιαφανή πέπλο που υπερκαλύπτει την απόπειρα δημιουργίας 
μαθητών με κριτικό πνεύμα και κριτική στάση ζωής· όταν οι συγγραφείς των σχολικών 

εγχειριδίων αναφέρουν λ.χ. ότι «οι αποφάσεις για ορισμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

λαμβάνονται δημοκρατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο» ή ότι «μισό δισεκατομμύριο πολίτες 

ευρωπαϊκών κρατών έχουν σήμερα μια δεύτερη ταυτότητα, την ταυτότητα του ευρωπαίου 
πολίτη […] αποκτούν την ιθαγένεια της Ε.Ε., που δεν αντικαθιστά, αλλά προστίθεται στην 

εθνική τους ιθαγένεια» (42). Όπως, επίσης, εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει, τη 

συστηματική προσπάθεια  ε ξ ι δ α ν ί κ ε υ σ η ς  στα προς γνώση περιεχόμενα:  «Οι χώρες 
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συνενώνουν τις δυνάμεις τους για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ισχύ και παγκόσμια επιρροή» 

/«στοιχεία κοινά μεταξύ των λαών μπορεί να είναι κοινές αξίες όπως η δημοκρατία, η 

ελευθερία, η κοινωνική δικαιοσύνη, ο σεβασμός στην ετερότητα» / «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υποστηρίζει ιδιαίτερα τη διδασκαλία γλωσσών στα παιδιά, για να συνειδητοποιήσουν 
περισσότερο ότι ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια» (43) · ώστε, εν συνεχεία, αφενός να 

απομειωθούν τα αρνητικά σημεία της ευρωπαϊκής σύζευξης και αφετέρου να περάσουν 

υποδορίως τα μηνύματα της αναγκαίας προώθησης-υποταγής: «Κάθε χώρα της Ε.Ε. είναι      
ε λ ε ύ θ ε ρ η  να αποφασίζει την εθνική της πολιτική, π.χ. την εκπαιδευτική πολιτική. Η Ε.Ε. 

παράλληλα, θέτει κοινούς στόχους […] Οι στόχοι αυτοί προωθούνται στα κράτη-μέλη με 

αντίστοιχες  ο δ η γ ί ε ς  και χρηματοδοτήσεις». Και λίγο παρακάτω: «Η Ε.Ε. αναλαμβάνει 
δράση μόνον, εφόσον αυτή είναι  π ι ο  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή   από αντίστοιχα εθνικά μέτρα. 

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων αποστέλλει οδηγίες στα κράτη-μέλη, τα οποία οφείλουν να τις 

εφαρμόζουν. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ε.Ε. προχωρεί σε  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  ή  ε π ιβ ο λ ή   

π ρ ο σ τ ί μ ων» (44). 
Στα σύγχρονα εγχειρίδια θίγονται, βεβαίως, και ζητήματα που αφορούν στα 

δικαιώματα των πολιτών και στην προστασία τους, στη δυνατότητα ελέγχου των αιρετών 

αντιπροσώπων (45) στις μορφές ελευθεριών και στην περιβαλλοντική αγωγή και στην 
Αγωγή Υγείας (46), καθώς και σε άλλα σύγχρονα ζητήματα –κι αυτά όλα συνιστούν το 

θετικό του πράγματος σε αντιδιαστολή προς τα εγχειρίδια παλαιότερων εποχών. Κατά τη 

γνώμη μας, όμως, απομένει πολύ διάστημα για να διανύσουμε ακόμη, προκειμένου να 
συντελεστούν στην πράξη οι αλλαγές και οι προοπτικές που πάντοτε περιγράφονταν (και 

περιγράφονται) άψογα σε θεωρητικό σχήμα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει σίγουρα να 

απαγκιστρωθεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον μας από  χ ε ι ρ ι σ τ ι κ έ ς  μ ε θ ο δ ε ύ σ ε ι ς  

κι από προθέσεις ιδεολογικής καθοδήγησης των μαθητών, να πραγματοποιηθεί κατ’ ουσίαν η 
πολυπόθητη φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ο π ο ί η σ η  της κοινωνίας (που θα συμπαρασύρει και τον 

μικρόκοσμο της επιμελημένης αγωγής), να εξοριστεί διά παντός το μύθευμα του “ικανού” 

παιδιού –του απομονωμένου από το πραγματικό περιβάλλον προέλευσής του. Αλλά και να 
αποκαθηλωθεί το ιδεολόγημα της βέβαιης κοινωνικής κινητικότητας διαμέσου του σχολικού 

μηχανισμού (και να υφίσταται πλέον ως πιθανότητα πλάι στο πανίσχυρο πλεονέκτημα της 

πολιτικής και οικονομικής δύναμης). Οπωσδήποτε, όμως, να απλωθεί σε όσο το δυνατόν 

περισσότερα παιδιά το αγαθό της Παιδείας και της γνώσης που απελευθερώνει και 
χειραφετεί. Ώστε η γνώση που αξιώνεται ο κάθε μαθητής να είναι όντως υψηλής αξίας.-  
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και διοικήσεως της Γενικής (Στοιχειώδους και Μέσης) Εκπαιδεύσεως, Κώδιξ Νομικού 
Βήματος, έτος 12ον, σ. 705. 

3. Ν.Δ. 4379/1964, Κώδιξ Νομικού Βήματος, ό.π., σ. 581. 

4. Για περισσότερες και κατατοπιστικότερες πληροφορίες σχετικά με τον περιορισμό των 
πολιτικών ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων από τη χούντα των συνταγματαρχών 

αξίζει κανείς να μελετήσει ενδεικτικά τα άρθρα 9, 14, 15, 18 & 123 του Συντάγματος του 

1968, τα οποία αναφέρονται αντίστοιχα στις προϋποθέσεις για την ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, στην ελευθερία του τύπου, στα περί αλληλογραφίας, στις δημόσιες 

συναθροίσεις και στους δημοσίους υπαλλήλους. (Βλ. σχετικά, Σύνταγμα της Ελλάδος, 1968, 

«Σχέδιον Προς τον Ελληνικόν Λαόν», Δημοψήφισμα 2/9/1968, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 

Κρήτης, σσ. 7, 9, 10-12, 58 & 61.   
5. Κ. Ι. Δεδόπουλος, «Πνοή Υγείας», Θέσεις και Ιδέαι, τόμ. Α’, τεύχ. 4, Αθήναι 1970.  

6. Α. Ανδρέου, «Η Εκπαιδευτική Πολιτική (1967-1974), Πλήρης εισήγηση στο Συνέδριο της 

Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και του Ιδρύματος “Σάκης Καράγιωργας”, Η Δικτατορία: 
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Καθεστώς – Καταβολές – Επιπτώσεις. 30 χρόνια μετά, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 10-12 

Δεκεμβρίου 1997, σ. 2 

7. Σύνταγμα 1975, 9 Ιουνίου, ΦΕΚ 111, άρθ. 16, παρ. 2, σ. 626. (Και οι δύο παραπομπές). 

8.  Σύνταγμα 1986, 9 Μαρτίου, (Αναθεώρηση του 1975), ΦΕΚ 23. 
9. Ν. 1566/85, «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις», 30 Σεπτεμβρίου, ΦΕΚ 167, άρθρο 1, παρ. 1 & 2. 

10. Ν. 2525/97, «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», 23 Σεπτεμβρίου, 

ΦΕΚ 188, άρθ. 1, παρ. 1 & 9, σσ. 6671-6672. 

11. «Πλαίσιο λειτουργίας σχολικών βιβλιοθηκών», αριθ. 128800/Γ7 (Ες φ. 11/1240), ΦΕΚ 
1784/2003 σσ. 24415-24416. 

12. «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων)», αριθ. 

107922/Γ7, ΦΕΚ 149, 10-10-2003, σ. 1 Να σημειωθεί εδώ ότι οι μαθητικές ανάγκες 

περιγράφονται και σκοποθετούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στην απόφαση 88739/Γ7 
«Λειτουργία Καλλιτεχνικών Λυκείων», ΦΕΚ 1417/6-9-2006 επί υπουργίας Μ. Γιαννάκου 

(Μάρτιος 2004 - Σεπτέμβριος 2007) στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που 

ακολούθησε.  
13.  Π.Δ. 50/2008, «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑ.Λ», ΦΕΚ 81/8-5-2008, 

σ. 1299. (Υπουργός Παιδείας ο Ευρ. Στυλιανίδης). 

14. Απόφαση 88310/Γ2, «Ψηφιακή τάξη», ΦΕΚ 1645/10-8-2009, σ. 20829. (Υπουργός 
Παιδείας ο Αρ. Σπηλιωτόπουλος). 

15. Απόφαση 61531/Γ1, «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με αναμορφωμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα», ΦΕΚ 804/9-6-2010, σ. 11943. (Υφυπουργός Παιδείας Εύη 

Χριστοφιλοπούλου). 
16. Πρόκειται για το «Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων 

στο χώρο της Παιδείας», «Νέο Σχολείο – Πρώτα ο Μαθητής», ν. 3879/21-9-2010, ΦΕΚ 163, 

σσ. 3-4 &10-11 αντίστοιχα. (Και οι δύο παραπομπές). 
17. Πρόκειται κατά σειρά για την απόφαση 125617/Γ7 «Οργάνωση και λειτουργία 

ενισχυτικής διδασκαλίας», ΦΕΚ 2585/7-11-2011, σ. 37768 & την απόφαση 70001/Γ2 

«Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα Αρχ. Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα 

Ελληνική Γλώσσα κα Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου», ΦΕΚ 
1562/27-6-2011, σσ. 21007-8. (Και στις δύο αποφάσεις Υπουργός Παιδείας η Άννα 

Διαμαντοπούλου). 

18. ΦΕΚ 240/5-11-2013 «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», άρθρο 2, παρ. 1, σ. 2. (Υπουργός Παιδείας ο Κωνσταντίνος 

Αρβανιτόπουλος). Του εν λόγω ΦΕΚ προηγήθηκε το ΦΕΚ 614/5-3-2013 (υφυπ. Παιδείας 

Θεόδ. Παπαθεοδώρου) «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής Μονάδας. Διαδικασία 
Αυτοαξιολόγησης». 

19. Το πρώτο απόσπασμα είναι από την ομιλία του Th. Shultz "Επένδυση σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο" το 1961, βλ. σχετικά Χ. Κάτσικας – Κ. Θεριανός, Ιστορία της Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης, Σαββάλας, Αθήνα 2004, σ. 159. Το δεύτερο απόσπασμα στο: Εισηγητική 
Έκθεσις επί του σχεδίου Ν.Δ. 4379, ό.π., σ. 701. Οι προσδοκίες αυτές έχουν θεωρηθεί 

«προφανώς υπερβολικές» και πιστεύεται ότι οι περισσότερες πολιτικές εξουσίες προέβησαν 

σε έναν «υπερτονισμό του ρόλου του σχολείου», το οποίο, κατ’ αυτές, «δε θα βοηθήσει μόνο 
στην ανάπτυξη της οικονομίας αλλά καλείται να βελτιώσει τη θέση της Ελλάδας σε διεθνές 

επίπεδο». [Βλ. Α. Προβατά, Ιδεολογικά Ρεύματα, Πολιτικά Κόμματα και Εκπαιδευτική 

Μεταρρύθμιση (1950-1965). Ο “λόγος” για την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Ανάπτυξη, Gutenberg, Αθήνα 2002, σ. 152].  

20. Δ. Παπαδημητρίου, «“Και εχρειάσθη η 21η Απριλίου διά να μην απωλεσθή η νίκη του 

Γράμμου”: η ιδεολογία της μετεμφυλιακής Δεξιάς και η κατάργηση της Ιστορίας στον λόγο 

της “Επανάστασης”», στο: Η Δικτατορία 1967-1974. Πολιτικές Πρακτικές – Ιδεολογικός 
Λόγος –Αντίσταση, εισαγωγή – επιμέλεια: Γ. Αθανασάτου – Α. Ρήγος – Σ. Σεφεριάδης, 

Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, β’ έκδοση, Καστανιώτης, Αθήνα 1999, σ. 133.  Οι 

21. Σύμφωνα με τον Δ. Γ. Τσάκωνα, πνευματικό (και όχι μόνον) αρωγό της 
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“Επαναστάσεως”, το καθεστώς των συνταγματαρχών είχε να διατηρήσει «την κοινοβιακή 

παράδοσι του Ορθόδοξου Ελληνισμού ιδωμένη συγκαιρινά», αλλά και να διεκπεραιώσει τον 

«διμέτωπο αγώνα του Κομμουνισμού και της Κεφαλαιοκρατίας». Δ. Γ. Τσάκωνας, Δοκίμια 

Επαναστάσεως, στο: Μ. Μελετόπουλος, Ιδεολογία του Δεξιού Κράτους 1949-1967, 
Παπαζήσης, Αθήνα 1993, σ. 135.  

22.
 
Α. Μπάμπαλης, Κατήχησις και Λειτουργική, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήναι 1960, σ. 

13. 
23. Η. Μηνιάτης, Εκκλησιαστική Ιστορία. Δια την Ε’ Τάξιν του Δημοτικού Σχολείου, Μ. 

Πεχλιβανίδης – Ατλαντίς, Αθήναι 1960, σ. 6. Σ’ ένα ακόμη, εξάλλου, σχολ. εγχειρίδιο 

λέγεται: «Δυστυχώς η Χριστιανική Εκκλησία διηρέθη.  Μ ό ν ο ν  η  ι δ ι κ ή  μας Ορθόδοξος 
εκράτησε γνησίαν και ανόθευτον την διδασκαλίαν του Σωτήρος και την Ιεράν Παράδοσιν». 

(Δ. Ευθυμιάδης, Κατήχησις και Λειτουργική. Προς χρήσιν των μαθητών της Στ’ τάξης των 

Δημοτικών Σχολείων, Ρέα, Αθήναι 1963, σ. 7. Οι υπογραμμίσεις δικές μας). 

24. Κ. Παπαπαναγιώτου – Π. Δορμπαράκης, Χριστιανική Ηθική, ΟΕΔΒ, Αθήναι 1968, σ. 91. 
25. Λ. Χριστοφιλόπουλος – Χρ. Καρυτινού – Μήτση, Κατήχησις – Λειτουργική. Προς χρήσιν 

των μαθητών της Στ’ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων, ΟΕΔΒ, Αθήναι 1969, σ. 86. 

26. Κ. Γούλας – Κ. Δεληκωσταντής – Ιω. Κομνηνού, Θρησκευτικά Στ΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ, 
Υπουργείο Παιδείας –ΙΤΥΕ Διόφαντος, Αθήνα 2012. Αναφορές αντίστοιχα από: Κεφ. Α, 

ενότ. 2 / Κεφ. Β, ενότ. 5 & 8 / Κεφ. Δ, ενότ. 16 / Κεφ. Γ, ενότ. 15 /Κεφ. Δ, ενότ. 16. 

Αξιοσημείωτη, βεβαίως, είναι η επανάληψη του ουσιαστικού “αλήθεια” και του επιθέτου 
“αληθινός” (περί τις 30 αναφορές), με τα οποία επιχειρείται προφανώς να καταδειχτεί το       

α ν α ν τ ί ρ ρ η τ ο  του πράγματος. 

27. Θ. Μακρόπουλος – Γ. Μπρης, Στοιχεία Αγωγής του Πολίτου. Διά την Στ΄ Τάξιν των 

Γυμνασίων, Αθήναι 1966, σ. 134. 
28. Σ. Λυγκώνης, Εκκλησιαστική Ιστορία. Προς χρήσιν των μαθητών της Ε’ τάξεως των 

Δημοτικών Σχολείων, Ρέα, Αθήναι 1963, σ. 84. 

29. Ε. Σταμάτης, Γεωγραφία του Πολιτισμού. Διά την Ε΄ Τάξιν του Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Εν 
Αθήναις 1962, σ. 133. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ζητήματα χριστιανικής πίστης 

ελλοχεύουν ακόμη και σε εγχειρίδιο Γεωγραφίας. 

30. Α. Τσιρίμπας, Αγωγή του Πολίτου. Προς χρήσιν των μαθητών της Στ’ Δημοτικού, ΟΕΔΒ, 

Αθήναι 1969, σ. 71. 
31. Κ. Γούλας – Κ. Δεληκωσταντής – Ιω. Κομνηνού, ό.π., Κεφ. Ε’, ενότ. 27. 

32. Χ. Γκότσης – π. Γ. Μεταλληνός – Γ. Φίλιας, Ορθόδοξη πίστη και λατρεία, Α’ Λυκείου, 

ΟΕΔΒ, ΥΠΕΠΘ – Π.Ι., Αθήνα 2004, Κεφ. Γ ,́ ενότ. β. Αξίζει εδώ να αναφερθεί τι 
προτείνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Θρησκευτικά Γυμνασίου – Λυκείου: «Το νέο 

ΠΣ δεν μπορεί να βασίζεται στην επιβολή και στη χειραγώγηση και, ταυτόχρονα, θα πρέπει 

να αντιστέκεται στον πειρασμό να καλύπτει με τις παρεχόμενες πληροφορίες και γνώσεις, με 
τις βεβαιότητες και τις απαντήσεις του, όλες τις πιθανές ερωτήσεις». Και εν συνεχεία: «Η 

θρησκευτική εκπαίδευση θα πρέπει να αποφύγει τον “ιδεολογικό εγκιβωτισμό” του μαθητή 

σε μεριστικές και απολυτοποιημένες ερμηνείες και στάσεις ζωής» (σ. 16). Οι δε Γενικοί και 

Επιμέρους Σκοποί του μαθήματος των Θρησκευτικών καταλήγουν(σ. 21): «Η γνώση είναι 
αληθινή, όταν μας ελευθερώνει από ό,τι ονομάζεται “πρόσδεση στο παρελθόν”». ΥΠΔΒΜΘ 

– Π.Ι., Νέο Σχολείο, Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά, Αθήνα 2011. (Οι 

υπογραμμίσεις δικές μας).  
33. Σ.–Μ. Νικολάου – Α. Βατσίτση – Ντ. – Μ. Δανιηλίδου – Β. Πασχαλιώρη, Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή, Στ Δημοτικού, ΥΠΔΒΜΘ – ΙΤΥΕ “Διόφαντος”, Ελ. Γράμματα, Αθήνα 

2012, σ. 25. Στο βιβλίο της Ε’ τάξης, εξάλλου, οι μικροί μαθητές πληροφορούνται για τον 
“κοινωνικό ρόλο της Εκκλησίας” και για το ότι «ενισχύει οικονομικά και στηρίζει 

πνευματικά τους ανθρώπους», ενώ λίγο πιο κάτω ενημερώνονται (όπως συνηθιζόταν και 

κατά τη δεκαετία του ’60) ότι «σε πολλές ενορίες λειτουργούν κατηχητικά σχολεία και 

κέντρα νεότητας με παιδικές χορωδίες, τμήματα όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν μουσικά 
όργανα, βυζαντινή μουσική, παραδοσιακούς χορούς, αγιογραφία, χρήση υπολογιστών κ.ά.». 

(Δ. Φλώρου – Ν. Στεφανόπουλος – Ε. Χριστοπούλου, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ε’ 

Δημοτικού, ΥΠΔΒΜΘ – ΙΤΥΕ “Διόφαντος”, Ελ. Γράμματα, Αθήνα 2012, σ. 10).    
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34. Στο βιβλίο αυτό, σχολιάζονται ανθολογημένα αποσπάσματα από τα αναγνωστικά της Β’ 

και της Δ’ τάξης του Δημοτικού.  

35. Ε. Ιντζίδης – Α. Παπαδόπουλος – Α. Σιούτης – Αικ. Τικτοπούλου, Τα απίθανα μολύβια. 

Γλώσσα Γ’ Δημοτικού, ΥΠΔΒΜΘ – ΙΤΥΕ “Διόφαντος”, Μεταίχμιο, Αθήνα 2012, α’ τεύχ., σ. 
40. 

36. Α. Ιορδανίδου – Ν. Κανελλοπούλου – Ελ. Κοσμά – Β. Κουταβά – Π. Οικονόμου – Κ. 

Παπαϊωάννου, Γλώσσα, Στ  ́Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2007, α’ τεύχ., σ. 34. Στο σχολικό 
εγχειρίδιο, πάντως, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ίδιας τάξης γίνεται μνεία στις 

δυσκολίες στην οικογένεια και στο γεγονός ότι πολλές φορές υπάρχουν «συνεχείς καβγάδες 

μεταξύ των μελών της, συγκρούσεις, βία ή και διαζύγιο». Έτσι, καταστάσεις που πια είναι 
τόσο συνήθεις, ώστε θα ήταν παράλογο να συμπεριφερόμαστε σαν να μην υπάρχουν καν, 

αντιμετωπίζονται εδώ με σύγχρονο τρόπο κοινωνικής σκέψης. Και είναι σαφώς άξια 

επικρότησης η αναφορά σε «οικογενειακούς συμβούλους» και «συμβουλευτικά κέντρα 

στήριξης της οικογένειας, όπου μπορούν να απευθυνθούν τα μέλη της οικογένειας 
προκειμένου να βοηθηθούν», δεδομένου ότι το μήνυμα μπορεί να παραληφθεί τόσο από τα 

παιδιά όσο κι από τους γονείς τους. (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Στ’ Δημ. …, ό.π., σ. 15).  

37. Εισηγητική Έκθεσις επί του σχεδίου Ν.Δ. 4379, ό.π., σσ. 706 και 709 αντίστοιχα. 
38. Γρ. Δάφνης, Συνοπτική Ιστορία της Συγχρόνου Ελλάδος, ΟΕΔΒ, Αθήναι 1969, σ. 264-265. 

39. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Στ’ Δημοτικού, ό.π., σ. 47. 

40. Σ. Σωτηρίου – Στ. Κορδονούρη – Αικ. Ζαφρανίδου, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γ’ 
Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2011, σ. 72. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Περίληψη  

Η έκδοση των βιβλίων Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο αποτελεί 

μια σημαντική καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα. Τα βιβλία του Δημοτικού 

περιέχουν πολλές αναφορές σε Ολυμπιακά θέματα και ασχολούνται με πολλά θέματα 

σημαντικά για τους μαθητές που αφορούν στην υγεία και στην αρμονική τους 

συνύπαρξη στην κοινωνία. Επίσης υπάρχουν θέματα που αφορούν την ιστορία, το 

πολιτισμό και τις συνήθειες των ανθρώπων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

ανεύρεση των ανθρωπιστικών αξιών που παρατίθενται στα βιβλία Φυσικής Αγωγής  

του Δημοτικού Σχολείου που είναι ταυτόχρονα και Ολυμπιακές αξίες αφού από τη 

μια πλευρά ως μέσο χρησιμοποιείται ο αθλητισμός που έχει ως αποκορύφωμα τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες και από την άλλη οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν αυτοί που 

γέννησαν ανθρωπιστικές αξίες όπως η ισότητα η δικαιοσύνη κ.ά. Όπως αναφέρει και 

ο καθηγητής Μουντάκης στο μοναδικό κοινωνικό πεδίο όπου πλούσιοι και φτωχοί, 

άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής φύλου και θρησκείας που είχαν τους ίδιους 

κανόνες συναγωνισμού είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και γενικά ο αθλητισμός. Έτσι 

λοιπόν μελετώντας τα βιβλία οι μαθητές μπορούν να γαλουχηθούν με αξίες όπως: της 

αριστείας, του έντιμου αγώνα, της συμμετοχής, της ισότητας, της προσπάθειας, της 

φιλίας, των ίσων ευκαιριών, της αρμονικής ανάπτυξης του σώματος και του 

πνεύματος της υγείας και της ειρήνης.  

 Πολύ σημαντικός είναι και ο τρόπος που παρουσιάζονται αυτές οι αξίες. 

Χρησιμοποιώντας τη διήγηση ενός παραμυθιού οι συγγραφείς καταφέρνουν με ένα 

απλό αλλά καινοτόμο τρόπο να φέρουν τα παιδιά εύκολα και ευχάριστα στο 

Ολυμπιακό γίγνεσθαι. Επίσης με τη χρήση παραμυθιού επιτυγχάνεται πιο εύκολα η 

εξοικείωση των παιδιών της Πρώτης και της Δευτέρας τάξης του Δημοτικού στον 

αθλητισμό και στον Ολυμπισμό. Επίσης οι κατασκευές, οι έγχρωμες φωτογραφίες και 

σκίτσα και διάφορα παιχνίδια όπως τα σταυρόλεξα κάνουν ευχάριστο και βιωματικό 

τον τρόπο διδασκαλίας. Σταδιακά όσο ανεβαίνουν οι τάξεις τόσο μεγαλύτερη γίνεται 

η εμβάθυνση στις αξίες του Ολυμπισμού. Στις τελευταίες τάξεις πέρα από τις εικόνες 

δίνονται και ερωτηματολόγια και δραστηριότητες πού απευθύνονται στους μαθητές 

οι οποίοι ώριμα πρέπει να σκεφθούν για να δώσουν απαντήσεις στους 

προβληματισμούς που θέτουν τα προς συζήτηση θέματα.  
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Αναλυτική παρουσίαση  

Στο κεφάλαιο 1 και στη σελίδα 18 γίνεται αναφορά στο σχολείο της Αρχαίας 

Ελλάδας και αναφέρεται ότι οι μαθητές έκαναν γυμναστική, μουσική, χορό, και 

πολλές συζητήσεις στη σελίδα 19 τονίζεται και δίνεται το συμπέρασμα: Το σχολείο 

στην αρχαία εποχή καλλιεργούσε το σώμα και το πνεύμα των μαθητών. Στηριζόμενοι 

στα παραπάνω μπορούμε να συζητήσουμε την αξία της γνώσης και της εκπαίδευσης 

στο σχολείο και τη σημασία του να είναι ο άνθρωπος μορφωμένος και πνευματικά 

καλλιεργημένος για να μπορεί να σταθεί στη κοινωνία και στη ζωή με αξιοπρέπεια. 

Εδώ είναι η ευκαιρία να τονίσουμε ότι η απαξίωση του σχολείου είναι ουσιαστικά 

άρνηση να εφοδιαστούμε με γνώσεις και αρετές χρήσιμες για τη ζωή μας. 

 Στο ίδιο κεφάλαιο και στη σελίδα 20 διαβάζουμε για τον αγώνα του αθλητή. 

Διαπιστώνουμε ότι με απλά και λίγα λόγια οι συγγραφείς περνάνε τα θεμελιώδη 

μηνύματα του αθλητισμού με κατανοητό τρόπο: «Έτσι λοιπόν σαν καλός αθλητής 

θεωρείται αυτός που προσπαθεί πολύ ακόμα και αν δεν πετύχει τη νίκη, ακόμα και αν 

η κούραση του είναι μεγάλη συνεχίζει να προσπαθεί». Στη σελίδα 20 δίδεται το 

μήνυμα: «Η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες είναι η επιβράβευση των προσπαθειών 

των αθλητών». Στο σημείο αυτό το βιβλίο αναφέρεται στην αξία της συμμετοχής μιας 

διαχρονικής αξίας του Ολυμπισμού που συνδυάζεται με την αυτοβελτίωση με 

επιθυμητό στόχο τη νίκη. Σκοπός είναι να συνδέσουμε τα παραπάνω με την 

καθημερινή ζωή των μαθητών έτσι ώστε οι τελευταίοι να θέτουν συγκεκριμένους 

στόχους προς επίτευξη. Θέτοντας στόχους οι μαθητές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

να επιτύχουν το αποτέλεσμα (νίκη) που επιθυμούν. 

 Στη σελ.38 παρατίθεται η απλότητα με την οποία οι αρχαίοι έλληνες 

βράβευαν τους νικητές, ένα στεφάνι αγριελιάς τον κότινο. Εδώ ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να συζητήσει με τους μαθητές αυτό που είχε πει ένας Πέρσης αξιωματούχος 

στο Μαρδόνιο πριν τη μάχη των Πλαταιών: «Μαρδόνιε, πως είναι δυνατόν να 

νικήσουμε τους Έλληνες, αυτούς τους παράξενους ανθρώπους οι οποίοι δεν 

αγωνίζονται για να κερδίσουν χρυσάφι αλλά μονάχα ένα κλαδάκι αγριελιάς».  

 Στη σελίδα 27 υπάρχει η Ολυμπιακή σημαία, με τους 5 ενωμένους κύκλους 

που συμβολίζουν την ένωση των πέντε ηπείρων. Παίρνοντας αφορμή την Ολυμπιακή 

σημαία μπορεί να συζητηθεί η αξία της φιλίας, της συνεργασίας και της ειρήνης 

μεταξύ των λαών.  Στη σελ.30 γίνεται αναφορά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. 

Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα που 

αφορούν τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και να καλλιεργήσει το σεβασμό προς 

τη διαφορετικότητα. 

 Με τις διάφορες κατασκευές που προτείνονται στο βιβλίο όπως η κατασκευή 

κότινου, Ολυμπιακής σημαίας, μεταλλίων αφίσας με θέμα τη ζωή ενός αθλητή, και 

ζωγραφικής των μασκότ αναπτύσσεται η συνεργασία και η δημιουργικότητα με τη 

συμμετοχή των μαθητών.  

 Με παιγνιώδη μορφή Ψυχοκινητικών ασκήσεων δίνεται η δυνατότητα στα 

παιδιά να εξερευνήσουν και να δημιουργήσουν μέσα στο χώρο, μαθαίνοντας το σώμα 

τους. Έτσι αυτοβελτιώνονται και συνεργάζονται ευκολότερα και γρηγορότερα. Το 

ίδιο συμβαίνει και με τα παιχνίδια με τις ασκήσεις της μουσικοκινητικής. 
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 Στη σελ 88 ένα ωραίο παραμύθι με τον ήλιο και τον αέρα δίνει τη δυνατότητα 

να μυηθούν οι μαθητές στην αξία της ευγένειας και των καλών τρόπων, ενάντια στην 

επιθετικότητα και στην βιαιότητα. 

 Τέλος με τους παραδοσιακούς χορούς τα παιδιά αναπτύσουν πέρα από το 

ρυθμό και τις ευρύτερες γνώσεις γύρω από τη παράδοση και τη συνεργασία καθώς 

και την αποδοχή των μελών σε μια ομάδα, ανεξάρτητα από φύλο και κινητική 

ικανότητα. 

 

Βιβλία Β’  κα Γ’  Δημοτικού 

Το βιβλίο Φυσικής Αγωγής Τρίτης και Τετάρτης τάξης για το μαθητή του Δημοτικού 

αποτελεί πραγματικά ένα θησαυρό διαθεματικής γνώσης. Στην ενότητα ο αθλητισμός 

και οι αγώνες στην αρχαία Ελλάδα υπάρχουν πολύτιμες πληροφορίες για την αρχαία 

Ελλάδα συνδεδεμένες με τη ιστορία και τη γεωγραφία. Δίνονται όμως και πολλά 

μηνύματα διαχρονικά όπως της ειρήνης. Χαρακτηριστικά στη σελ.15 αναφέρεται: 

«Να θυμάστε παιδιά μου ότι όταν σε μια χώρα επικρατεί ειρήνη και οι άνθρωποι που 

ζουν στη χώρα αυτή αισθάνονται ασφαλείς και έχουν τα απαραίτητα για να ζουν 

καλά, τότε έχουν διάθεση να ασχοληθούν με το πολιτισμό και με τον αθλητισμό». 

 Στη σελ.18 γίνεται αναφορά στη τιμή και το σεβασμό προς τους νεκρούς, 

διαχρονικό ανθρωπιστικό μήνυμα. Αξίες που αφορούν το σεβασμό στον άνθρωπο όχι 

μόνο ζωντανό αλλά και νεκρό. Επιπλέον η αξία της φιλίας αναφέρεται στη και σελίδα 

19: «Μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι οι Μυκηναίοι διοργάνωναν αγώνες για να 

αποδώσουν τιμές σε σπουδαίους νεκρούς» και ακόμα «Ο Όμηρος περιγράφει στην 

Ιλιάδα, αγώνες τους οποίους οργάνωσε ο Αχιλλέας προς τιμή του νεκρού φίλου του 

Πατρόκλου». 

 Η φιλοξενία σαν ανθρωπιστική αξία υπάρχει στη σελίδα 20: «Ο βασιλιάς των 

Φαιάκων Αλκίνοος υποδέχτηκε τον άγνωστο ξένο και για να τον τιμήσει οργάνωσε 

στην αγορά του νησιού αγώνες».  

 Στη σελ.23 συζητείται η αξία της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών 

«Όμως παρά τις μεταξύ τους διαφορές και πολέμους, υπήρχε ένα σημαντικό στοιχείο 

το οποίο ένωνε όλους τους Έλληνες. Αυτό ήταν η αγάπη τους για τον αθλητισμό και 

τους αγώνες», και ακόμα «κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων έκαναν μεταξύ 

τους μια ιερή συμφωνία. Η συμφωνία αυτή ονομαζόταν Ιερή Εκεχειρία και 

προέβλεπε στο σταμάτημα όλων των πολέμων από την αρχή των Ολυμπιακών 

αγώνων μέχρι τη λήξη τους. 

Παρακάτω γίνεται αναφορά στην ματαίωση των αγώνων στον Α’ και Β’ παγκόσμιο 

πόλεμο, όπου ο πόλεμος ματαίωσε τα όνειρα της ειρήνης. 

 Ο Ολυμπιακός Ύμνος αναφέρεται στο « αρχαίο πνεύμα αθάνατο ….. που 

τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου κάθε λαός». Ένα μήνυμα συμφιλίωσης όλων 

των λαών. Στο ίδιο ύφος είναι και η αναφορά για την Ολυμπιακή σημαία στις σελίδες 

30 και 31: «Oι πέντε κύκλοι είναι ενωμένοι και συμβολίζουν τις πέντε ηπείρους της 

γης» και επίσης «Το Ολυμπιακό πνεύμα, δηλαδή, ξεπέρασε τα στενά όρια του 
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αθλητικού συναγωνισμού και έγινε τρόπος ζωής, με βαθιές ρίζες στην παγκόσμια 

ιστορία». 

 Επιπλέον η βασική Ολυμπιακή αξία της αυτοβελτίωσης και της προσπάθειας 

δίδεται με απλά λόγια στη σελίδα 31: «Για να μπορέσει κάποιος να ξεπεράσει αυτά 

τα ρεκόρ δε φτάνει μόνο σκληρή και πολύωρη προπόνηση. Απαραίτητος είναι και ο 

συνδυασμός από ψυχικά και σωματικά χαρίσματα, δηλαδή επιμονή, πείσμα, τόλμη 

,υπομονή, θάρρος κλπ με τα οποία γεννιούνται ορισμένοι άνθρωποι και τα οποία 

ευτυχώς καλλιεργούνται στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. 

Πιστεύω Δάφνη ότι έγινε κατανοητό, γιατί άλλοι άνθρωποι γίνονται αθλητές και 

άλλοι όχι».  

 Η αξία της απόκτησης και διατήρησης της καλής υγείας μέσω του παιχνιδιού 

από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα περιγράφεται στη σελίδα 44 «Ο Γαληνός, μεγάλος 

γιατρός της αρχαιότητας, υποστήριξε την ευεργετική επίδραση του παιχνιδιού με τη 

μπάλα και την υπεροχή του συγκριτικά με όλες τις άλλες ασκήσεις του σώματος». 

 Στη σελίδα 76 τα παιδιά μαθαίνουν την αναγκαιότητα του σεβασμού του 

περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης και πως με απλούς και ευχάριστους τρόπους 

να την εφαρμόζουν «κάπου υπάρχει ένα αντικείμενο, το οποίο ανυπομονεί να γίνει 

δικό μουσικό όργανο στα χέρια σου. Ίσως οι άνθρωποι το έχουν για πέταμα. Αν το 

βρεις, θα το σώσεις! Θα του χαρίσεις μια καινούργια ζωή. Τι δημιουργική 

ανακύκλωση! Μπορείς και να το διακοσμήσεις». 

 Τέλος το τελευταίο τμήμα του βιβλίου αναφέρεται στη σημασία του χορού 

στην ανθρώπινη ζωή και μόρφωση και γενικά στη καθημερινότητα των ανθρώπων. 

 

Βιβλία Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού 

Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται η αξία και η αναγκαιότητα της άσκησης: 

«Ωστόσο, παρά το αυξημένο όριο επιβίωσης ……..να βάλουν την άσκηση στο 

καθημερινό τους πρόγραμμα». Στη σελ. 8 με το τίτλο «τι είναι σημαντικό να 

θυμόμαστε όταν έχουμε Φυσική αγωγή» δίνεται ένας πίνακας με θέματα που 

αφορούν τις κυριότερες ανθρωπιστικές και Ολυμπιακές Αξίες: Όλοι και όλες 

μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, προσπαθώ, συνεργασία-ομόνοια-αλληλοσεβασμός, 

μαθαίνω και βελτιώνομαι, ο συναγωνισμός είναι ένα μέσο για να βελτιωθούμε, 

μαθαίνω με το δικό μου ρυθμό, μαθαίνω από τα λάθη μου βάζω στόχους για τη 

προσωπική μου πρόοδο, συμμετέχω γιατί νοιάζομαι για την υγεία μου. 

Σημαντικά μηνύματα αξιών βρίσκουμε σε επιμέρους σελίδες: 

 Σελ.11 «Περισσότερη σημασία από το ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού 

είναι να τηρούν όλοι τους κανόνες του.(Αξία του Ευ Αγωνίζεσθαι). 

 Σελ.15 «Ομαδικό άθλημα σημαίνει ότι χρειάζεται να συνεργαζόμαστε με τους 

υπόλοιπους συμπαίκτες μας προκειμένου να χαιρόμαστε περισσότερο και να 

πετυχαίνουμε τους στόχους μας». Αξία της ομαδικής συνεργασίας φιλίας και 

αυτοβελτίωσης.  
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 Σελ.36 Δίνεται ερέθισμα με την ερώτηση 1 να συζητηθεί το θέμα της 

αλληλεγγύης και της πρόληψης των ατυχημάτων. Συγκεκριμένα: «ας 

υποθέσουμε ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ένας παίκτης έχει χτυπήσει 

και εσύ έχεις τη μπάλα στα χέρια σου, τι θα κάνεις;» Αξία της αλληλεγγύης 

και φιλίας. Επίσης παρόμοιο πνεύμα υπάρχει και στη σελ.39. 

 Σελ.40 «Ποιος είναι ο ρόλος του βοηθού». Αξία της συνεργασίας, 

υπευθυνότητας, επικοινωνίας και ασφάλειας. 

 Σελ 48 Αναφέρεται ο κώδικας τιμής που ακολουθούσαν στην αρχαιότητα οι 

αθλητές και στην αποφυγή της δωροδοκίας . «Υπήρχε ένας κώδικας 

τιμής……τον απέβαλαν αποκλείοντας τον από τους αγώνες». Αξία του Ευ 

Αγωνίζεσθαι. 

 Η σελ.55 αναφέρεται στο χορό και την αξία της εκπαίδευσης των νέων μέσω 

του χορού. 

 Το κεφάλαιο 8 διαπραγματεύεται την αξία της δια βίου άσκησης για την 

υγεία. Δίνονται στους μαθητές χρήσιμες πληροφορίες για το σώμα τους για το πώς 

κινείται αυτό και χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές για τη διατήρηση της καλής 

υγείας. Παραδείγματα οδηγιών και συμβουλών δίνονται στη σελίδα 60: «Τι 

συμβαίνει στο σώμα μας όταν ασκούμαστε. Χρειάζεται να αλλάξουμε κάποιες 

συνήθειες μας; Άσκηση και καλή υγεία. Άσκηση και ψυχική υγεία. Άσκηση με 

ασφάλεια. Πως η άσκηση είναι απαραίτητη για την υγεία μας». Επίσης δίδονται δύο 

ερωτηματολόγια όπου στο πρώτο να δουν οι μαθητές κατά πόσο χρειάζεται να 

κάνουν αλλαγές για τις συνήθειες τους και στο δεύτερο να αξιολογήσουν τις 

διατροφικές τους συνήθειες. Πολύ σημαντική αναφορά γίνεται στην καταστροφική 

συνήθεια του καπνίσματος και στις βλαβερές συνέπειες της παχυσαρκίας.  

 Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι μαθητές μπορούν με τον υπολογισμό 

του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ) που δίνεται στη σελίδα 79 να δουν και μόνοι 

τους τα όρια του σωματικού τους βάρους. Παρατηρούμε ότι στο κεφάλαιο 8 δίνεται 

βιωματικά η δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν την ωφέλεια της άσκησης 

αλλά και πρακτικά να αλλάξουν κάποιες αρνητικές συνήθειες. 

 Το κεφάλαιο 9 ασχολείται με τη κορυφαία αξία του Ολυμπισμού που είναι το 

Ευ Αγωνίζεσθαι. Επίσης αναφέρεται και προσπαθεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα 

του αθλητισμού όπως είναι η βία στους αθλητικούς χώρους και η φαρμακοδιέγερση. 

Σελ.81: «Όπως στην καθημερινή μας ζωή στο σχολείο….. όπως και στη σχολική ζωή 

μας».  

 Στις σελίδες 81,82,83 αναφέρεται η ενθάρρυνση που πρέπει να δίνεται στο 

μαθητή από τον Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής αλλά και από τους συμμαθητές του. 

Συγκεκριμένα στη σελ. 82 αιτιολογείται με σαφήνεια γιατί πρέπει: α) να σεβόμαστε 

τους κανόνες του παιχνιδιού, β )τις αποφάσεις των κριτών, γ) τον αντίπαλο, δ )τους 

συμπαίκτες μας και να δίνουμε ίσες ευκαιρίες σ’ όλους να συμμετέχουν, ε) να 

ελέγχουμε το θυμό μας και να μην παρεκτρεπόμαστε, στ) να ενθαρρύνουμε τους 

συμμαθητές η συμπαίκτες μας να παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Έτσι με απλούς κανόνες και εύκολες ερωτήσεις, με αξιολόγηση της ατομικής 

αθλητικής συμπεριφοράς αλλά και με μικρά μηνύματα ο μαθητή βιωματικά μπορεί να 
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κατανοήσει πλήρως τη σωστή αθλητική συμπεριφορά το τίμιο παιχνίδι και να 

επιδείξει εντιμότητα, ακεραιότητα, σεβασμό και εκτίμηση προς τον εαυτό του και 

τους άλλους όταν ασχολείται με αθλητικές δραστηριότητες. 

 Στη σελ.86 με μια εικόνα και με το μήνυμα σκέφτομαι θετικά γίνεται 

προσπάθεια ο μαθητής να μάθει να αυτό-ενθαρρύνεται και να μην εγκαταλείπει την 

προσπάθεια. Έτσι είναι εύκολο να επιτύχει την σημαντική αξία του Ολυμπισμού που 

είναι η αυτοβελτίωση.  

 Στη σελ.88 γίνεται αναφορά στο σημαντικό πρόβλημα του αθλητισμού που 

είναι το ντόπινγκ ή φαρμακοδιέγερση. Με απλό και κατανοητό τρόπο δίνεται στους 

μαθητές να καταλάβουν γιατί το ντοπάρισμα είναι απάτη και πόσο επικίνδυνο είναι 

για την υγεία του αθλητή.  

 Στη σελ.90 παρουσιάζεται το πρόβλημα της επιθετικότητας και της βίας στους 

αθλητικούς χώρους. Το βιβλίο προσπαθεί και καταφέρνει και τα δύο σημαντικά αυτά 

προβλήματα να τα αναδείξει με κατανοητό τρόπο που αντιστοιχεί στην ηλικία των 

μαθητών. 

 Τέλος στη σελ. 93 ο μαθητής βλέποντας την ταξινόμηση κάποιων 

συμπεριφορών όπως η ανευθυνότητα, η συμμετοχή, ο αυτοέλεγχος, η ατομική 

υπευθυνότητα και η φροντίδα και το ενδιαφέρον γενικά στη τάξη μπορεί να βρει το 

επίπεδο του και ανάλογα να βελτιωθεί. 

 Το βιβλίο τελειώνει με την οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων. Στο 

κεφάλαιο 10 δίνονται ιδέες για εκδηλώσεις και διοργανώσεις αθλητικών 

δραστηριοτήτων με πρωταγωνιστές τους μαθητές έτσι ώστε να μυηθούν στις 

αθλητικές διοργανώσεις και να εφαρμόσουν στη ζωή τους τη διά βίου άσκηση. 

 Αυτό που μπορεί ειδικά η Φυσική Αγωγή να προσφέρει είναι ο βιωματικός 

και ευχάριστος τρόπος επίτευξης αξιών μέσα από δραστηριότητες του αθλητισμού 

και όχι μόνο από θεωρητικές προσεγγίσεις που συνήθως δεν ελκύουν τους μαθητές.  
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Τα αραβογράμματα τουρκόγλωσσα εγχειρίδια  

στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης  

κατά την περίοδο 1945-1975 

 
Γιώργος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ 

Λέκτορας  

Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στη Προσχολική Ηλικία 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 
Περίληψη. Το ζήτημα των σχολικών εγχειριδίων για τα μαθήματα τόσο του τουρκόγλωσσου όσο και 

του ελληνόγλωσσου μέρους του προγράμματος των μειονοτικών σχολείων στη Θράκη αποτέλεσε, και 

εξακολουθεί να αποτελεί, ένα από τα μείζονα ζητήματα της μειονοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Η επιλογή των συγγραφέων, το περιεχόμενο των βιβλίων, ο τόπος έκδοσης, η γλώσσα και το 

αλφάβητο που θα χρησιμοποιούνταν κάθε φορά, έχουν κατά καιρούς καταστεί αντικείμενο σκληρής 

αντιπαράθεσης μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών, και ουσιαστικά αποτελούν μέρος της 

ευρύτερης ιδεολογικο-πολιτικης αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται ειδικά στο ζήτημα της συγγραφής, εκτύπωσης διανομής και 

χρήσης (σε ορισμένα μειονοτικά σχολεία της Θράκης) αραβογράμματων τουρκόγλωσσων εγχειριδίων 

για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της τουρκικής γλώσσας. 
Μετά από μια εισαγωγή, όπου παρουσιάζονται το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα και η 

μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική, το άρθρο προχωρά σε μια αφήγηση της ιστορίας του 

συγκεκριμένου ζητήματος κατά την περίοδο 1945-1975 με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στο 

σχετικό αρχειακό υλικό.  

Μελετά τις αποφάσεις που λαμβάνονται και εφαρμόζονται και σχολιάζει το ρόλο που έπαιξαν 

στη διαμόρφωση της μειονοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής οι ενδομειονοτικές πολιτικές 

αντιπαραθέσεις μεταξύ συντηρητικών και νεωτεριστών, καθώς και τον τρόπο που χειρίστηκε το 

συγκεκριμένο ζήτημα η διοίκηση της εκπαίδευσης, εντός, βέβαια, των πλαισίων της ευρύτερης 

ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. 

 
Abstract. The question of the textbooks used for the lessons of both the Greek-language and the 

Turkish-language part of the curriculum in the Minority schools in Thrace, has been, for years, and still 

remains one of the major issues of the Minority Education Policy.   

Various questions connected to this issue (e.g. who is going to be the writer, what the content 

will be, where the books will be published, which language and alphabet is going to be used etc.), have 

become, in former times, object of strong controversy between the two countries, since all these were 

part of the wider political-ideological dispute between Greece and Turkey on the minority issue in 

Thrace.  

The present article reefers especially on the issue of synthesis, writing, printing, distribution and 

use –in certain elementary minority schools in Thrace- of Turkish-language textbooks written in 

Arabic/ottoman script, in order to be used in the teaching of the Turkish language.  
After an introductive brief presentation of the Minority Educational System and the Minority 

Education Policy in Thrace, the article proceeds to a narration of the history of the specific issue 

(Arabic/ottoman-scripted Turkish-language textbooks in use in the Minority schools in Thrace during 

the 1945-1975 period) based on and composing archival research findings.  

The article studies and analyses the decisions made and implemented, and comments the intra-

minority political debates (between “conservatives” and “innovators”) and the role they played in the 

formation of the Minority Education Policy. Besides, it examines the way the (Greek) administration of 

education handled this issue, in the frame of the wider Greek-Turkish dispute.  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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1.1 Η ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ 
 

 Στην Δυτική, και από το 1920, Ελληνική Θράκη, ζει ένας πληθυσμός Ελλήνων 

πολιτών με μουσουλμανικό θρήσκευμα που αποτελεί την «Μουσουλμανική μειονότητα της 

Δυτικής Θράκης». Πρόκειται για μια από τις πολλές ιστορικές μειονότητες της Ευρώπης που 
προέκυψαν κατά την δημιουργία ή την αναδιάταξη των συνόρων μετά τη διάλυση των 

αυτοκρατοριών στην Ευρώπη και τη δημιουργία εθνικών κρατών (19
ος

 -20
ος

 αιώνας). Τα 

μέλη της -σήμερα εκτιμάται ότι αριθμεί περίπου 80 χιλιάδες μόνιμα διαμένοντες- είναι οι 

απόγονοι των μουσουλμάνων πρώην Οθωμανών υπηκόων της Δυτικής Θράκης που 
εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή του 1923 (Συνθήκη της Λωζάννης – Πρωτόκολλο 

Ελληνοτουρκικής Ανταλλαγής Πληθυσμών) και παρέμειναν στην περιοχή της ελληνικής πια 

Θράκης, ως «αντάλλαγμα» για να παραμείνουν στις πατρογονικές τους εστίες οι 
ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου. 

 Από τους Θρακιώτες μουσουλμάνους μειονοτικούς, περίπου τα 2/3 έχουν σήμερα ως 

μητρική γλώσσα την τουρκική. Οι υπόλοιποι έχουν ως μητρική γλώσσα την πομακική (μια 
νότια σλαβική γλώσσα), ενώ ένας μικρός αριθμός μουσουλμάνων Ρομά, έχει ως μητρική 

γλώσσα της Ρομανή. Όλοι οι Θρακιώτες μουσουλμάνοι μειονοτικοί μιλάνε και ελληνικά, με 

επάρκεια που κυμαίνεται.  

 

1.2 ΤΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
  

 Οι Θρακιώτες μουσουλμάνοι μειονοτικοί μαθητές έχουν τη δυνατότητα/ επιλογή να 

φοιτούν σε μειονοτικά πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία, (παλιότερα ήταν 

υποχρεωμένοι – από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και μετά, τους παραχωρήθηκε από την 
πολιτεία η δυνατότητα να φοιτούν, εναλλακτικά, και σε δημόσια σχολεία). Τα μειονοτικά 

σχολεία έχουν δίγλωσσο πρόγραμμα, με τα μισά περίπου μαθήματα να διδάσκονται στην 

τουρκική γλώσσα και τα άλλα μισά στην ελληνική. Περιοριζόμαστε στα δημοτικά σχολεία 

και αναφέρουμε ενδεικτικά ότι, στη ελληνική διδάσκονται: ελληνική γλώσσα, ιστορία, 
γεωγραφία και αγωγή του πολίτη, ενώ στην τουρκική γλώσσα διδάσκονται: τουρκική 

γλώσσα, (ισλαμικά) θρησκευτικά, μαθηματικά και φυσική (Tsitselikis & Mavrommatis, 

2003). 
 Οι δάσκαλοι που διδάσκουν το ελληνόγλωσσο μέρος του προγράμματος, είναι ίδιας 

προέλευσης και εκπαίδευσης με αυτούς των δημόσιων σχολείων. Οι δάσκαλοι του 

τουρκόγλωσσου μέρους του προγράμματος, σήμερα πια είναι, στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία, Θρακιώτες μειονοτικοί απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Θεσσαλονίκης – ενός μεταδευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος που ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το 1968 με σκοπό να παράγει δασκάλους για το τουρκόγλωσσο πρόγραμμα 

των μειονοτικών σχολείων. Πέραν των δασκάλων αυτών, στα μειονοτικά σχολεία υπηρετούν 
και ορισμένοι δάσκαλοι Τούρκοι πολίτες, απόφοιτοι τουρκικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

που μετακαλούνται και εργάζονται σε συγκεκριμένα μειονοτικά σχολεία της Θράκης για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς, το ανάλογο συμβαίνει με ίδιο αριθμό δασκάλων 
Ελλήνων πολιτών, που μετακαλούνται και εργάζονται στα μειονοτικά σχολεία της 

ελληνορθόδοξης/ ρωμαίικης μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, και εσχάτως, και στην 

Ίμβρο, κατ’ εφαρμογή σχετικής ελληνοτουρκικής συμφωνίας (Aarbakke, 2000). 

 Τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων του 
ελληνόγλωσσου μέρους του προγράμματος παράγονται στην Ελλάδα με ευθύνη της 

ελληνικής πολιτείας. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, τα εγχειρίδια ήταν τα ίδια που 

χρησιμοποιούσε ο γενικός μαθητικός πληθυσμός σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας, ενώ 
από το 2000 και μετά χρησιμοποιούνται εγχειρίδια που έχουν γραφεί ειδικά για το 

συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό, και συντάχθηκαν λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν το 

γεγονός ότι για τα συγκεκριμένα παιδιά η ελληνική είναι δεύτερη γλώσσα (Δραγώνα & 
Φραγκουδάκη, 2008).  

 Τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων του 

τουρκόγλωσσου μέρους του προγράμματος σήμερα, έχουν συγγραφεί και τυπωθεί στην 

Τουρκία και έχουν διανεμηθεί στα μειονοτικά σχολεία (στις αρχές της δεκαετίας του 2000) 
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μετά από έγκριση του ελληνικού κράτους. Είναι η δεύτερη φορά που έχουν συγγραφεί και 

διανεμηθεί τέτοια σχολικά βιβλία (η πρώτη ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1960, κατ’ 

εφαρμογή των συμφωνηθέντων στο ελληνοτουρκικό μορφωτικό πρωτόκολλο του 1968).  

Ειδικότερα για τα βιβλία που αφορούσαν τα μαθήματα πλην αυτού της γλώσσας, αξίζει 
να σημειωθεί είναι ότι, για πολλά χρόνια, τα βιβλία που διαθέτονταν στους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων της Θράκης ήταν ίδια με αυτά των δημοσίων σχολείων της Τουρκίας. 

Καθώς όμως πολλά θέματα θεωρούνταν μη κατάλληλα για τους Θρακιώτες μουσουλμάνους 
μειονοτικούς μαθητές – π.χ. πορτρέτα του Κεμάλ Αττατούρκ, σημαίες της Τουρκίας, 

αναφορές στο τουρκικό νομισματικό σύστημα, θέματα που προέβαλλαν τον (τουρκικό) 

πατριωτισμό – οι ελληνικές αρχές προέβαιναν σε μια ιδιότυπη λογοκρισία. Απέκοπταν πριν 
τη διανομή τις σελίδες εκείνες που θεωρούνταν «ακατάλληλες», με αποτέλεσμα τα βιβλία 

συχνά να χάνουν έως και τις μισές τους σελίδες, τα κείμενα να μην είναι πλήρη και 

κατανοητά, και να δημιουργείται απορία και συχνά έντονη δυσαρέσκεια σε μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς (Μαυρομμάτης, 2008).  
Πέραν αυτών, σημαντικό είναι ότι, κατά το παρελθόν έχουν συγγραφεί και τυπωθεί και 

στην Ελλάδα εγχειρίδια για το τουρκόγλωσσο μέρος του προγράμματος, μια ειδική 

κατηγορία των οποίων μελετά το παρόν άρθρο. 
Το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και ποικίλα άλλα ζητήματα που 

αφορούν την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων (π.χ. ορισμός διευθυντών και 

υποδιευθυντών, λειτουργία βιβλιοθηκών, ημέρες αργιών κ.α.) ρυθμίζονται με ακρίβεια από 
την ελληνική νομοθεσία αλλά και από μια σειρά συμφωνίες που υπογράφτηκαν κατά καιρούς 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, κατά κανόνα στη λογική της αμοιβαίας εξυπηρέτησης των 

εκπαιδευτικών αναγκών των δύο μειονοτήτων αλλά και στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των 

γενικότερων πολιτικών επιδιώξεων των δύο χωρών (Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης, 2001). 
 

2. Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

 Το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα που υπήρχε στη Θράκη κατά την περίοδο στην 
οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο (1945 – 1975) αποτελούσε μια διάδοχη μορφή του 

σχήματος το οποίο παρέλαβε η ελληνική διοίκηση κατά την ενσωμάτωση της περιοχής στον 

ελληνικό εθνικό κορμό. Το συγκεκριμένο σχήμα προέκυψε ως αποτέλεσμα των ποικίλων 

πιέσεων που δέχτηκε το εκπαιδευτικό σύστημα των δυτικοθρακιωτών μουσουλμάνων κατά 
την περίοδο 1913-1919 (βουλγαρική κατοχή) και 1919-1920 (διασυμμαχική διοίκηση), που 

και αυτό με τη σειρά του αποτελούσε μια τροποποιημένη μορφή του εκπαιδευτικού 

συστήματος των μουσουλμάνων στις επαρχίες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, κατά τα τέλη 
του 19

ου
 και τις αρχές του 20

ου
 αιώνα.  

 Πιο αναλυτικά. Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα υπήρχαν για τους μουσουλμάνους της 

Θράκης –όπως και για όλους τους μουσουλμάνους της αυτοκρατορίας- δύο ειδών σχολεία, 

για την ακρίβεια δύο παράλληλα εκπαιδευτικά συστήματα: από τη μια ήταν ένα σύστημα δύο 
βαθμίδων (mektep – πρωτοβάθμια σχολεία και medrese - ιεροσπουδαστήρια) που 

λειτουργούσε κάτω από τον έλεγχο του κλήρου και από την άλλη ένα σύστημα 3 βαθμίδων 

(sibyan okul - δημοτικό, rustiye - γυμνάσιο, idadiye - λύκειο) που λειτουργούσε υπό τον 
έλεγχο του Οθωμανικού Υπουργείου Παιδείας. Το συγκεκριμένο σχήμα είχε και μαι 4

η
 

βαθμίδα, το dar ul funun – πανεπιστήμιο, που λειτουργούσε στην πρωτεύουσα της 

αυτοκρατορίας (Shaw & Shaw, 1997).  
 Στη Δυτική Θράκη, κατά τις αρχές του 20

ου
 αιώνα λειτουργούσαν πολλά mektep – 

ένα σε κάθε χωρίο ή συνοικία. Εκεί, ο ιμάμης του τζαμιού, δίδασκε, όταν ευκαιρούσε, σε 

χώρους δίπλα ή μέσα στο τζαμί, κατά κανόνα στα αγόρια της ενορίας, στοιχειώδη (αραβική) 

γραφή και ανάγνωση (του Κορανίου) καθώς και στοιχειώδη αριθμητική. Υψηλότερης 
ποιότητας αλλά ίδιας φιλοσοφίας εκπαίδευση παρείχαν και οι μεντρεσέδες, που 

λειτουργούσαν σε κεφαλοχώρια ή σε μεγάλες πόλεις. Όσον αφορά τα «κοσμικά» σχολεία, 

στη Δυτική Θράκη λειτουργούσε άγνωστος αριθμός sibyan okoul, ενώ υπήρχαν δύο rustiye 
(ένα στη Gümülcine/ Κομοτηνή Iskeçe/ Ξάνθη, και ένα idadiye στην Κομοτηνή.  
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Τα συντηρητικής κατεύθυνσης εκπαιδευτήρια χρηματοδοτούνταν από συνδρομές των 

γονέων των μαθητών καθώς και από έσοδα από ευαγή ιδρύματα, δηλαδή από τις κοινότητες, 

ενώ τα κοσμικά/ κρατικά σχολεία από τον κρατικό προϋπολογισμό. Περιττόν να αναφερθεί 

ότι μεταξύ των μελών των δύο χώρων υπήρχε έντονη και πολυεπίπεδη αντιπαλότητα.   
 Κατά την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής της Δυτικής Θράκης καταλύθηκε όλη η 

Οθωμανική κρατική δομή, και έτσι έκλεισαν και τα ελεγχόμενα και χρηματοδοτούμενα από 

το κράτος σχολεία, ενώ παρέμειναν σε (υποτυπώδη) λειτουργία τα μεκτέπια και οι 
μεντρεσέδες που λειτουργούσαν υπό τον έλεγχο του ισλαμικού ιερατείου και των 

κοινοτήτων. 

 Κατά τον χρόνο της ενσωμάτωση της Δυτικής Θράκης στον ελληνικό εθνικό κορμό, 
φαίνεται πως λειτουργούσαν σε όλη τη Θράκη περί τα 70 μουσουλμανικά κοινοτικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, με άγνωστο αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών και με άγνωστο 

τρόπο λειτουργίας (Σολταρίδης, 1997). 

 

2.2 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 Αν και δεν είναι απολύτως σαφές το τι περιείχαν και πως ακριβώς χρησιμοποιούνταν 

οι όροι «Τούρκος» και «μουσουλμάνος» κατά τα τέλη του 19
ου

 αιώνα, μπορούμε να πούμε με 

σχετική βεβαιότητα ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει, το 1923, τη συγκρότηση στο έδαφός της μιας 
θρησκευτικής μειονότητας και αποφασίζει να τη διοικήσει με βάση το Οθωμανικό 

(μεσαιωνικό και προεθνικό) διοικητικό θεσμό του millet, και, μεταξύ άλλων, να αποδώσει 

στους Θρακιώτες μουσουλμάνους μειονοτικούς εκπαιδευτικά και γλωσσικά δικαιώματα με 

βάση της θρησκεία (Tsitselikis, 2012). Ήταν μια επιλογή – αν μπορεί να θεωρηθεί επιλογή- 
εξαιρετικά προβληματική. Και αυτό γιατί, παρά το ότι είχε νομικά αποδοθεί ελληνική 

ιθαγένεια σε όλους του Θρακιώτες μουσουλμάνους μειονοτικός, δεν υπήρξε κανένας 

σχεδιασμός για την ένταξή τους στο ελληνικό έθνος, κυρίως γιατί δεν είχε (προ)υπάρξει 
καμία πρόνοια για ένταξη μουσουλμάνων στο ελληνικό εθνικό φαντασιακό. Έτσι, αυτό που 

«επέλεξε» και επέμενε να επιχειρεί να εφαρμόζει η ελληνική πολιτεία, ήταν να «διατηρεί» 

τους Θρακιώτες μουσουλμάνους σε μια προεθνική κατάσταση. Όλα αυτά, τη στιγμή που οι 
υπόλοιποι Δυτικοθρακιώτες συντοπίτες τους, και μέχρι πρόσφατα χριστιανοί υπήκοοι του 

Οθωμανού σουλτάνου, έβρισκαν σταδιακά το βηματισμό τους ως πολίτες του ελληνικού 

έθνους-κράτους, ενώ οι ομόγλωσσοι και ομόθρησκοι (συχνά και συγγενείς) τους από την 

άλλη πλευρά του Έβρου, και μέχρι πρόσφατα μουσουλμάνοι υπήκοοι του Οθωμανού 
σουλτάνου, έβρισκαν σταδιακά τον βηματισμό τους ως πολίτες του τουρκικού έθνους-

κράτους.  

Πέραν αυτών. Ήδη από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα είχε φτάσει και στη Δυτική Θράκη, 
που τότε αποτελούσε έδαφος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η διαμάχη μεταξύ 

συντηρητικών και νεωτεριστών (muhafazakarlar – inkilapçilar) που σοβούσε στους κόλπους 

της οθωμανικής ελίτ και σύντομα θα οδηγούσε στην ανατροπή του σουλτάνου και την 

ανακήρυξη εθνικού κράτους υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ πασά, αργότερα 
επονομαζόμενου «πατέρα των Τούρκων»/ Αττατούρκ. Έτσι είχε δημιουργηθεί ένας πυρήνας 

Θρακιωτών μουσουλμάνων, φορέων τουρκικών εθνικιστικών ιδεών, που δραστηριοποιούταν 

απέναντι στην συντηρητική τοπική παραδοσιακή ηγεσία η οποία υποστήριζε με κάθε μέσο το 
παλαιό καθεστώς, και η οποία έμελλε, μέχρι τα μέσα του 20

ου
 αιώνα να χάσει, σταδιακά, την 

ηγεμονία της, κυρίως λόγω της συστηματικής υποστήριξης που παρείχαν όλες οι τουρκικές 

κυβερνήσεις στου Θρακιώτες μειονοτικούς νεωτεριστές.  
Η αντιπαράθεση αυτή, που την Τουρκία έληξε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1920 με 

την κατίσχυση των νεωτεριστών (κεμαλιστών), στην Θράκη διήρκεσε, και υπήρξε έντονη, 

για μια σειρά από λόγους. Πέραν της ουσιαστικής πολιτικής διαμάχης, οι δύο πλευρές 

αντιμάχονταν και για τη διατήρηση ή κατάργηση μιας σειράς συμβόλων, καθώς η διατήρησή 
τους πιστοποιούσε την παραμονή στο χώρο των συντηρητικών ενώ η κατάργησή τους 

βεβαίωνε την μετάβαση στο χώρο των νεωτεριστών. Τέτοια σύμβολα ήταν το κάλυμμα της 

κεφαλής (φέσι για τους άντρες και ισλαμική μαντίλα για τις γυναίκες, η εβδομαδιαία ημέρα 
αργίας (Παρασκευή για τους συντηρητικούς και Κυριακή για τους νεωτεριστές) και βεβαίως 

το ζήτημα στο οποίο επικεντρώνεται το παρόν άρθρο: το αλφάβητο που θα χρησιμοποιείται 
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για τη γραφή της τουρκικής γλώσσας, με τους συντηρητικούς να υποστηρίζουν το αραβικό 

αλφάβητο, το οποίο ήταν σε χρήση για περισσότερο από 1200 χρόνια, και τους νεωτεριστές 

να υποστηρίζουν το λατινικό αλφάβητο, που είχε επιβληθεί στην Τουρκία το 1929, στα 

πλαίσια των γενικότερων μεταρρυθμίσεων που είχε επιβάλλει το κεμαλικό καθεστώς.  
Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ελληνικές κυβερνήσεις, συντηρητικοί και νεωτεριστές 

μειονοτικοί, τουρκικές κυβερνήσεις κ.α.) έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χώρο της 

μειονοτικής εκπαίδευσης καθώς ήξεραν πολύ καλά ότι αποτελούσε κλειδί για τον πολιτικο-
ιδεολογικό έλεγχο της μειονότητας σε βάθος χρόνου. Έτσι λοιπόν, κάθε πλευρά πίεζε ώστε 

να εφαρμοστεί ο δικός της σχεδιασμός, ή, εν πάση περιπτώσει, το μεγαλύτερο μέρος του 

δικού της σχεδιασμού (Μαυρομμάτης, 2008).  
 

2.3  ...ΚΑΙ Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 

Με βάση τα προαναφερθέντα, γίνεται σαφές ότι η μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική 

στη Θράκη διαμορφωνόταν μέσα από την εμπλοκή, και υπό την πίεση μιας σειράς 

παραγόντων: 
Α) των επιδιώξεων που είχαν Τουρκία και Ελλάδα για τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Ήταν 

περίπου συμφωνημένο ότι η κάθε «μητέρα πατρίδα» είχε δικαίωμα να επεμβαίνει ώστε να 

προστατεύει και να καθοδηγεί του «ομοεθνείς» της – δικαίωμα που της το αναγνώριζε το 
σχετικό νομικό πλαίσιο αλλά και η γειτονική χώρα. Έτσι από την πρώτη κιόλας στιγμή, η 

Τουρκία επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά πράγματα της μειονότητας, και 

προωθούσε την ατζέντα της, στις πρώτες θέσεις της οποία υπήρχε η διάδοση της τουρκικής 

γλώσσας (υπενθυμίζεται ότι πολλοί μειονοτικοί ήταν σλαβόφωνοι) και η καλλιέργεια 
αισθήματος τουρκικής εθνικής υπαγωγής στο σύνολο των Θρακιωτών μουσουλμάνων 

μειονοτικών, πολλοί από τους οποίους βρισκόταν σε προεθνικό στάδιο, προέβαλλαν ως 

βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους τη θρησκεία και τελούσαν υπό τον πολιτικό έλεγχο των 
συντηρητικών. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογο έντονο ενδιαφέρον εξέφραζε και η 

Ελλάδα για τους ελληνορθόδοξους/ Ρωμιούς μειονοτικούς στην Τουρκία γενικότερα, και για 

την εκπαίδευσή τους ειδικότερα, έχοντας όμως τελείως διαφορετικές πολιτικές στοχεύσεις.  
Β) της αρχής της αμοιβαιότητας. Καθώς η μία μειονότητα θεωρούταν λόγος και 

αντιστάθμισμα στην ύπαρξη της άλλης, οι «μητέρες πατρίδες» λάμβαναν και εφάρμοζαν 

αποφάσεις πάνω στη λογική της αρνητικής αμοιβαιότητας («πιέζω τους δικούς σας εδώ για 

να εξασφαλίσω οφέλη για τους δικούς μας εκεί»), γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία ενός 
ασφυκτικού κλίματος για τους μειονοτικούς και των δύο πλευρών.  

Γ) της γενικότερης πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Εξ αρχής έγινε σαφές ότι η 

χάραξη των μειονοτικών εκπαιδευτικών πολιτικών ήταν μέρος των ευρύτερων μειονοτικών 
πολιτικών, που με τη σειρά τους, ήταν δέσμιες, ή στην καλύτερη περίπτωση στενά 

συνδεδεμένες, με τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (Aarbakke, 2000, 

Μαυρομμάτης, 2008, Παναγιωτίδης, 1995, Τσιούμης, 2006) 

 Ενδεικτικά, και όσο αφορά τον προσδιορισμό της «ταυτότητα» της μειονότητας, 
αναφέρουμε ότι, μέχρι τη δεκαετία του 1950 χρησιμοποιούνται από την ελληνική πολιτεία, 

για τον ορισμό των Θρακιωτών μουσουλμάνων, αμφότεροι (και συχνά εναλλακτικά) οι όροι 

«Τούρκοι» και «μουσουλμάνοι». Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, και μετά την ταυτόχρονη 
εισδοχή Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, και την κοινή αποδοχή του ότι η κομμουνιστική 

Βουλγαρία αποτελεί σημαντικό κίνδυνο και για τις δύο χώρες (και οι σλαβόφωνοι/ 

βουλγαρόφωνοι συντηρητικοί Πομάκοι, ενδεχόμενο όχημα για τη είσοδο και διάδοση 
κομμουνιστικών ιδεών στην Ελλάδα), η Τουρκία επιθυμεί, και η Ελλάδα αποδέχεται, την 

γλωσσική και ιδεολογική «τουρκοποίηση» της μειονότητας, και στο εξής η μειονότητα 

αναφέρεται ως «Τουρκική». Το 1964, μετά την κρίση στο Κυπριακό και την εκδίωξη από την 

Πόλη των Ελλήνων πολιτών, η Ελλάδα, αλλάζει θέσεις. Αποστασιοποιείται από την 
προηγούμενη πολιτική, μετονομάζει την μειονότητα σε «μουσουλμανική», 

(επαν)ανακαλύπτει τις εθνοτικές ομάδες που την απαρτίζουν, και αποφασίζει να στηρίξει 

τους σλαβόφωνους/ Πομάκους και ταυτόχρονα να πιέσει τους εθνοτικά Τούρκους, με 
απώτερο σκοπό να τους οδηγήσει σε έξοδο, κινούμενη λίγο πολύ στη λογική της 

αμοιβαιότητας (Ηλιάδης, 2004, Τρουμπέτα, 2001). Όλα αυτά, χωρίς βέβαια να ερωτηθεί και 
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να ληφθεί υπ  ́όψιν η επιθυμία και η θέση των υποκειμένων, όπως άλλωστε συμβαίνει κατά 

κανόνα σε αυτές τις περιπτώσεις  

Συνοψίζουμε. Κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, η μειονοτική 

εκπαιδευτική πολιτική στη Θράκη, διαμορφώνεται υπό την πίεση ή τον ανταγωνισμό πέντε 
πόλων εξουσίας: α) των συντηρητικών μειονοτικών οι οποίοι, αν και έχουν δικά τους 

συμφέροντα και ατζέντα, κατά κανόνα συντάσσονται με την ελληνική πλευρά, β) των 

νεωτεριστών μειονοτικών, οι οποίοι συντάσσονται πάντα και απολύτως με την τουρκική 
πλευρά, σε βαθμό που να θεωρούνται ενεργούμενά της γ) των τοπικών στελεχών διοίκησης 

στη Θράκη, που έχουν άμεση εποπτεία του τι συμβαίνει στο χώρο και προσπαθούν να 

προωθήσουν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα – ενίοτε και προσωπικά δ) την κεντρική 
ελληνική διοίκηση που αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει στη Θράκη αλλά συχνά αποδέχεται 

την προώθηση τουρκικών θέσεων και συμφερόντων, ελπίζοντας ότι έτσι προωθεί γενικότερα 

εθνικά συμφέροντα (εδώ εμπλέκεται και το Κυπριακό) ή υποστηρίζει ειδικότερα εθνικά 

συμφέροντα, που έχουν να κάνουν με τη στήριξη των ελληνορθόδοξων/ Ρωμιών μειονοτικών 
σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο ε) την τουρκική πλευρά, που επιχειρεί να 

προωθήσει τα συμφέροντά της στη Θράκη αλλά και γενικότερα, στο ευρύτερο πλέγμα των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων (Μαυρομμάτης, 2008).  
Αυτό που πρέπει να επισημανθεί εδώ είναι ότι, η εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, 

παροχή στήριξης στη πλευρά των συντηρητικών μειονοτικών, που κατά κανόνα συμβάδιζε με 

την προώθηση των ελληνικών εθνικών συμφερόντων στη Θράκη, οδηγούσε, αυτόματα, σε 
αύξηση της πίεσης στους νεωτεριστές μειονοτικούς, και συνεπώς σε βλάβη των 

συμφερόντων της Τουρκίας, η οποία, ως απάντηση, αύξανε την πίεσή της στους Ρωμιούς, 

πράγμα που ανάγκαζε τη ελληνική πλευρά να μειώσει την αρχική στήριξη των 

συντηρητικών, και συχνά την ανάγκαζε να αποδεχτεί τις θέσεις των νεωτεριστών.  
 

3. ΠΑΛΑΙΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 
 

Η αντιπαράθεση μεταξύ παλαιότουρκων/ συντηρητικών και «νεότουρκων»/ 

νεωτεριστών μειονοτικών, και κατ’ επέκταση η αντιπαράθεση μεταξύ ελληνικού και 
τουρκικού εθνικισμού για τον έλεγχο της μειονοτικής εκπαίδευσης, είναι έντονη καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου 1945-75. Είναι ενδιαφέρον ότι, σε κάποιες περιπτώσεις που οι δύο 

πλευρές είχαν την ίδια πολιτική δύναμη, λειτουργούν στην ίδια περιοχή (χωριό ή συνοικία 

πόλης) δύο σχολεία, με τους γονείς να επιλέγουν σχολείο για τα παιδιά τους ανάλογα με τις 
πεποιθήσεις τους ή με τις αντοχές τους στις ποικίλες πιέσεις που δέχονται από την κάθε 

πλευρά (Μαυρομμάτης, 2008). Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι, στη σχετική υπηρεσιακή 

αλληλογραφία της εποχής στα έγγραφα χρησιμοποιούνται οι όροι «παλαιομουσουλμάνοι» -  
«παλαιομουσουμανικά». Όροι καταφανώς λανθασμένοι που όμως επιλέγονται προφανώς για 

λόγους πολιτικής ορθότητας, και για να μην εμφανιστεί πουθενά ο όρος «Τούρκος» - 

«τουρκικό». 

Μετά την κρίση του 1964, και στα πλαίσια της νέας πολιτικής που αρχίζει τότε να 
διαμορφώνεται, η διοίκηση της εκπαίδευσης προχωρά στην εμφανή στηριξη της συντηριτικής 

πλευράς, με πρώτο βήμα την ίδρυση νέων μειονοτικών σχολείων, προφανώς 

παλαιοτουρκικών, αν και για το θέμα δεν υπάρχει παραπέρα πληροφόρηση. Παράλληλα 
επιτρέπει την επισκευή των διδακτηρίων των παλαιοτουρκικών σχολείων (ενώ απαγορεύει 

την επισκευή των «νεοτουρκικών» σχολείων, σε ανταπόδοση ανάλογης απαγόρευσης που 

έχει επιβάλλει τη Τουρκία για την συντήρηση των Ρωμαίικων σχολείων της Πόλης. Στην 
αντιπαράθεση μεταξύ νεωτερικού και συντηρητικού χώρου για των έλεγχο των σχολείων 

εμπλέκονται και οι γονείς, οι οποίοι, ανάλογα με την πολιτική τους ένταξη και το «θάρρος» 

τους, στηρίζουν ή αντιτίθενται στις αποφάσεις της διοίκησης. Πλέον συνηθισμένο μέσο 

αντίδρασης αποτελεί η άρνηση των διαφωνούντων να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο 
όταν ο (μειονοτικός) δάσκαλος δεν είναι της αρεσκείας τους, κίνηση βέβαια που δημιουργεί 

έντονη ενόχληση στη διοίκηση και προκαλεί την αντίδρασή της (Μαυρομμάτης, 2008).  

Η στάση αυτή συνεχίζεται και καθ’ όλη τη διάρκεια της χουντικής διακυβέρνησης, με 
την γενικότερη στήριξη των παλαιοτουρκικών σχολείων, ενώ υπάρχει ισχυρή άρνηση 

υποστήριξης σε εκείνες τις μειονοτικές κοινότητες και τα σχολεία για τα οποία υπάρχει έστω 
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και η υποψία σύνδεσής τους με τον χώρο των νεωτεριστών. Η επιλογή αυτή δηλώνεται 

σαφώς και από στέλεχος της διοίκησης της μειονοτικής εκπαίδευσης το οποίο, αναφερόμενο 

σε «παλαιοτουρκικό» σχολείο της περιοχής ευθύνης του παρατηρεί ότι, το σχολείο έχει 

διδακτήριον κρατικόν, εδημιουργήθη δε εις αντιπερισπασμόν του νεοτουρκικού σχολείου 
(Έγγραφο με ημερομηνία 15.10.1973 του Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Ροδόπης Σ. Ρ. 

προς τον Διοικητικόν Επιθεωρητήν Μ/κων Σχολείων Θράκης στην Καβάλα. A.E.Ξ.T.M.Σ. - 

Γ.Δ.M., Φ 20) 
Ζήτημα επιλογής αλφαβήτου για την γραφή της τουρκικής ανέκυψε στο χώρο της 

μειονοτικής εκπαίδευσης στις αρχές της δεκαετίας του 1930, μετά την κεμαλική εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση στην Τουρκία και την καθιέρωση, εκεί, του λατινικού αλφαβήτου (1928). Στη 
Θράκη, οι νεωτεριστές προωθούσαν την εισαγωγή του λατινικού αλφαβήτου για τη γραφή 

της Τουρκικής ενώ οι συντηρητικοί -κατά κανόνα με τη στήριξη της ελληνικής διοίκησης- 

επέμεναν στη χρήση του αραβικού αλφαβήτου. Την εποχή εκείνη, η αντιπαράθεση των δύο 

χώρων υπήρξε τόσο έντονη και η στήριξη του συντηρητικού χώρου από τοπικά στελέχη της 
διοίκησης τέτοια ώστε, στα τέλη δεκαετίας 1920 υπήρξε απόφαση που προέβλεπε 

απαγόρευση διδασκαλίας του λατινικού αλφαβήτου και δίωξη εκείνων που είχαν 

αποτολμήσει να το διδάξουν. Ωστόσο το μέτρο ανεστάλη με παρέμβαση του πολιτικού 
γραφείου του πρωθυπουργού (Βενιζέλου), και η λατινική γραφή άρχισε να διαδίδεται, με 

αποτέλεσμα, κατά τη σχολική χρονιά 1934–35 σε πολλά μειονοτικά σχολεία η διδασκαλία να 

γίνεται και με τα δύο αλφάβητα (Tσιούμης 1994). Κατά την περίοδο 1940–1945 η 
βουλγαρική κατοχική διοίκηση υποστήριξε την πλευρά των συντηρητικών και έτσι 

απαγορεύτηκε η χρήση του λατινικού αλφαβήτου στην μειονοτική εκπαίδευση (Aarbakke, 

2000). 

Ωστόσο. Η λήξη του Β’ παγκόσμιου πολέμου βρίσκει τους προοδευτικούς να έχουν 
ισχυροποιήσει τη θέση τους τόσο στο χώρο της πολιτικής όσο και στο χώρο της μειονοτικής 

εκπαίδευσης, γεγονός που συμβάλλει και στη ενίσχυση της διάδοσης του λατινικού 

αλφαβήτου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1946 -όπως διαπιστώνει με λύπη της η διοίκηση- 
λιγότερο από το 1/3 των Θρακιωτών μειονοτικών τάσσεται πια υπέρ της χρήσης της παλιάς 

γραφής, ενώ περισσότερο από τα 2/3 τάσσονται υπέρ και χρησιμοποιούν την νέα γραφή της 

τουρκικής. (Εμπιστευτική έκθεση με ημερομηνία 30.03.1946 του Γενικού επιθεωρητού 

Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων «Περί των Μουσουλμανικών Σχολείων της Δυτ. Θράκης 
και των Αρμενικών τοιούτων». A.E.Ξ.T.M.Σ. - Γ.Δ.M., Φ 95) 

Έτσι, και καθώς Ελλάδα και Τουρκία διάγουν περίοδο προσέγγισης, η διοίκηση της 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα προωθεί την λατινική, προχωρώντας μάλιστα σε έκδοση 
τουρκικών αναγνωστικών με λατινικούς χαρακτήρες (1946), από τον τότε Οργανισμό 

Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Δεν επιβάλλει όμως και τη αποκλειστική χρήση λατινικής 

γραφής, επιτρέποντας σε όσους επιθυμούν να χρησιμοποιούν την παλιά οθωμανική 
αραβογράμματη γραφή (Tσιούμης, 1994).  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η λατινική γραφή συνεχίζει να χρησιμοποιείται 

στην μειονοτική εκπαίδευση παράλληλα με την οθωμανική, ανάλογα με την προτίμηση του 

κάθε δασκάλου και βεβαίως την αποδοχή ή ανοχή των γονέων των συγκεκριμένων μαθητών. 
Όμως, το ποιο αλφάβητο χρησιμοποιεί ο καθένας, δεν είναι τυχαίο· κάθε απόφαση αποτελεί 

προϊόν έντονων πιέσεων καθώς πίσω από την «διαδικασία επιλογής» κρύβεται ένας 

εντονότατος ανταγωνισμός.  
Η Τουρκία πιέζει συστηματικά τόσο τη μειονότητα όσο και την Ελλάδα για την 

επικράτηση της λατινικής γραφής, επιδιώκοντας στη Θράκη μια μεταβολή με τεράστια 

συμβολική και πραγματική αξία, αφού η αλλαγή αλφαβήτου σηματοδοτεί την μετάβαση από 
τον συντηρητικό/ προεθνικό χώρο στον προοδευτικό και ελεγχόμενο από τον τουρκικό 

εθνικισμό χώρο. Η Ελλάδα έχει επίγνωση των όσων συμβαίνουν και, παρά την γενικότερη 

ανοιχτή στήριξη που παρέχει στην Τουρκία και στον χώρο των νεωτεριστών μειονοτικών 

κατά την περίοδο αυτή, διατηρεί τις επιφυλάξεις της, καθώς θεωρεί σκόπιμο να διατηρεί 
στοιχειωδώς καλές σχέσεις και με τον συντηρητικό χώρο. 

Έτσι, και στο πλαίσιο της πολιτικής στήριξης του χώρου των νεωτεριστών, το 

καλοκαίρι του 1955, στελέχη της διοίκησης της μειονοτικής εκπαίδευσης συγκαλούν τοπικά 
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συνέδρια μειονοτικών δασκάλων και τους συνιστούν την εγκατάλειψη της παλιάς 

(αραβογράμματης οθωμανικής) γραφής και την υιοθέτηση της λατινικής. Όμως δεν 

επιμένουν.  

Στα τέλη του 1955 η κυβέρνηση παραλαμβάνει έγγραφο-διαμαρτυρία της «Ενώσεως 
Μουσουλμάνων Ελλάδος» η οποία -προφανώς «αξιοποιώντας» την ένταση της περιόδου 

εκείνης- παραπονείται για την άνιση μεταχείριση των συντηρητικών/παλαιότουρκων σε 

σχέση με τους προοδευτικούς/νεότουρκους και ζητά, μεταξύ άλλων, και την παρέμβαση του 
κράτους ώστε να διατηρηθεί η αργία της Παρασκευής και η αραβική γραφή στα σχολεία. Η 

διοίκηση της μειονοτικής εκπαίδευσης, στην οποία διαβιβάζεται το έγγραφο, δείχνει 

επιφυλακτική και υποστηρίζει (χλιαρά) μια πολιτική ισορροπίας τονίζοντας ότι, οι όποιες 
αλλαγές σχετικά με την μέρα αργίας και την γραφή έγιναν με πρωτοβουλίες των γονέων. 

Ωστόσο δείχνει έτοιμη να προχωρήσει στην ικανοποίηση των αιτημάτων της Ένωσης, 

δηλαδή στην στήριξη του συντηρητικού χώρου, τονίζοντας παράλληλα ότι το οποιοδήποτε 

μέτρο πρέπει να εξετασθεί στα πλαίσια της κατάστασης που διαμορφώθηκε μετά τα 
Σεπτεμβριανά. (Εμπιστευτικό έγγραφο με ημερομηνία 16.10.1956 του Γενικού Επιθεωρητή 

Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων προς ΥΠ.Ε.Π.Θ. A.E.Ξ.T.M.Σ. - Γ.Δ.M., Φ 95) 

Δεν προχωρά όμως και σε απροκάλυπτη στήριξη του συντηρητικού χώρου 
συνεχίζοντας την προσπάθεια εφαρμογής μιας ισορροπητικής πολιτικής, ενώ λίγο αργότερα 

αποφασίζει (μετά από παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης;) να στηρίξει και πάλι τον χώρο 

των νεωτριστών. Ενδεικτικό της στάσης της διοίκησης αποτελεί η κίνηση επιθεωρητή 
μειονοτικών σχολείων που επισκέπτεται (τον Απρίλιο του 1956) χωριό στα ορεινά του Ν. 

Ξάνθης και απαιτεί από τον μειονοτικό δάσκαλο, επί ποινή απόλυσης, να αλλάξει το 

αλφάβητο που χρησιμοποιεί από αραβικό σε λατινικό, πρόταση που απορρίπτεται σθεναρά 

από τον δάσκαλο με τη στήριξη του συνόλου των κατοίκων του χωριού. (Έγγραφο με 
ημερομηνία 27.04.1956 της σχολικής εφορίας και του χωριού προς τον πρόεδρο της Ενώσεως 

Μουσουλμάνων στην Κομοτηνή. A.E.Ξ.T.M.Σ. - Γ.Δ.M., Φ 90) 

Στα μέσα της δεκαετίας του  1960 και μετά την επιδείνωση των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων με αφορμή την κρίση στο Κυπριακό (1964) και την απέλαση από την Τουρκία των 

Ελλήνων υπηκόων (1965), η κεντρική διοίκηση αλλάζει πολιτική και αποφασίζει να στηρίξει 

την συντηρητική παράταξη και τη χρήση της αραβικής γραφής, τουλάχιστον στα σχολεία της 

ορεινής περιοχής.  
 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΡΑΒΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Το σκόπιμο της ύπαρξης αραβογράμματων εγχειριδίων επισημαίνεται για πρώτη φορά 
την άνοιξη του 1966 κατά τη διάρκεια σχετικής συζήτησης στο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Θράκης (όργανο που με συμμετοχές στελεχών από διάφορα υπουργεία που εν πολλοίς συν-

αποφάσιζε και επέβλεπε την εφαρμογή της μειονοτικής πολιτικής κατά την περίοδο εκείνη). 

Εκεί, ο Γενικός Επιθεωρητής Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων διαπιστώνει ότι, η μη 
ύπαρξις τοιούτων βιβλίων αναγκαστικώς ωθεί τους Πομάκους τους οποίους θέλομεν να 

διαχωρίσωμεν από το άλλο υπό την επίδρασιν άλλων παραγόντων τουρκικόν στοιχείον, ως και 

τους εν τη πεδιάδι παλαιομουσουλμάνους, εις τον τουρκισμόν δια της κατ' αναγκαστικόν τρόπον 
χρησιμοποιήσεως βιβλίων με λατινικήν γραφήν. Τούτο θα παραλύση όλας τας προσπαθείας μας 

και θα καταστήση άνευ παριεχομένου όλα τα λαμβανόμενα σήμερον μέτρα. (Έγγραφο με 

ημερομηνία 13.05.1966 του Γενικού Επιθεωρητή Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων προς τον 
πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου Θράκης. A.E.Ξ.T.M.Σ.-Γ.Δ.M., Φ 10) 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, ο Γενικός Επιθεωρητής Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 

εισηγείται την αποδοχή πρότασης που κατέθεσε στις αρχές του 1966 ο σύλλογος 

Μουσουλμάνων Διδασκάλων Αποφοίτων Ιεροσπουδαστηρίων Δυτικής Θράκης (με δική του 
πρωτοβουλία;) σχετικά με την συγγραφή αραβογράμματων αναγνωστικών. Προτείνει 

μάλιστα να τυπωθούν τουλάχιστον 3.000 βιβλία για κάθε τάξη και να περιληφθούν σε αυτά 

άρθρα από τουρκόφωνες εφημερίδες της Θράκης αφιερωμένα στην 28
η
 Οκτωβρίου, την 25

η
 

Μαρτίου και τις θρησκευτικές γιορτές των μουσουλμάνων καθώς και ευχές για τις γιορτές 

των χριστιανών. Το Σ.Σ.Θ. αποδέχεται την πρόταση και, καθώς δε υπάρχει στην Θράκη η 
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κατάλληλη τεχνική υποδομή, αποφασίζει τον Δεκέμβριο του 1966 να αποστείλει ένα 

(συντηρητικό «παλαιομουσουλμάνο») δάσκαλο στις αραβικές χώρες με σκοπό την ανεύρεση 

και αγορά τυπογραφικών στοιχείων αραβικής, ώστε να τυπωθούν στην Ελλάδα αναγνωστικά 

και βιβλία θρησκευτικών, και παράλληλα εγγράφει στον προϋπολογισμό του Σ.Σ.Θ. του 
1967, ποσό 600.000 δρχ. για την σύνταξη και εκτύπωση των βιβλίων αυτών (Συνεδρίαση 

49/02.12.1966 του Σ.Σ.Θ. A.E.Ξ.T.M.Σ. - Γ.Δ.M., Φ 11) 

Η υλοποίηση του σχεδίου προχωρά κανονικά και τον Μάρτιο του 1967 
παραγγέλλονται, με την μεσολάβηση της ελληνικής πρεσβείας στην Βηρυτό, αραβικά 

τυπογραφικά στοιχεία τα οποία και φτάνουν την Κομοτηνή το φθινόπωρο του 1967, ενώ στα 

τέλη Ιουλίου του 1967 το Σ.Σ..Θ. αποφασίζει να τυπωθεί και βιβλίο φυσιογνωσίας Δ' 
δημοτικού στην τουρκική και με λατινικούς και με αραβικούς χαρακτήρες, επιχειρώντας ίσως 

έτσι να τηρήσει ισορροπίες, αλλά κυρίως με τη φιλοδοξία να ελέγξει και μέρος από την 

εκπαιδευτική ύλη και συνεπώς από τον χώρο στον οποίο κυριαρχούν οι νεωτεριστές, και στον 

οποίο η διοίκηση θεωρεί ότι γίνεται συστηματική διάδοση του τουρκικού εθνικισμού 
(Συνεδρίαση 53 /31.07.1967 του Σ.Σ.Θ. A.E.Ξ.T.M.Σ. - Γ.Δ.M., Φ 11) 

Τον Δεκέμβριο του 1967 είναι υπό εκτύπωση είναι το αναγνωστικό της Β' τάξεως, που 

σχεδιάζεται να τυπωθεί σε 30.000 αντίτυπα. Σημειωτέον ότι η όλη εργασίας της εκτύπωσης 
γίνεται από ένα «παλαιομουσουλμάνο» δάσκαλο, ο οποίος παλιότερα εργαζόταν, ως 

στοιχειοθέτης, στη εκτύπωση τουρκόγλωσσης αραβογράμματης συντηρητικής εφημερίδας 

στην Κομοτηνή, και ουσιαστικά ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ήξερε και μπορούσε να 
κάνει αυτή τη δουλειά. 

Το καλοκαίρι του 1968 έχει ολοκληρωθεί και η εκτύπωση του αναγνωστικού της Β' 

τάξης και το Σ.Σ.Θ. αποφασίζει το βιβλίο να διατεθεί εντελώς δωρεάν, μέσω της Ενώσεως 

Μουσουλμ. διδ/λων αποφοίτων Ιερ/ρίων, εφ' όσον κατά τύπους φαίνεται ως έκδοσις της εν 
λόγω Ενώσεως. Παράλληλα αποφασίζει να προχωρήσει η εκτύπωση του αναγνωστικού Γ' 

τάξης, διευκρινίζοντας -ώστε να κινείται και μέσα στο πνεύμα των αποφάσεων που 

ελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχειρούμενης ελληνοτουρκικής προσέγγισης του 1968- ότι η 
κυκλοφορία των εν λόγω Βιβλίων θα αντιμετωπίζεται ως ανατύπωσις, υπό αραβικά στοιχεία, 

αναγνωστικών λατινικής γραφής εγκεκριμένων παρά του Υπουργείου Παιδείας από του έτους 

1946 (Συνεδρίαση 58/13.08.1968 του Σ.Σ.Θ. A.E.Ξ.T.M.Σ. - Γ.Δ.M., Φ 11) 

Το καλοκαίρι του 1969 ολοκληρώνεται η εκτύπωση του αναγνωστικού Γ’ τάξης, και 
τον Δεκέμβριο του 1971 αποφασίζεται, να εκτυπωθούν αραβογράμματα αναγνωστικά και για 

τις Ε' και ΣΤ' τάξεις, ενώ τον Ιανουάριο του 1972 είναι ήδη έτοιμα 20.000 αναγνωστικά για 

την Ε' τάξη. (Έγγραφο με ημερομηνία 15.01.1972 του Διοικητικού Επιθεωρητή 
Μουσουλμανικών Σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπ/σεως (έδρα Καβάλα) προς Υπ.Ε.Π.Θ. 

A.E.Ξ.T.M.Σ. - Γ.Δ.M., Φ 13) 

Τα βιβλία αυτά διανέμονται και χρησιμοποιούνται. Το 1973 τα συγκεκριμένα βιβλία 
είναι σε χρήση σε πολλά χωριά της ορεινής Ξάνθης και της ορεινής Ροδόπης, καθώς και σε 

αρκετά χωριά της πεδινής Ροδόπης όπου η πλειονότητα των γονέων παραμένει σθεναρά στο 

συντηρητικό χώρο και, για συμβολικούς κυρίως λόγους, αντιτίθεται στην χρήση της 

λατινικής γραφής (Έκθεση του επίτιμου επιθεωρητή Μ/κων σχολείων επί της περιοδείας του 
Τούρκου πρέσβη (23-25/10/1973) στην Θράκη. A.E.Ξ.T.M.Σ. - Γ.Δ.M., Φ 8) 
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[εξώφυλλο, εσώφυλλο και οι σελίδες 24, 25, 47 και 33 από το αναγνωστικό της ΣΤ τάξης, 

έκδοση 1972] 

 

5. Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
 

Το όλο εγχείρημα με τη χρήση αραβογράμματων τουρκόγλωσσων σχολικών 

εγχειριδίων σε μειονοτικά σχολεία της Θράκης δεν επρόκειτο να μακροημερεύσει. Μετά την 

επίσκεψη του Τούρκου πρέσβη στην ορεινή περιοχή τον Οκτώβριο του 1973, και με την 
συνεχή -κατά την εκτίμηση της διοίκηση της μειονοτικής εκπαίδευσης- παρότρυνση του 

προξενείου Κομοτηνής, πολλές σχολικές εφορίες ζητούν από τους επιθεωρητές βιβλία 

λατινικής γραφής. Η διοίκηση της μειονοτικής εκπαίδευσης εξακολουθεί να αντιδρά και 

δίνεται εντολή στους επιθεωρητές να προβάλλουν προς τας σχολικάς εφορείας των εν λόγω 
σχολείων διάφορα λογικοφανή εμπόδια επί των τέλει παρεμποδήσεως της μεταπηδήσεως εκ της 

Αραβικής εις την Λατινικήν γραφήν. (Πρακτικό συσκέψεως Γραφ. Πολιτικών Υποθέσεων 

Νομαρχίας Ροδόπης, Δεκεμβρίου 1973. A.E.Ξ.T.M.Σ. - Γ.Δ.M., Φ 12)  
Όμως η πλάστιγγα γέρνει πια εμφανώς προς την λατινική γραφή, υποδηλώνοντας την 

κατίσχυση των νεωτεριστών και παραπέρα την κατίσχυση των τουρκικών θέσεων και την 

αυξανόμενη διάδοση του τουρκικού εθνικισμού.  

Η παλιά γραφή παραμένει σε αποκλειστική χρήση μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 
1970 σε πολλά σχολεία του ορεινού όγκου, κυρίως στο Ν. Ροδόπης αλλά και σε σχολεία της 

Κομοτηνής. Το μαρτυρούν αναμνηστικές φωτογραφίες (επίσκεψη μαθητών στον 

Παρθενώνα) με αραβογράμματα σχόλια και χρονολογία 1974, στο σχολείο Σεχρέ Kιουστού, 
κάποτε προπύργιο και στη συνέχεια από τα τελευταία οχυρώματα του συντηρητικού χώρου 

στην πόλη της Κομοτηνής. Δεν είναι γνωστό πως ακριβώς εξελίχθηκε το ζήτημα μετά τη 

πτώση του χουντικού καθεστώτος αλλά και την επιδείνωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
μετά την εισβολή στη Κύπρο το 1974. Σύμφωνα με μαρτυρία συνταξιούχου μειονοτικού 

δασκάλου, η οθωμανική γραφή φαίνεται ότι διδασκόταν/ χρησιμοποιούνταν μέχρι τα μέσα 

της δεκαετίας του 1980 – άγνωστο με τι εγχειρίδια - παράλληλα με την λατινική γραφή, και 

στο σχολείο Μάστανλι της Κομοτηνής (ευρήματα έρευνας πεδίου, 1997 και 2007 αντίστοιχα). 
 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

107 

 

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Επισκοπώντας συνολικότερα το ζήτημα της παραγωγής αραβογράμματων τουρκόγλωσσων 

εγχειριδίων ως μέρος του ευρύτερου ζητήματος επιλογής αλφαβήτου για την γραφή της 

τουρκικής στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης και την περίοδο 1945-1975 παρατηρούμε ότι: 

Η εκτύπωση στην Ελλάδα αραβογράμματων τουρκόγλωσσων εγχειριδίων αποτελεί 
κίνηση στα πλαίσια ενός ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού με στόχο την διαίρεση της 

μειονότητας τόσο με πολιτικά (συντηρητικοί/προοδευτικοί) όσο και με εθνοτικά κριτήρια 

(Πομάκοι/ «Τουρκογενείς») με στόχο να ελεγχθεί η τουρκική διείσδυση και επιρροή και να 
παρεμποδιστεί η διάδοση της τουρκικής εθνικιστικής ιδεολογίας.  

Ο σχεδιασμός αυτός, που εφαρμόζεται στο πεδίο κυρίως κατά την περίοδο της 

χούντας των συνταγματαρχών (1967-1974), αποτελεί υλοποίηση μιας σύλληψης της 

διοίκησης που χρονολογείται πριν από την περίοδο της χούντας και δομείται ως απάντηση 
στα γεγονότα του 1964 που ουσιαστικά διαλύουν την Ρωμαίικη μειονότητα στην Τουρκία.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής η Τουρκία επιμένει στην προώθηση του 

λατινικού αλφαβήτου και στην στήριξη του χώρου των νεωτεριστών, ενώ η ελληνική 
διοίκηση επιχειρεί να τηρήσει ισορροπίες, με τα στελέχη της διοίκησης στη Θράκη να 

διάκεινται, γενικά, μάλλον φιλικότερα προς τον συντηρητικό χώρο και την κεντρική διοίκηση 

να στηρίζει τον προοδευτικό χώρο, επιδιώκοντας καλές σχέσεις με τη Τουρκία, στο όνομα 
της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των Ρωμιών μειονοτικών. 
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Τα κείμενα δραματουργίας και το θέατρο στα σχολικά εγχειρίδια της 

Λογοτεχνίας και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (1974-2014) 

 

ANNA ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Διδάκτωρ Ιστορίας-Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων Ξάνθης 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Tα κείμενα δραματουργίας ή θεατρικά κείμενα θεωρούνται ειδική κατηγορία λογοτεχνικών 

κειμένων και για το λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα εγχειρίδια του μαθήματος της Λογοτεχνίας. 

Εάν όμως μελετήσουμε με προσοχή τα περιεχόμενα των εγχειριδίων της Λογοτεχνίας, θα 

ανακαλύψουμε ότι ανθολογούνται πολύ λίγα αποσπάσματα από θεατρικά κείμενα. Διαπιστώνουμε 

επίσης, ελάχιστες ειδικές αναφορές για το θέατρο στα Aναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος της 

Λογοτεχνίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως σκοπό να καταγράψει 

τα θεατρικά-δραματικά κείμενα που συμπεριλαμβάνονται στα εγχειρίδια της Λογοτεχνίας στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο και να συντάξει τον «λογοτεχνικό κανόνα» των δραματουργικών κειμένων 

(ελληνικών και ξένων) που μελετώνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, επιχειρεί να 

εξετάσει και να σκιαγραφήσει τη θέση του θεάτρου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Λογοτεχνίας από 

την περίοδο της Μεταπολίτευσης έως σήμερα.  

 

ABSTRACT 

Drama Texts and theatre in the Literature School Books and in Curricula of (Greek) Secondary 

Education (1974-2014). 

Drama texts or theatrical texts are considered  as a genre of Literature and therefore included in 

Literature school textbooks. If, however, we study carefully the contents of Literature textbooks, we 

will find out very few excerpts from theatrical texts. We will also ascertain very few specific references 
to the theater in Literature Curricula of Secondary Education. The current paper aims to register the 

theatrical-dramatic texts included in Literature textbooks of Gymnasium (compulsory middle school) 

and Luceum (High School) and to compile the «literary canon» of dramaturgy texts (Greek and 

foreign) studied in Secondary Education. In addition, it attempts to examine and outline the position of 

theatre in Literature Curricula from the period of regime change (after the fall of junta) until nowdays. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Tα κείμενα δραματουργίας ή θεατρικά κείμενα ανήκουν σ’ ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό 

είδος, το δράμα (Παρίσης και Παρίσης, 2000: 53, 103-104). Από φιλολογική άποψη, είναι 

κείμενα ανολοκλήρωτα και ατελή, γιατί γράφτηκαν από τους δημιουργούς τους όχι για να 
διαβαστούν, αλλά για να παρασταθούν (Γραμματάς, 1990: 120-121 και Γραμματάς: 2004: 

39). Τα δραματικά κείμενα διαφέρουν αισθητά ως προς τη μορφή, τη δομή και το ύφος από 

τα ποιητικά και αφηγηματικά κείμενα της πεζογραφίας, αφού το κύριο χαρακτηριστικό τους 
είναι η θεατρικότητα.  Με άλλα λόγια, ο σκοπός και η κατάληξή τους είναι η θεατρική 

παράσταση. Δεν ολοκληρώνονται με τη συγγραφή ή την ανάγνωση, αφού δεν απευθύνονται 

σε αναγνωστικό κοινό. Οι δέκτες τους δεν είναι αναγνώστες, αλλά θεατές.  

Επειδή, λοιπόν, τα θεατρικά–δραματικά κείμενα είναι ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος, 
αποσπάσματα από αυτά ανθολογούνται στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Νέας 

Ελληνικής Λογοτεχνίας. Σκοπός της εισήγησης είναι να καταγράψει και να παρουσιάσει 

συνοπτικά τα θεατρικά κείμενα που περιέχονται στα εγχειρίδια του μαθήματος της Νέας 
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Ελληνικής Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (στο εξής Δ.Ε.) και παράλληλα να 

σκιαγραφήσει τη θέση του Θεάτρου στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Δ.Ε. για το 

μάθημα αυτό από την περίοδο της Μεταπολίτευσης έως σήμερα. 

Η Δικτατορία της περιόδου 1967-1974 ακύρωσε την απόπειρα της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης του 1964, η οποία υπήρξε έκφραση του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Έτσι, 

μολονότι αυτή η μεταρρυθμιστική προσπάθεια για εκσυγχρονισμό στην εκπαίδευση έδειχνε 

ότι το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συγκεκριμένα των νεοελληνικών λογοτεχνικών 
κειμένων θα αποκτούσε μεγάλη σημασία για το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, οι πολιτικές 

εξελίξεις με την εγκαθίδρυση της Δικτατορίας δεν επέτρεψαν να συνταχθούν νέα σχολικά 

εγχειρίδια. Κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας (1967-1974)  και τα πρώτα χρόνια αμέσως 
μετά την πτώση της και έως το 1977/79 χρησιμοποιούνται για το μάθημα η σειρά των παλιών 

προδικτατορικών σχολικών εγχειριδίων με τον τίτλο «Νεοελληνικά Αναγνώσματα» 

(εκδόθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1950), στα οποία όμως αρχίζουν να 

συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι μέχρι τότε αποκλεισμένοι συγγραφείς, όπως ο Ελύτης, 
Σεφέρης, Ρίτσος, Βρεττάκος (Κουμπάρου-Χανιώτη, 2003: 26-27, 34-38).  

Εάν μελετήσουμε τα «Νεοελληνικά Αναγνώσματα» των τάξεων της Δ.Ε. (Γυμνασίου-

Λυκείου), θα διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για ανθολογίες μάλλον ετερόκλητων κειμένων, 
των οποίων τα κριτήρια της ανθολόγησης δεν ήταν τόσο λογοτεχνικά, όσο ιδεολογικά, αφού 

φαίνεται ότι επιλέχθησαν για να υπηρετήσουν εθνικοθρησκευτικά ιδεώδη και πολιτικές 

σκοπιμότητες. Στα βιβλία αυτά η παρουσία των θεατρικών-δραματικών κειμένων είναι 
ελάχιστη. Δραματικά κείμενα συναντάμε μόνο στα «Νεοελληνικά Αναγνώσματα» της Στ΄ 

Γυμνασίου ή Γ  ́Λυκείου και της Ε  ́Γυμνασίου ή Β  ́Λυκείου.  

Άλλωστε, και τα Αναλυτικά Προγράμματα της περιόδου λίγο πριν την εγκαθίδρυση 

του δικτατορικού καθεστώτος και κατά την περίοδο της Δικτατορίας περιέχουν αναφορές για 
τη διδασκαλία θεατρικών κειμένων μόνο για τις Ε΄ και Στ  ́τάξεις του Γυμνασίου ή Β  ́και Γ΄ 

τάξεις του Λυκείου. Συγκεκριμένα, το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1966 για τα Κείμενα εκ 

Νεοελληνικής Γραμματείας της Β  ́Λυκείου προβλέπει κατά λέξη: «μύησις εις το ελληνικόν και 
ξένον θέατρον, τόσον από λογοτεχνικής απόψεως, όσον και από απόψεως σκηνικής 

οικονομίας, αρχής γινομένης από του Κρητικού, εν παραλληλισμώ, όπου τούτο καθίσταται 

δυνατόν, προς το αρχαίον θέατρον. Απαγγελία ή και παράστασις από σκηνής αναγνωσθέντων 

θεατρικών έργων, ως και παρακολούθησις εκλεκτών παραστάσεων ή σχετικών προβολών» 
(ΦΕΚ, 1966: 1892-1893). Ωστόσο, οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις δεν επέτρεψαν την έκδοση 

νέων σχολικών εγχειριδίων που θα περιείχαν ποικιλία θεατρικών έργων από την ελληνική και 

ξένη δραματουργία για να μυηθούν οι μαθητές στο θέατρο. 
Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα μαθήματα των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης 

που συντάχθηκε το 1969 κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας, το θέατρο συμπεριλαμβάνεται 

στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών κειμένων για δύο τάξεις, την Ε  ́ και Στ΄ τάξη 
Γυμνασίου. Στη διδακτέα ύλη της Ε  ́ Γυμνασίου περιέχεται: «...ανάγνωσις και ερμηνεία 

αντιπροσωπευτικών έργων της Νεοελληνικής Γραμματείας πεζών και ποιητικών με ιδιαίτερην 

παιδευτική και λογοτεχνική αξίαν. Tαύτα θα λαμβάνωνται εξ εγκεκριμένης συλλογής 

νεοελληνικών Αναγνωσμάτων και εξ αυτοτελών εκδόσεων, εγκεκριμένων, και θα αναφέρωνται  
εις όλας τας περιόδους της νεοελληνικής γραμματείας και εις όλα τα είδη του λόγου, 

συμπεριλαμβανομένου και του θεάτρου». Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η «στοιχειώδης 

ενημέρωσις των μαθητών περί του θεάτρου ως ιδιαιτέρου είδους της λογοτεχνίας» (ΦΕΚ, 
1969: 1617). 

Για την Στ΄ Γυμνασίου σχετικά με το θέατρο προβλέπεται: «Συστηματική εισαγωγή των 

μαθητών εις την μελέτην του θεάτρου, ως ιδιαιτέρου λογοτεχνικού είδους. Η ανάπτυξις της 
θεατρικής τέχνης εις την νεοελληνικήν γραμματείαν. Τα είδη των θεατρικών έργων. Τα βασικά 

γνωρίσματα εκάστου είδους. Τα κύρια στοιχεία του θεατρικού έργου (υπόθεσις, πλοκή, 

πρόσωπα, σκηνική οικονομία, διάλογος κλπ). Επιδράσεις της αρχαίας δραματικής τέχνης και 

του νεωτέρου ευρωπαϊκού θεάτρου εις τη διαμόρφωσιν του νεοελληνικού θεάτρου. Αι θεατρικαί 
παραστάσεις και οι παράγοντες αυτών (έργον, θέατρον, ηθοποιοί, σκηνοθέτης, σκηνογράφος 

κλπ.)». Προτείνεται, επίσης, η μελέτη κατ’ οίκον από τους μαθητές εκτενέστερων 

αντιπροσωπευτικών έργων του παγκόσμιου κλασικού θεάτρου, η σύνταξη γραπτών εργασιών 
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και η παρουσίασή τους στην τάξη. Υπογραμμίζεται ακόμα η επίδραση του αρχαίου 

ελληνικού δράματος στη νεώτερη δραματική τέχνη και αναφέρονται ονομαστικά οι θεατρικοί 

συγγραφείς της ξένης δραματουργίας, Σαίξπηρ, Γκαίτε,  Σίλλερ, Κορνήλιος,  Ρακίνας,  

Μολιέρος, Ίψεν και Χάουπτμαν, το έργο των οποίων πρέπει να μελετηθεί και σε σύγκριση με 
το έργο των δραματικών ποιητών της αρχαίας Ελλάδας (ΦΕΚ, 1969: 1618). Ωστόσο, και 

κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας, αλλά και κατά τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης (ως 

τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τις αρχές της δεκαετίας του 1980), όπως έχουμε ήδη 
αναφέρει, συνεχίστηκε η διδασκαλία των παλιών εγχειριδίων με την ονομασία Νεοελληνικά 

Αναγνώσματα, όπου η παρουσία των δραματικών κειμένων ήταν  ανύπαρκτη για τις τάξεις 

του Γυμνασίου και πολύ περιορισμένη στις τάξεις του Λυκείου.  

 

2. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Στα «Νεοελληνικά Αναγνώσματα» της Στ΄ Γυμνασίου ή Γ  ́ Λυκείου 

συμπεριλαμβάνονται αποσπάσματα από δύο κείμενα της ξένης δραματουργίας: 1. 
Απόσπασμα από τη θεατρική ποιητική σύνθεση του Γκαίτε, Φάουστ σε μετάφραση του Κ. 

Χατζόπουλου και 2. Απόσπασμα από το θεατρικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Ιούλιος Καίσαρ 

(B΄ Πράξη-Β΄ Σκηνή και Γ΄ Πράξη-Α΄ Σκηνή) σε μετάφραση Κ. Καρθαίου (Καλαματιανός 
και άλλοι, 1975α: 330-337, 343-361. Καλαματιανός και άλλοι, 1979α:, 331-338, 344-362). 

Στα «Νεοελληνικά Αναγνώσματα» της E΄ Γυμνασίου ή B΄ Λυκείου 

συμπεριλαμβάνονται αποσπάσματα από δύο κείμενα του Κρητικού Θεάτρου: 1. Aπόσπασμα 

από την τραγωδία του Γ. Χορτάτση, Ερωφίλη (Πράξη Γ΄-Σκηνή Δ ,́ Πράξη Δ΄-Σκηνή Ζ ,́) και 
2. Απόσπασμα από το θρησκευτικό δράμα Η θυσία του Αβράαμ που αποδίδεται στον 

Βιτσέντζο Κορνάρο (Καλαματιανός και άλλοι, 1975β: 34-38, 39-45 και Καλαματιανός και 

άλλοι, 1979β: 33-38, 38-45). 
Την περίοδο της Μεταπολίτευσης, παρά το ότι χρησιμοποιούνται ακόμα τα παλιά 

σχολικά εγχειρίδια, διακρίνεται μία νέα αντίληψη για το μάθημα των Νέων Ελληνικών, που 

συνδέεται με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976-1977, στο πλαίσιο της οποίας 
καθιερώθηκε η «Νέα Ελληνική ομιλούμενη γλώσσα» στην εκπαίδευση και σχεδιάζονται νέα 

Αναλυτικά Προγράμματα μαθημάτων. Το μάθημα των Νέων Ελληνικών μετονομάζεται σε 

μάθημα «Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας» με δύο κλάδους, τη Γλωσσική 

Διδασκαλία-Έκθεση και τα Kείμενα Nεοελληνικής Λογοτεχνίας που υποστηρίζονται από τα 
αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια. Επιπλέον, το 1977, επί Υπουργού Παιδείας Γ. Ράλλη και με 

πρωτοβουλία του ΚΕΜΕ, συγκροτείται ομάδα εργασίας φιλολόγων με σκοπό τη σύνταξη 

νέων σχολικών εγχειριδίων για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας. Το αποτέλεσμα 
ήταν να συνταχθούν από το 1977 έως ως το 1982/3 μία σειρά έξι βιβλίων (ένα για κάθε τάξη 

του Γυμνασίου-Λυκείου) που φέρουν τον τίτλο όχι «Νεοελληνικά Αναγνώσματα», αλλά 

«Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» (Κουμπάρου-Χανιώτη, 2003: 27). Και μόνο η 
εμφάνιση της λέξης Λογοτεχνία στον τίτλο των εγχειριδίων υπονοεί τη σημαντική αλλαγή 

που συντελείται στην αντίληψη για το μάθημα, αφού δηλώνεται με έμφαση ο λογοτεχνικός 

χαρακτήρας των επιλεγμένων κειμένων. 

Tα εγχειρίδια με τον τίτλο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας θεωρήθηκαν σταθμός 
στην ιστορία της εκπαίδευσης, γιατί τα κριτήρια της ανθολόγησης των κειμένων ήταν κυρίως 

λογοτεχνικά-αισθητικά και παιδαγωγικά (Χ. Μηλιώνης, 1989: 50). Τα πρώτα εγχειρίδια 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας κυκλοφόρησαν για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου το 1977. Τα 
κείμενα κατατάχτηκαν σε μικρές θεματικές ενότητες σύμφωνα με το περιεχόμενό τους και 

επιλέχτηκαν με κριτήριο την ποιότητα. Στο τέλος κάθε κειμένου προτείνονται εργασίες-

ερωτήσεις για τους μαθητές και ακολουθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα. 

“Τα κείμενα πρέπει να τα αποτιμούμε πρώτα ως λογοτεχνήματα”, δηλώνει χαρακτηριστικά η 
συντακτική ομάδα, η οποία δίνει οδηγίες και διευκρινίσεις προς τους διδάσκοντες, τονίζοντας 

ότι έγινε προσπάθεια να περιλάβουν και σύγχρονα κείμενα που βρίσκονται πιο κοντά στα 

προβλήματα της πραγματικότητας και μπορούν να μιλήσουν άμεσα στον μαθητή (βλ. κείμενο 
με τίτλο Για τον καθηγητή στο τέλος του βιβλίου της Α΄ Γυμνασίου στο Γρηγοριάδης και 

άλλοι, 1977α: 310-312). Τα θεατρικά κείμενα, ωστόσο, που ανθολογούνται σ’ αυτά τα 

σχολικά εγχειρίδια είναι ελάχιστα. 
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Συγκεκριμένα, στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου (πρώτη έκδοση 

1977) υπάρχει χωριστή θεματική ενότητα με τον τίτλο Λαϊκό Θέατρο όπου ανθολογούνται 

ένα απόσπασμα από την επιφυλλίδα του Φ. Πολίτη, Ο Καραγκιόζης και ένα απόσπασμα από 

Θεατρικό έργο Σκιών του Μάρκου Ξάνθου, Τα επτά θηρία και ο Καραγκιόζης (Σκηνή Γ )́ 
(Γρηγοριάδης και άλλοι, 1977α: 301-309). Τα ίδια κείμενα συναντάμε και στην 

αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου το 2001 (Γρηγοριάδης και άλλοι, 2001α: 337-342). 

Πραγματικά πρωτοποριακό για την εποχή του ήταν το εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου (πρώτη έκδοση 1979), στο οποίο ανθολογούνται 

αντιπροσωπευτικά κείμενα με ιστορική σειρά, σύμφωνα με τις περιόδους της ιστορίας της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας. Στο βιβλίο αυτό για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται κείμενα 
της μοντέρνας ελληνικής ποίησης και πεζογραφίας, αλλά και κείμενα της ξένης λογοτεχνίας, 

ενώ περιέχονται και εισαγωγές με συνοπτικές πληροφορίες για την ιστορία, τα λογοτεχνικά 

κινήματα, τις Σχολές, τα χαρακτηριστικά και τους κύριους εκπροσώπους της κάθε περιόδου. 

Στο τέλος κάθε κειμένου παραθέτονται προτεινόμενες εργασίες-ασκήσεις για τους μαθητές, 
όπως και στα εγχειρίδια των άλλων τάξεων, ενώ στο τέλος του βιβλίου ακολουθεί κατάλογος 

με σύντομα βιογραφικά σημειώματα για τους συγγραφείς των ανθολογημένων κειμένων 

(Γρηγοριάδης και άλλοι, 1979).  
Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου συναντάμε αποσπάσματα από 

τα παρακάτω θεατρικά-δραματικά έργα: 1. Απόσπασμα από το θρησκευτικό δράμα του 

Βιτσέντζου Κορνάρου, Η θυσία του Αβράαμ και 2. Απόσπασμα από την τραγωδία του Γ. 
Χορτάτση, Ερωφίλη (Πράξη Δ΄-Σκηνή Ζ΄-χορός). 3. Απόσπασμα από το έργο του 

Επτανήσιου Αντώνιου Μάτεση, Βασιλικός (Πράξη Ε΄-Σκηνή Ε )́, το οποίο θεωρείται το 

πρώτο ελληνικό θεατρικό έργο με κοινωνικό περιεχόμενο. 4. Απόσπασμα από την τραγωδία 

του Ν. Καζαντζάκη, Οδύσσεια. Στις εισαγωγές των περιόδων της ιστορίας της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας γίνονται αναφορές για το Κρητικό Θέατρο, τη θεατρική παραγωγή της 

Επτανησιακής Σχολής και της Νέας Αθηναϊκής Σχολής (Γρηγοριάδης και άλλοι, 1979: 45-46, 

48-52, 52-53, 108, 122-129, 151, 174-175). Τα ίδια κείμενα περιέχονται και στην 
αναθεωρημένη του έκδοση που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2001 (Γρηγοριάδης και 

άλλοι, 2001β: 41, 44-47, 47-49, 94, 107-113, 132, 155). 

Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου (πρώτη έκδοση 1981) η 

παρουσία θεατρικών κειμένων είναι εμφανώς μεγαλύτερη σε σχέση με τα βιβλία του 
Γυμνασίου. Από το Κρητικό Θέατρο ανθολογούνται: 1. Δύο χορικά από το έργο του Ιωάννη 

Αντρέα Τρωίλου, Ροδολίνος (χορικό της Γ΄ Πράξης και χορικό της Δ΄ Πράξης). 2. Ένα 

απόσπασμα από την κωμωδία του Γεωργίου Χορτάτση, Κατζούρμπος. 3. Ένα απόσπασμα 
από την τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτση, Ερωφίλη (Πράξη Γ΄- Σκηνή Ε΄-χορός). 4. Ένα 

απόσπασμα από το θρησκευτικό δράμα του Βιτσέντζου Κορνάρου, Η θυσία του Αβράαμ 

(Γρηγοριάδης και άλλοι, 1981α: 48-51, 62-64, 65-68, 69-70, 71-74 και Γρηγοριάδης και 
άλλοι, 2001γ: 75-78, 88-89, 90-93, 94-96, 97-101).  Επιπλέον, εκτός από το Κρητικό Θέατρο, 

υπάρχει και ιδιαίτερη ενότητα με τον τίτλο Θέατρο, στο εισαγωγικό σημείωμα της οποίας 

δίνονται πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των θεατρικών κειμένων ως λογοτεχνικού 

είδους και για την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου. Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα 
παρακάτω θεατρικά κείμενα: 1. Απόσπασμα από το θεατρικό έργο του Γιώργου Θεοτοκά, Το 

τίμημα της λευτεριάς (Σκηνή Α΄-Πράξη Α΄). 2. Το μονόπρακτο του Βασίλη Ρώτα, Κιλελέρ. 3. 

Απόσπασμα από την Α΄ Πράξη της  κωμωδίας του Δημήτρη Ψαθά, Φον Δημητράκης 
(Γρηγοριάδης και άλλοι, 1981α: 422-424, 425-434, 435-450, 451-458). Τέλος, στο ίδιο βιβλίο 

περιλαμβάνονται και αποσπάσματα από τρία θεατρικά έργα της ξένης δραματουργίας: 1. 

Aπόσπασμα από τη Λατινική κωμωδία του Πλαύτου, Ο καυχησιάρης στρατιωτικός-miles 
gloriosus (Α΄ Πράξη-Α΄ Σκηνή) σε μετάφραση  Ηλ. Σπυρόπουλου. 2. Απόσπασμα από την 

κωμωδία του Μολιέρου, Ο Αρχοντοχωριάτης (ΙΒ΄ Σκηνή) σε μετάφραση Γ. Πολίτη. 3. Δύο 

αποσπάσματα από την τραγωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Βασιλιάς Ληρ (Α΄ Πράξη-Α΄ Σκηνή 

και Δ΄ Πράξη-Ζ΄ Σκηνή) σε μετάφραση Β. Ρώτα (Γρηγοριάδης και άλλοι, 1981α: 460-464, 
498-501, 502-515 και Γρηγοριάδης και άλλοι, 2001γ: 386-389, 390-401).  

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι στην αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου (πρώτη αναθεωρημένη έκδοση 2001), το οποίο 
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διδάσκεται έως σήμερα, έχει παραλειφθεί η ενότητα του Θεάτρου με την εισαγωγή και τα 

αποσπάσματα από τα θεατρικά έργα του Γ. Θεοτοκά, Β. Ρώτα και Δ. Ψαθά. Επίσης, έχει 

παραλειφθεί το χορικό της Δ  ́πράξης του Ροδολίνου και το απόσπασμα από την κωμωδία του 

Πλαύτου (Γρηγοριάδης και άλλοι, 2001γ). 
Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου συναντάμε αποσπάσματα από τρία 

θεατρικά έργα: 1. Απόσπασμα από το έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου, Το μυστικό της 

κοντέσας Βαλέραινας (Γ ,́ Δ ,́ Ε  ́ Σκηνή). 2. Απόσπασμα από το έργο του Ιάκωβου 
Καμπανέλη,  Το παραμύθι χωρίς όνομα (Β΄ Εικόνα της Α΄ Πράξης). 3. Απόσπασμα από τη 

θεατρική ποιητική σύνθεση του Γκαίτε, Φάουστ (πρώτος μονόλογος) σε μετάφραση του Κ. 

Χατζόπουλου (Γρηγοριάδης και άλλοι, 1981β: 234-244, 378-386, 404-406). Στην 
αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου, που ισχύει έως σήμερα, έχει παραλειφθεί Το παραμύθι 

χωρίς όνομα του Ιάκωβου Καμπανέλη (Γρηγοριάδης και άλλοι, 2001δ). 

Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄Λυκείου (πρώτη έκδοση 1983) περιέχονται 

ένα απόσπασμα από το χορικό του μοντέρνου ποιητικού δράματος του Τ. Έλιοτ, Φονικό στην 
εκκλησία σε μετάφραση του Γ. Σεφέρη και το μονόπρακτο του Μπέρτολτ Μπρεχτ, Ο 

σπιούνος (από τη συλλογή Τρόμος και Αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ) σε μετάφραση Αγγέλας 

Βερυκοκκάκη (Γρηγοριάδης και άλλοι, 1983: 265-270, 282-291). Στην αναθεωρημένη 
έκδοση του ίδιου βιβλίου, που ισχύει μέχρι σήμερα (πρώτη αναθεωρημένη έκδοση 2001), 

έχει προστεθεί και το απόσπασμα από το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το 

παραμύθι χωρίς όνομα, το οποίο μετακινήθηκε από το βιβλίο της Β΄ Λυκείου στο βιβλίο της 
Γ  ́Λυκείου (Γρηγοριάδης και άλλοι 2001: 217-226). 

Τα σχολικά εγχειρίδια Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για τις τάξεις του Λυκείου, 

τα οποία αναθεωρήθηκαν το 2001, διδάσκονται μέχρι σήμερα, όπως ήδη έχουμε αναφέρει. 

Τα εγχειρίδια, όμως, για τις τάξεις του Γυμνασίου αντικαταστάθηκαν ύστερα από τη 
θεσμοθέτηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για 

την υποχρεωτική εκπαίδευση και των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) του 

2003. Στα νέα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου η παρουσία των θεατρικών κειμένων 
παραμένει ελάχιστη.  

Στο βιβλίο Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου ανθολογείται 

απόσπασμα με τίτλο Η πείνα του Καραγκιόζη από το έργο του Αντώνη Μόλλα, Το χάνι του 

Μπαρμπαγιώργου, ένα κείμενο του Θεάτρου Σκιών (Πυλαρινός και άλλοι, 2009: 22-26).  Στο 
βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου συμπεριλαμβάνεται ένα απόσπασμα από το δοκίμιο του Ν. 

Εγγονόπουλου, Ο καραγκιόζης. Ένα ελληνικό θέατρο σκιών (Γαραντούδης και άλλοι, 2009: 

37-40). Τέλος, στα Κείμενα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας της Γ  ́ Γυμνασίου 
περιλαμβάνεται στην ενότητα της Κρητικής Λογοτεχνίας απόσπασμα από τη Σκηνή Γ  ́ της 

τραγωδίας του Γ. Χορτάτση, Ερωφίλη (Καγιαλής και άλλοι, 2006: 16-18). 

 

2. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ THΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Από την παραπάνω καταγραφή των θεατρικών κειμένων, που συμπεριλαμβάνονται στα 

εγχειρίδια της Λογοτεχνίας της Δ.Ε., διαπιστώνουμε ότι είναι εμφανής η παρουσία 

μεγαλύτερου αριθμού έργων από την ελληνική και ευρωπαϊκή δραματουργία στο βιβλίο 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου. Το Ωρολόγιο και Αναλυτικό πρόγραμμα 

της τάξης, που συντάχθηκε το 1979, επιβεβαιώνει την παρουσία του θεάτρου στη διδακτέα 

ύλη. Έτσι, διαβάζουμε ότι στην ύλη της Α΄Λυκείου ανήκουν: A. Κείμενα που φανερώνουν 
την εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας ως ro 1830, εκτός Επτανησιακής Σχολής. Στην 

ενότητα αυτή ανήκουν τα κείμενα της Κρητικής λογοτεχνίας, στην οποία, όπως είναι γνωστό, 

το θέατρο έχει κυρίαρχη θέση. Β) κείμενα της σύγχρονης νεοελληνικής λογοτεχνίας και Γ) 

κείμενα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.  Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1979, επίσης, ορίζει  
ότι «διδάσκονται λυρικά ποιήματα, διηγήματα, αποσπάσματα μυθιστορημάτων, καθώς και 

θεατρικών έργων ή σύντομα μονόπρακτα στο σύνολό τους» (ΦΕΚ, 1979β: 1403). Επιπλέον, 

διευκρινίζει ότι “ιδιαίτερα, κατά τη διδασκαλία θεατρικών κειμένων, γίνεται στοιχειώδης 
ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το θέατρο ως ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος και αναφορά 

στη βοήθεια που προσφέρουν οι άλλες καλές τέχνες (αρχιτεκτονική, ενδυματολογία, ζωγραφική, 

μουσική, όρχηση) για την παρουσίαση στη σκηνή» (Ό.π.: 1404).  
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 Η αναφορά στις τέχνες-συντελεστές μίας θεατρικής παράστασης υπονοεί ότι τα 

θεατρικά κείμενα δεν πρέπει να εξετάζονται μόνο από φιλολογική πλευρά, αλλά να 

προσεγγίζονται και ως κείμενα που γράφτηκαν για να παρασταθούν, ενώ παράλληλα 

επισημαίνει ότι το θέατρο δεν είναι μόνο ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος, αλλά αποτελεί και 
καλλιτεχνικό-αισθητικό προϊόν στο οποίο συναντώνται διάφορες καλές τέχνες. 

Το θέατρο περιλαμβάνεται ως ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος και στη διδακτέα ύλη της Γ΄ 

Λυκείου, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, που επίσης συντάχθηκε το 1979. 
Συγκεκριμένα, στην Γ  ́ Λυκείου εξετάζεται η ανάπτυξη του θεάτρου στη νεοελληνική 

γραμματεία με έμφαση στις επιδράσεις που έχει δεχθεί το νεοελληνικό θέατρο από το αρχαίο 

ελληνικό καθώς και από το νεώτερο και σύγχρονο ευρωπαϊκό. Επιπλέον, το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα προτείνει να επισημαίνονται οι επιδράσεις του αρχαίου ελληνικού δράματος στη 

νεώτερη ευρωπαϊκή δραματική τέχνη, με την ευκαιρία της διδασκαλίας αποσπασμάτων από 

ευρωπαϊκά δραματικά έργα (ΦΕΚ, 1979α: 2387). 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1979 για τις Α΄και Γ΄τάξεις Λυκείου είναι το πρώτο της 
Μεταπολίτευσης, στο οποίο γίνεται λόγος για το θέατρο στην ύλη του μαθήματος της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας των τάξεων του Λυκείου. Σημειώνουμε παρενθετικά ότι στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Α΄ Λυκείου της προηγούμενης χρονιάς, δηλαδή του 1978, δεν 
υπάρχει αναφορά για διδασκαλία θεατρικών κειμένων (ΦΕΚ, 1978α: 728). Στο σημείο αυτό 

υπενθυμίζουμε ότι ακόμα χρησιμοποιούνται τα παλιά εγχειρίδια Νεοελληνικά Αναγνώσματα 

για την Α  ́ Λυκείου, την άλλοτε Δ  ́ Γυμνασίου, στα οποία δεν περιέχονταν θεατρικά 
αναγνώσματα. Σύντομη, όμως, αναφορά στο θέατρο γίνεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

του 1978 για την Γ΄ Γυμνασίου. Πρόκειται για την πρώτη αναφορά σχετικά με τη διδασκαλία 

θεατρικών κειμένων στο μάθημα των Νέων Ελληνικών στη Δ. Ε., που συναντάμε την 

περίοδο της Μεταπολίτευσης. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1978 
για τη Γ΄ Γυμνασίου, στην ύλη των Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων (ακόμα χρησιμοποιείται ο 

όρος αυτός και όχι ο όρος Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας) περιέχονται χαρακτηριστικά 

κείμενα από τις κυριότερες περιόδους της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ανάμεσα στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται αποσπάσματα από θεατρικά κείμενα της Κρητικής Λογοτεχνίας, ενώ 

διευκρινίζεται ότι «διδάσκονται επίσης απλά δοκίμια ως και αποσπάσματα θεατρικών έργων 

και τέλος κείμενα εκ της ξένης λογοτεχνίας» (ΦΕΚ, 1978β: 735). Την επόμενη χρονιά (1979) 

θα ακολουθήσει η έκδοση του νέου εγχειριδίου Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για τη Γ΄ 
Γυμνασίου, στο οποίο περιλαμβάνονται, όπως έχουμε καταγράψει παραπάνω, θεατρικά 

κείμενα (Γρηγοριάδης και άλλοι, 1979). 

Σύντομη αναφορά στη διδασκαλία του θεάτρου γίνεται και από το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα για τη Β΄ Λυκείου, που συντάχθηκε το 1980. Σ’ αυτό υπάρχει ακριβώς η ίδια 

φράση από το αναλυτικό πρόγραμμα του 1979 για την Α΄ Λυκείου που παραθέσαμε 

παραπάνω: «διδάσκονται λυρικά ποιήματα, διηγήματα, αποσπάσματα μυθιστορημάτων, καθώς 
και θεατρικών έργων ή σύντομα μονόπρακτα στο σύνολό τους» (ΦΕΚ, 1980: 2733). Στο 

Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1984 συναντάμε ακριβώς τις ίδιες αναφορές για τη 

διδασκαλία του θεάτρου στις Α ,́ Β  ́και Γ  ́τάξεις του Λυκείου (ΦΕΚ, 1984: 371, 375).  

Το 1985 συντάσσονται νέα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα για το Γυμνάσιο 
και το Λύκειο. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου δεν γίνεται λόγος για το θέατρο 

στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας των Α΄ και Β΄ τάξεων, ενώ για τη Γ΄ τάξη 

σημειώνεται ακριβώς η ίδια αναφορά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1978, την οποία 
παραθέσαμε παραπάνω (ΦΕΚ, 1985α: 2459, 2470, 2477-2478).  Όσον αφορά το Λύκειο, 

σύμφωνα με το νέο «Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σχολείων Μέσης Γενικής 

Εκπαίδευσης» εισάγεται στη Γ  ́ Λυκείου το σύστημα των Δεσμών που οδηγεί μέσω 
πανελλαδικών εξετάσεων στην είσοδο για την Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση. Σχετικά 

με το θέατρο οι αναφορές στην ύλη του μαθήματος Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για τις 

Α΄ και Β΄ τάξεις του Λυκείου παραμένουν ίδιες με τα Αναλυτικά Προγράμματα του 1979, 

1980 και 1984, ενώ στην ύλη του μαθήματος για την Γ΄ Λυκείου δεν υπάρχει αναφορά για τη 
διδασκαλία θεατρικών κειμένων (ΦΕΚ, 1985β: 2629-30, 2642, 2654-55).  

Η εξέταση του θεάτρου ως ιδιαίτερου λογοτεχνικού είδους, η καλλιτεχνική-αισθητική 

διάσταση των θεατρικών κειμένων, τα οποία γράφτηκαν για να παρασταθούν, καθώς και η 
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επιρροή του αρχαίου ελληνικού δράματος στο νεοελληνικό θέατρο αλλά και στην ευρωπαϊκή 

δραματουργία, είναι τρία στοιχεία, τα οποία θίγονται από τα Αναλυτικά Προγράμματα του 

Λυκείου, που συντάχθηκαν αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας κατά την περίοδο της 

Μεταπολίτευσης. Τα στοιχεία αυτά περιέχονται και στα Αναλυτικά Προγράμματα του 1966 
και του 1969, που συντάχθηκαν νωρίτερα, λίγο πριν την εγκαθίδρυση του δικτατορικού 

καθεστώτος και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας για τα οποία έχουμε μιλήσει. 

Την περίοδο 1997-2003 επιχειρήθηκε μία σημαντική μεταβολή στο χαρακτήρα και το 
περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τη διαμόρφωση και την επίσημη θεσμοθέτηση 

ενός Ενιαίου Πλαίσιου Προγραμμάτων Σπουδών, με το οποίο για πρώτη φορά έγινε απόπειρα 
να αντιμετωπισθούν οι βαθμίδες της εκπαίδευσης ως ενιαία εκπαιδευτική ενότητα. Το Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του 1997-1999 (στο εξής ΕΠΠΣ) συμπληρώθηκε από το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την υποχρεωτική Εκπαίδευση και 

τα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για κάθε γνωστικό αντικείμενο (στο εξής 
ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ) που θεσμοθετήθηκαν το 2003 (ΦΕΚ, 2003α και β). 

 Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης του Ενιαίου 

Λυκείου για το σχολ. έτος 1999-2000 και το Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της Α΄, Β΄, 
Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου του 2002 (το περιεχόμενο του δεύτερου στα περισσότερα 

σημεία είναι παρόμοιο με το περιεχόμενο του πρώτου), προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές η 

διδακτέα ύλη για τα Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των τριών τάξεων και 
προβλέπεται η «διδασκαλία χαρακτηριστικών κειμένων από τις αρχές της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας μέχρι σήμερα (δημώδης και έντεχνη ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, δοκίμιο κ.ά), 

σύμφωνα με διδακτικό σχεδιασμό...» (ΦΕΚ, 1999α: 20173 και ΦΕΚ, 2002: 1343)». Δηλαδή, 

ανάμεσα στα διάφορα είδη λογοτεχνικών κειμένων, που θα διδαχθούν, συμπεριλαμβάνεται 
και το θέατρο. Αναφορά στο λογοτεχνικό είδος του θεάτρου γίνεται και στη διδακτέα ύλη του 

μαθήματος Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Η διδακτέα ύλη 

για το μάθημα αυτό περιλαμβάνει «διδασκαλία επίλεκτων κειμένων από τις αρχές της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας μέχρι σήμερα «ποίηση και πεζογραφία κυρίως, αλλά και θέατρο ή 

λογοτεχνικό δοκίμιο), σύμφωνα με διδακτικό σχεδιασμό και σε σχέση με την εξεταστέα ύλη του 

μαθήματος» (ΦΕΚ, 1999α: 20174 και ΦΕΚ, 2002: 1344).   

Επιπλέον, και στα δύο Αναλυτικά Προγράμματα προτείνεται η διδασκαλία ολόκληρων 
κειμένων μεγαλύτερης έκτασης, όπως ποιητικές συνθέσεις, μυθιστορήματα και θεατρικά 

έργα, τα οποία θα μελετώνται από τους μαθητές στο σπίτι, αλλά η επεξεργασία θα γίνεται στο 

σχολείο (ΦΕΚ, 1999α: 20173 και ΦΕΚ, 2002: 1343-1344). Tέλος, συνιστάται να 
αξιοποιούνται στη διδασκαλία και οι άλλες τέχνες, όπως ζωγραφική, αρχιτεκτονική, 

γλυπτική, μουσική, όρχηση, φωτογραφία, κινηματογράφος, καθώς και επιστήμες, όπως η 

ιστορία, θεατρολογία, κοινωνιολογία, ιστορία, ξένες γλώσσες κτλ (ΦΕΚ, 1999α: 20173 και 
ΦΕΚ, 2002: 1344). 

Επομένως, στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα του 1999-2002 για το μάθημα της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας παρατηρούμε μόνο σύντομες αναφορές σχετικά με τη διδασκαλία 

του θεάτρου ως ιδιαίτερου λογοτεχνικού είδους, χωρίς να δίνονται περισσότερες 
διευκρινίσεις. Το μάθημα Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας υποστηρίζεται από τα 

αναθεωρημένα το 2001 ομώνυμα σχολ. εγχειρίδια, που είχαν εκδοθεί για πρώτη φορά την 

περίοδο αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση 1977-1983. Η αναθεώρηση των βιβλίων το 2001 
δεν εμπλουτίζει το περιεχόμενό τους με θεατρικά κείμενα, αντίθετα ο ήδη μικρός αριθμός 

κειμένων αυτών περιορίζεται, αφού, όπως έχουμε ήδη αναφέρει,  από το βιβλίο της Α΄ 

Λυκείου αφαιρούνται θεατρικά κείμενα και παραλείπεται η ενότητα με τον τίτλο Θέατρο. 
Την περίοδο του 1997-2002, ωστόσο, παρατηρείται μία καινοτομία σχετικά με το θέση 

του Θεάτρου στην εκπαίδευση, γιατί έγινε απόπειρα να σχεδιασθεί χωριστό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Θεατρική Αγωγή με σκοπό να συμπεριληφθεί στο Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Τότε, λοιπόν, σχεδιάστηκε από ομάδα ειδικών 
επιστημόνων και καλλιτεχνών του Θεάτρου, υπό την καθοδήγηση του Γραμματά Θεοδώρου, 

το πρώτο Ενιαίο Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος για τη Θεατρική Αγωγή με αποτέλεσμα 

να ενταχθεί το Θέατρο οργανικά στην εκπαίδευση και να εισαχθεί στο σχολείο ως ιδιαίτερο 
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αντικείμενο (Φραγκή, 2004: 454-460).  Σύμφωνα με το ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ για τη Θεατρική 

Αγωγή, έπρεπε να εισαχθεί η Θεατρική Αγωγή στις Ε  ́και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού, στις 

τρεις τάξεις του Γυμνασίου και στην Α΄ του Ενιαίου Λυκείου (ΦΕΚ, 1999α: 21653-21682). 

Τελικά, όμως, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εισήχθη από το σχολ. έτος 1998-1999 
μόνο στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Α΄ Ενιαίου Λυκείου το γνωστικό αντικείμενο 

Στοιχεία της Θεατρολογίας ως κλάδος του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής (ΦΕΚ, 1997: 

13890-13901). Η Αισθητική Αγωγή ήταν μάθημα Επιλογής, περιλάμβανε τρεις κλάδους, Τα 
Στοιχεία Θεατρολογίας, τη Μουσική και τα Εικαστικά, διδασκόταν δύο ώρες την εβδομάδα 

(μία ώρα εικαστικά και μία ώρα Στοιχεία Θεατρολογίας με Μουσική εναλλάξ ανά εβδομάδα) 

και παρέμεινε στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ του Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου ως και το 
σχολ. έτος 2010-2011.  

Το σχολ. έτος 2011-12 θεσμοθετήθηκε νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για την Α΄ 

Γενικού Λυκείου, στο οποίο δεν συμπεριλήφθησαν τα μαθήματα Επιλογής, με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει το θέατρο ως ιδιαίτερο αντικείμενο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(Έγγραφο ΥΠΑΙΘ 59609/Γ2/25-05-2011). Το φετινό, όμως, σχολ. έτος 2013-14 έγινε 

τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Α  ́Γενικού Λυκείου και των Α΄και Β΄ του 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου με αποτέλεσμα την επαναφορά των μαθημάτων Επιλογής, τα 
οποία διδάσκονται δύο ώρες την εβδομάδα (Έγγραφο ΥΠΑΙΘ 129534/Γ2/16-09-2013). Το 

μάθημα της Αισθητικής Αγωγής επανήλθε ως μάθημα Επιλογής με την ονομασία Καλλιτεχνική 

Παιδεία. Σύμφωνα με τις Οδηγίες του μαθήματος για το σχολ. έτος 2013-14 (Έγγραφο 
ΥΠΑΙΘ 147653/Γ2/11-10-2013), η Καλλιτεχνική Παιδεία περιλαμβάνει τα αντικείμενα 

Εικαστικά, Μουσική, Στοιχεία Θεατρολογίας. Με το ίδιο έγγραφο διευκρινίζεται ότι στα 

τμήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας διδάσκονται ένα από τα παραπάνω αντικείμενα. Για τα 

Στοιχεία της Θεατρολογίας προσδιορίζεται ότι θα ισχύσει το υπάρχον ΑΠΣ και θα 
χρησιμοποιηθεί το ομώνυμο παλιό βιβλίο. 

Στο σημείο αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, αν και δεν ανήκει 

στα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Στο μάθημα Επιλογής της Α΄ Λυκείου 
Στοιχεία της Θεατρολογίας διδάσκεται το ομώνυμο εγχειρίδιο, το οποίο αποτελεί το πρώτο 

και μοναδικό μέχρι σήμερα σχολικό εγχειρίδιο για το θέατρο στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Πρόκειται για το βιβλίο Στοιχεία Θεατρολογίας Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Γραμματάς 

και άλλοι, 1998), που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1998 και συνοδεύτηκε από το αντίστοιχο 
βιβλίο του εκπαιδευτικού. Oι συγγραφείς του βιβλίου, το περιεχόμενο του οποίου  

ακολουθούσε τις αρχές του τότε ΑΠΣ, προσπάθησαν να αναδείξουν τον πολυδιάστατο 

χαρακτήρα του θεάτρου, προσφέροντας όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις, αλλά και 
προβάλλοντας την καλλιτεχνική διάσταση του μαθήματος. Με άλλα λόγια, το θέατρο 

αντιμετωπίστηκε τόσο ως «κείμενο» όσο και ως «παράσταση» και δόθηκε έμφαση σε  

παιδαγωγικούς στόχους. Στο ΑΠΣ για τα Στοιχεία της Θεατρολογίας της Αισθητικής Αγωγής, 
το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, υπογραμμίζεται η διττή φύση του θεάτρου ως δραματικό-

λογοτεχνικό κείμενο και ως καλλιτεχνικό γεγονός-θεατρική παράσταση και ορίζονται οι 

παρακάτω στόχοι: παροχή γνώσεων στους μαθητές, ανάπτυξη πολιτιστικής συνείδησης, 

διαπολιτισμική αγωγή, ψυχοπνευματική καλλιέργεια, ανάπτυξη  θεατρικών εκφραστικών και 
επικοινωνιακών κωδίκων και εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή, απόκτηση δεξιοτήτων 

δημιουργίας καλλιτεχνικών έργων, εμπλουτισμός της διδασκαλίας με τη χρήση τεχνικών του 

δράματος, δημιουργική σύζευξη με άλλα μαθήματα, γνωσιοθεωρητικά, όπως τα γλωσσικά ή 
αισθητικο-καλλιτεχνικά, όπως τα εικαστικά και τα μουσικά, ενεργοποίηση και αυτενέργεια 

των μαθητών (ΦΕΚ, 1998: 3189-3191 και  ΦΕΚ, 2002: 1377-1379).  

 Η διδακτέα ύλη συνδυάζει την ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου, τη δραματουργία και 
τη θεατρική πράξη. Το βιβλίο Στοιχεία της Θεατρολογίας περιέχει: α) γνώσεις για την ιστορία 

του θεάτρου, β) πληροφορίες για τους συντελεστές της θεατρικής παράστασης, γ) ασκήσεις 

θεατρικών τεχνικών, δοκιμασίες αξιολόγησης και ενδεικτικές εργασίες για τους μαθητές, δ) 

αποσπάσματα από κείμενα της παγκόσμιας δραματουργίας, ξένης και ελληνικής, 
ανθολογημένα σύμφωνα με τις περιόδους της ιστορίας του θεάτρου. Συγκεκριμένα, 

ανθολογούνται αποσπάσματα από τα δραματικά κείμενα: Σοφοκλή, Ηλέκτρα-Αριστοφάνη, 

Πλούτος-Γκολντόνι, Υπηρέτης δύο Αφεντάδων-Σαίξπηρ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα-Μολιέρου, 
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Ταρτούφος-Γεωργίου Χορτάτση, Ερωφίλη-Αντωνίου Μάτεση, Βασιλικός-Άντον Τσέχωφ, Ο 

θείος Βάνια-Γρ. Ξενόπουλου, Το μυστικό της Κοντέσας Βαλέραινας-Φεντερίκο Γκαρθία 

Λόρκα, Ματωμένος γάμος- Βασίλη Ρώτα, Να ζει το Μεσολόγγι-Τέννεσση Ουίλλιαμς, Ο 

γυάλινος κόσμος-Σάμουελ Μπέκετ, Περιμένοντας τον Γκοντό-Ιάκωβου Καμπανέλη, Η αυλή 
των θαυμάτων (Γραμματάς και άλλοι, 1998: 11-17, 26-33, 43-49, 59-64, 76-82, 92-97, 106-

113, 122-127, 129-135, 146-152, 154-173, 184-191, 202-211, 221-228). 

Όσον αφορά το Γυμνάσιο, ισχύει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών για το Θέατρο στην υποχρεωτική εκπαίδευση που θεσμοθετήθηκε επίσημα το 2003. 

Σ’ αυτό περιγράφεται ο γενικός σκοπός του θεάτρου για την υποχρεωτική εκπαίδευση, 

προσδιορίζονται επίσης οι άξονες, οι γενικοί στόχοι και οι θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής 
προσέγγισης. Δεν σχεδιάστηκε, όμως, ιδιαίτερο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το 

Θεάτρο στο Γυμνάσιο, σε αντίθεση με το Δημοτικό όπου υπάρχει ΑΠΣ για τη θεατρική 

Αγωγή στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις. Συγκεκριμένα, σε υποσημείωση του κειμένου του ΔΕΠΠΣ 

διευκρινίζεται ότι  «στο Γυμνάσιο το μάθημα του Θεάτρου εντάσσεται στο πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και στο πλαίσιο  της 

εκπόνησης διαθεματικών σχεδίων εργασίας γενικά και ειδικότερα στην Ευέλικτη Ζώνη»         

(ΦΕΚ, 2003α: 3857). Η εισαγωγή της Ευέλικτης Ζώνης στο Γυμνάσιο, η οποία προβλεπόταν 
να είναι δίωρη ανά εβδομάδα, αποσκοπούσε στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με τη 

μέθοδο των σχεδίων εργασίας και υπηρετούσε την αυτενέργεια των μαθητών και τις αρχές 

της βιωματικής και συμμετοχικής μάθησης. Ανάμεσα στις προτεινόμενες ενδεικτικές 
θεματικές για την Ευέλικτη Ζώνη του Γυμνασίου συμπεριλήφθηκε και η θεματική “Σχολικό 

Θέατρο: Δράμα, Κωμωδία, Παντομίμα, Θεατρικό Παιχνίδι, Παιχνίδια ρόλων» ( ΦΕΚ, 2003β: 

4341-4343). H Ευέλικτη Ζώνη εφαρμόστηκε πιλοτικά, ως προπομπός του ΔΕΠΠΣ στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση, την περίοδο 2000-03. Τελικά, όμως, δεν καθιερώθηκε στο 
Γυμνάσιο. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Επομένως, σήμερα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου δεν έχει ενταχθεί το θέατρο 

ως ιδιαίτερο αντικείμενο. Ελάχιστα κείμενα δραματουργίας, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, 

συμπεριλαμβάνονται στα νέα σχολικά εγχειρίδια Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τα 

οποία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις αρχές των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του 2003.  
Μεγαλύτερη εκπροσώπηση θεατρικών κειμένων παρατηρείται στα σχολικά εγχειρίδια 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Λυκείου και ιδιαίτερα της Α΄ τάξης, στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα της οποίας υπάρχει ως μάθημα Επιλογής και το γνωστικό αντικείμενο Στοιχεία 
Θεατρολογίας. Εάν επιχειρούσαμε να συνθέσουμε τον λογοτεχνικό «κανόνα» των κειμένων 

της δραματουργίας που συναντάμε συνεχώς στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας της Δ.Ε. 

την περίοδο από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα (1974-2014), αυτός θα περιείχε: 1. κείμενα 
του Λαϊκού Θεάτρου Σκιών για τις μικρές τάξεις του Γυμνασίου (Α΄ και Β΄), 2. κείμενα του 

Κρητικού Θεάτρου για τις Γ  ́ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου με κυρίαρχη την παρουσία 

αποσπασμάτων από την τραγωδία του Γ. Χορτάτση, Ερωφίλη που περιέχεται και στις δύο 

τάξεις, 3. από το σύγχρονο νεοελληνικό θέατρο, αποσπάσματα από το Το μυστικό της 
κοντέσας Βαλέραινας του Γρηγορίου Ξενόπουλου και από το Παραμύθι χωρίς όνομα του 

Ιάκωβου Καμπανέλη, 4. από την ξένη δραματουργία, αποσπάσματα από τον Αρχοντοχωριάτη 

του Μολιέρου, τον Βασιλιά Ληρ του Σαίξπηρ, τον Φάουστ του Γκαίτε και το μονόπρακτο του 
Μπέρτολτ Μπρεχτ, Ο σπιούνος.  

Επισημαίνουμε ότι αποσπάσματα από κείμενα του Κρητικού Θεάτρου, από τον 

Αρχοντοχωριάτη του Μολιέρου και τον Φάουστ του Γκαίτε συναντάμε και στα 
προδιδακτορικά εγχειρίδια, ενώ το κείμενο του Σαίξπηρ που ανθολογείται σ’ αυτά είναι ο 

Ιούλιος Καίσαρ. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός αντιπροσωπευτικών κειμένων της 

ελληνικής και ξένης δραματουργίας περιέχεται στο εγχειρίδιο Στοιχεία Θεατρολογίας της 

ομώνυμου μαθήματος Επιλογής της Α΄Λυκείου με τα οποία, όμως, οι μαθητές θα έχουν τη 
δυνατότητα να έλθουν σε επαφή, μόνο εάν επιλέξουν το μάθημα. 

Η εμφανής παρουσία θεατρικών κειμένων στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ 

Λυκείου φαίνεται ότι οδήγησε τους συντάκτες του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 
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για το μάθημα της Νέας Ελληνικής  Λογοτεχνίας της τάξης, που ισχύει από το σχολ. έτος 

2011-12, να συμπεριλάβουν και το θέατρο στις προτεινόμενες διδακτικές θεματικές ενότητες, 

οι οποίες είναι: 1. Τα φύλα στη λογοτεχνία. 2. Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική 

ποίηση. 3. Θέατρο (Ό.π.: 2011: 21075). Οι συντάκτες αυτού του Αναλυτικού Προγράμματος, 
oι οποίοι προτείνουν συγκεκριμένα θεατρικά κείμενα για διδασκαλία (Ό.π.: 21081), εξηγούν 

τους λόγους για τους οποίους το θέατρο περιέχεται στις προτεινόμενες διδακτικές ενότητες: 

“H τρίτη ενότητα για το θέατρο προέκυψε κυρίως από το γεγονός ότι αρκετά από τα κείμενα 
του ανθολογίου είναι θεατρικά (και κάποια μάλιστα ξένα) αλλά και διότι ο θεατρικός λόγος, αν 

και ουσιαστικό κομμάτι της λογοτεχνίας, είναι παραμελημένος στην εκπαίδευση ως μη όφειλε. 

Η σύγκριση λ.χ. του αφηγηματικού με το θεατρικό λόγο είναι παιδαγωγικά πολύ σημαντική. 
Γενικότερα, είναι πασίγνωστη η παιδαγωγική αξία του θεάτρου αλλά και οι δυνατότητες που 

προσφέρει για μια ποικιλία δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην ενεργητική μάθηση και 

στην ανάληψη πρωτοβουλιών, οι οποίες μπορούν εύκολα να συνδεθούν και με τη χρήση των 

ΤΠΕ» (Ό.π.: 21076). 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο θεατρικός λόγος ως ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος ήταν 

«παραμελημένος» στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. «Παραμελημένος», όμως, 

συνεχίζει να παραμένει και σήμερα, μολονότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος για 
την Α΄ Λυκείου (ισχύει για το Γενικό, Εσπερινό και Επαγγελματικό Λύκειο) έχει 

συμπεριλάβει θεματική ενότητα σχετική με το Θέατρο και έχει επανέλθει το ιδιαίτερο 

αντικείμενο Στοιχεία της Θεατρολογίας ως μάθημα Επιλογής στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
μαθημάτων της Α  ́Γενικού Λυκείου. 

Είναι γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τη διδακτέα ύλη 

και να διδάξουν την τρίτη ενότητα στην οποία ανήκουν τα θεατρικά κείμενα. Επιπλέον, το 

φετινό σχολικό έτος 2013-2014, ορίστηκαν ως εξεταστέα ύλη του μαθήματος μόνο οι δύο 
πρώτες θεματικές ενότητες (Τα φύλα στη λογοτεχνία, Παράδοση και μοντερνισμός στη 

νεοελληνική ποίηση), με αποτέλεσμα να μη διδαχθεί το θέατρο, αφού οι περισσότεροι 

διδάσκοντες εστίασαν στην προετοιμασία των μαθητών για τις τελικές εξετάσεις, στις οποίες 
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η υποχρεωτική επιλογή κάποιων ερωτήσεων από Τράπεζα 

Θεμάτων (βλ. ΦΕΚ, 2014: 7429 και  έγγραφο ΥΠΑΙΘ  35359/Γ2/11-03-14). 
Εκτός, όμως, από το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, οι μαθητές έχουν την 

ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με θεατρικά κείμενα και στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής  

Γραμματείας. Συγκεκριμένα, έρχονται σε επαφή με το αρχαίο ελληνικό θέατρο και δράμα 

μέσω αντιπροσωπευτικών έργων από την αρχαία ελληνική δραματική ποίηση. Στο μάθημα 
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας της Β  ́ Γενικού Λυκείου διδάσκεται η τραγωδία του 

Σοφοκλή, Αντιγόνη από το πρωτότυπο (Έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 139610/Γ2/1-10-2013), ενώ 

στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από Μετάφραση της Γ  ́ Γυμνασίου 

διδάσκεται η τραγωδία του Ευριπίδη Ελένη ή η κωμωδία του Αριστοφάνη Όρνιθες,  σύμφωνα 
με την επιλογή του διδάσκοντα (Έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 147633/Γ2/11-10-2013 και ΦΕΚ, 

2003α: 3820-3824). Στον «κανόνα» των έργων από την αρχαία ελληνική δραματική ποίηση 

κυριαρχεί εμφανώς η τραγωδία του Σοφοκλή Αντιγόνη που διδάσκεται ανελλιπώς μέχρι 
σήμερα από το πρωτότυπο στη Β΄ Λυκείου, ενώ παλιότερα διδασκόταν και στο μάθημα 

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση της Γ΄ Γυμνασίου. Άλλα αρχαία ελληνικά 

δραματικά κείμενα που διδάχθηκαν κατά διαστήματα ήταν οι τραγωδίες του Aισχύλου, 
Προμηθεύς Δεσμώτης και του Ευριπίδη, Ιφιγένεια εν Ταύροις από μετάφραση, καθώς και οι 

τραγωδίες του Σοφοκλή, Οιδίπους Τύραννος και Φιλοκτήτης από το πρωτότυπο (ΦΕΚ, 

1978β: 734- ΦΕΚ, 1979α: 2388-ΦΕΚ, 1985α: 2477–ΦΕΚ, 1985β: 2643, 2658-ΦΕΚ, 1999: 

20168-ΦΕΚ, 2002: 1337-1338). 
Επομένως, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή με τα κείμενα του νεότερου θεάτρου, ελληνικού και ξένου, μόνο εάν οι διδάσκοντες 

επιλέξουν ή προλάβουν να διδάξουν τα κείμενα αυτά στο μάθημα της Λογοτεχνίας.  
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Οι γείτονες βαλκάνιοι λαοί και οι Ρώσοι ως Ορθόδοξοι 

εθνικοί «άλλοι» στα σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιόδου 1974-2006: 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Με βασική παραδοχή ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι «φρονηματιστικό», θεωρητικά 

ερείσματα της παρούσας έρευνας αποτελούν η Παιδαγωγική της Ειρήνης, η Διεθνής Έρευνα Σχολικών 

Βιβλίων και η αντίστοιχη πολιτική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών. Υλικό της έρευνας 

αποτέλεσαν έξι σχολικά βιβλία Θρησκευτικών Γυμνασίου και Λυκείου της μεταπολιτευτικής 

περιόδου, ενώ η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου, με την οποία 

διερευνώ, κάθετα και οριζόντια, την πολιτιστική και εκκλησιαστική σχέση των Ελλήνων με τους 

γειτονικούς βαλκάνιους λαούς και τους Ρώσους ως ορθόδοξους εθνικούς «άλλους». Από τις αναλύσεις 

προκύπτει ότι τα υπό έρευνα σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών της προαναφερθείσας περιόδου 

λειτουργούν ως ορθόδοξα εθνικά, με στοιχεία εθνοκεντρισμού, τα οποία «κατασκευάζουν» την 
ανωτερότητα του ορθόδοξου εθνικού «εαυτού» και την κατωτερότητα του εθνικού «άλλου». 

Λέξεις κλειδιά: Παιδαγωγική της Ειρήνης, σχολικά βιβλία Θρησκευτικών, ορθόδοξος εθνικός 

«εαυτός», ορθόδοξος εθνικός «άλλος», εθνική ταυτότητα, Βαλκάνιοι λαοί, Ρώσοι. 

 

ABSTRACT 

 

Taking as basic acknowledgement that the course of Religious Education aims at boosting 

people’s morale, the theoretical underpinnings of this research are the Pedagogy of Peace, the 

International Research of School Textbooks and the corresponding political approach of the Religious 

Education course. Six (6) textbooks of Religious Education of Junior and Senior High schools of the 

period of the political changeover are the source of material used for the research work. The method 

used is the Qualitative Content Analysis, with which I explore, both vertically and horizontally, the 

cultural and ecclesiastical relationship between Greeks and their neighboring Balkan Nations and the 

Russians as Orthodox national “others”. The analysis reveals that the under-examination school 

textbooks of  Religious Education of the above-mentioned period function as Orthodox national, with 

elements of ethnocentrism, which “mold” the superiority of the Orthodox national “self” and the 

inferiority of the national “other”. 

Key words: Pedagogy of Peace, school textbooks of religious education, orthodox national “self”, 

orthodox national “other”, national identity, Balkan peoples, Russians. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα έρευνα βρίσκει τα θεωρητικά της ερείσματα στην Παιδαγωγική της 

Ειρήνης, στη Διεθνή Έρευνα Σχολικών Βιβλίων και στην πολιτική προσέγγιση του 

μαθήματος των Θρησκευτικών. Ειδικότερα: 
Η Παιδαγωγική της Ειρήνης εμφανίστηκε στις αρχές του 20

ού
 αιώνα, ιδιαίτερη όμως 

ανάπτυξη γνώρισε μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο (Μπονίδης 1998, 2003 & υπό έκδοσηα, 

Αδάμου-Ράση 2002). Είναι ο ειδικός επιστημονικός κλάδος της Παιδαγωγικής, ο οποίος 
επιδιώκει μέσα από παιδαγωγικές διαδικασίες να απαλείψει από το μυαλό των 

εκπαιδευόμενων αντιλήψεις που στηρίζονται σε βίαια πρότυπα, να ενισχύσει το αίσθημα της 

ανοχής και σεβασμού της ιδιαιτερότητας, να αποδυναμώσει τα στερεότυπα, να καλλιεργήσει 

το αίσθημα μιας συλλογικής ταυτότητας και να συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας τάξης 
πραγμάτων εδραιωμένης στην ειρήνη (Hicks 2004, Johnson & Johnson 2006 Hettler & 

Johnston 2009, Coy & Hancock 2010). Καλύπτει όλο το φάσμα της τυπικής και της άτυπης 

εκπαίδευσης, στοχεύει στην καλλιέργεια γνώσεων στάσεων, αξιών, δεξιοτήτων, 
συμπεριφορών που απαιτούνται για την καλλιέργεια ενός πολιτισμού ειρήνης (Μπονίδης 

1998, 2003 & υπό έκδοσηα, Ardizzone 2001, Harris 2004, Toh 2010), έχει επίκεντρο τους 

μαθητές και την κοινωνία και αποβλέπει στην εξασφάλιση της ανθρώπινης ασφάλειας, της 
ισότητας, της δικαιοσύνης, της διαπολιτισμικής κατανόησης, του διεθνούς διαλόγου, της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του σεβασμού για τη ζωή, της δέσμευσης για τη μη βία, 

θεωρώντας ότι η εξασφάλιση και εδραίωση μιας παγκόσμιας ειρήνης μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της διαδικασίας της αγωγής (Μπονίδης 1998, 2003 & υπό έκδοσηα, Page 2004, 
Salomon 2004, Danesh 2006, Bekerman, 2007, Bajai & Brantmeier 2010, Lum 2010). 

Παράλληλα, η ενασχόληση με το σχολικό βιβλίο διεθνώς συνεπικουρεί την ευρέως 

αποδεκτή από τον επιστημονικό χώρο θέση πως το σχολικό βιβλίο αποτελεί πολιτικό 
«προϊόν», το οποίο συνδέεται με συμφέροντα και εξουσία (Giroux 1981, Luke 1988), 

στοχεύει στη μετάδοση και αναπαραγωγή της συγκεκριμένης κοινωνικοπολιτικής 

πραγματικότητας και της κυρίαρχης ιδεολογίας της ιστορικής περιόδου κατά την οποία 

συγγράφεται (Μαυροσκούφης 2006, Μπονίδης 2007 & 2009, Μπουζάκης 2007, 
Χαραλάμπους 2007) λειτουργώντας ταυτόχρονα ως κατεξοχήν πεδίο μετάδοσης αξιών και 

προτύπων (Μπονίδης 2004α, 2007, 2009 & υπό έκδοσηβ, Apple 2008, Καψάλης & 

Χαραλάμπους 2008).  
Ιδιαίτερα τα σχολικά βιβλία των λεγόμενων «φρονηματιστικών» μαθημάτων, όπως τα 

Θρησκευτικά, η Ιστορία, η Γλώσσα, η Πολιτική Αγωγή, η Γεωγραφία και η Λογοτεχνία, 

μέσω της γνώσης που παρέχουν, συμβάλουν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών, 
διαμορφώνοντας διαθέσεις, στάσεις, προκαταλήψεις ή και εικόνες «εχθρού» για ομάδες και 

λαούς, κατασκευάζοντας και αναπαράγοντας την εικόνα του εθνικού «εαυτού» και του 

εθνικού «άλλου», εμφανίζοντας άλλοτε μικρότερο και άλλοτε μεγαλύτερο βαθμό 

εθνοκεντρισμού (Άχλης 1983 & 1993, Μπονίδης 1988, 2004α, 2009 & υπό έκδοσηβ, 
Ξωχέλλης, κ.ά., 2000α & 2000β, Μαυροσκούφης 2006). Γι αυτό το λόγο σε όλη τη διάρκεια 

του 20
ού

 αιώνα έγιναν πολλές προσπάθειες αναθεώρησης των σχολικών βιβλίων υπό το 

πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης από διεθνείς οργανισμούς, όπως, η UNESCO 
(UNESCO 1949 & 1974, Παπαδοπούλου 2004, Μπονίδης 1988, 2004α, υπό έκδοσηα & υπό 

έκδοσηβ), το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ινστιτούτο Διεθνούς Έρευνας Σχολικών βιβλίων 

Georg Eckert (Fritzsche 1992, Johnsen 1993, Μπονίδης 1998, 2004α, υπό έκδοσηβ). Στην 
Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιείται, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, στη Φιλοσοφική Σχολή, στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής το Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

(ΚΕΣΒΙΔΕ) (Ξωχέλλης 2002, Μπονίδης 2004α & υπό έκδοσηβ). 
Στο πλαίσιο που προδιαγράφηκε παραπάνω, εντάσσεται και η θεματική της παρούσας 

έρευνας στην οποία ερευνώνται οι γνώσεις που παρέχονται και οι στάσεις που μπορούν να 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

123 

 

καλλιεργηθούν μέσα από τα σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών της περιόδου 1974-2006 

στους εκπαιδευόμενους/ες αναφορικά με τους γείτονες βαλκάνιους λαούς και τους Ρώσους. 

2. ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει την εικόνα των γειτονικών βαλκάνιων λαών 
και των Ρώσων ως ορθόδοξων εθνικών «άλλων» όπως προβάλλεται αλλά και όπως 

διαμορφώνεται μέσω των υπό εξέταση βιβλίων. Η έρευνα της εικόνας του εθνικού «άλλου» 

θεωρείται σημαντική, αφενός διότι συμβάλλει, μέσα από τη διαδικασία αντιπαραβολής προς 
την εικόνα του ορθόδοξου εθνικού «εαυτού», στη διαμόρφωση της ελληνορθόδοξης εθνικής 

ταυτότητας των μαθητών/τριών και αφετέρου διότι είναι ενδεχόμενο να καθορίζει την 

ποιότητα μελλοντικών σχέσεων και της γενικότερης συνεργασίας ανάμεσα στον εθνικό 

«εαυτό» και στους εθνικά «άλλους». 

 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν βάσει του θεωρητικού και ιστορικού 

πλαισίου είναι τα ακόλουθα: 

I. Υπάρχουν αναφορές σε όλους τους γειτονικούς Βαλκάνιους λαούς και τα κράτη που 

προέκυψαν μετά τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας; 

II. Προωθούν τη δημιουργία ορθόδοξης βαλκανικής ταυτότητας; 

III. Σκιαγραφείται η σύγχρονη πραγματικότητα των γειτόνων Βαλκάνιων λαών και των 

Ρώσων ή η εικόνα τους καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το παρελθόν; 

IV. Τα εθνικά ζητήματα συμπλεκόμενα με τα εκκλησιαστικά αποτελούν το σημείο 

αιχμής των αρνητικών αναφορών για τους Βούλγαρους; 

V. Αποτρέπουν την εθνικοκοινωνικοπολιτιστική ομογενοποίηση; 

VI. Ανταποκρίνονται στην πολυπολιτισμική πολυμορφία της σύγχρονης ελληνικής 

κοινωνίας; 

VII. Συντηρούν και αναπαράγουν το κοινωνικοπολιτικό και θρησκευτικο-ιδεολογικό 

status της μεταπολιτευτικής περιόδου; 

VIII. Παρεμποδίζουν τη δημιουργία εθνοκεντρισμού; 

IX. Προωθούν τη συνεργασία, φιλία και ειρήνη σε τοπικό, εθνικό, βαλκανικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο; 

X. Συνάδουν με τις βασικές αρχές και στόχους της Παιδαγωγικής της Ειρήνης; 

 

4. ΤΟ ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΥΛΙΚΟ  

 

Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν έξι βιβλία Θρησκευτικών Γυμνασίου και Λυκείου της 
περιόδου 1974-2006. Συνοπτικά το υπό έρευνα υλικό έχει ως ακολούθως: 

Πετρούνιας, Β. (1979). Εκκλησιαστική Ιστορία. Α΄ Λυκείου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Καρδαμάκης, Μ., Γκότσης, Χ., Κωνσταντινίδης, Ι., Λυκάκης, Κ. (1982). Ο λαός του Θεού. 
Ιστορία της Εκκλησίας. Β΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 
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Πάλλης, Π, πρ. Μεταλληνός, Γ., Τούντας, Φ.  (1985). Χριστιανισμός και Ιστορία. Α΄ Λυκείου. 

Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Καριώτογλου, Α., Ροδίτης, Γ. (1991). Εκκλησία μια νέα κοινωνία σε πορεία. Γ΄ Γυμνασίου. 

Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.  
Παπαθανασίου, Α.,Φίλιας, Γ., Αρργυρόπουλος, Α., Καραχάλιας, Σ. (1999). Εκκλησία: η νέα 

κοινωνία σε πορεία Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Καραχάλιας, Σ., Μπράτη, Π., Πασσάκος, Δ., Φίλιας, Γ. (2006). Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου. 
Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

 

 

5. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα ανάλυση των υπό έρευνα σχολικών 
βιβλίων είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου (Mayring 2000, Μπονίδης 2004α, 2014 & 

υπό έκδοσηβ, Πουρκός 2010), με την οποία διερευνώνται, κάθετα και οριζόντια, η 

πολιτιστική και εκκλησιαστική σχέση των γειτονικών βαλκάνιων λαών και των Ρώσων ως 
ομόδοξοι εθνικοί «άλλοι» με τους Ορθόδοξους Έλληνες. Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις έγιναν 

σε μακρο-επίπεδο με ένα «παράδειγμα» της ποιοτικής ανάλυσης το οποίο προτείνεται από 

τον Κ. Μπονίδη και συζευγνύει τα επιμέρους παραδείγματα της ποιοτικής ανάλυσης με την 

ερμηνευτική μέθοδο (Μπονίδης 2004α, 2014 & υπό έκδοσηβ). Έτσι, με αφετηρία το σκοπό, 
τα ερευνητικά ερωτήματα και τα θεωρητικά ερείσματα της έρευνας συγκροτήθηκε ένα 

σύστημα κατηγοριών βάσει του οποίου αποδελτιώθηκαν οι σχετικές αναφορές στα κείμενα, 

οι οποίες αναλύθηκαν με τη δόμηση περιεχομένου και την πρότυπη δόμηση (Μπονίδης 2004α, 
2014 & υπό έκδοσηβ).  

 

 

 

6. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  

 

Μια συνοπτική επισκόπηση των συνολικών δεδομένων της έρευνας σκιαγραφούν την 

εικόνα των υπό έρευνα σχολικών βιβλίων των Θρησκευτικών κατά λαό ως εξής: 
α) Οι αναφορές στους Αλβανούς στοχεύουν στην τόνωση της ορθόδοξης συνείδησης των 

ελλήνων μαθητών/τριών, αφορούν τη σχέση τους με την Ορθοδοξία και έχουν ως θέμα τη 

δίωξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας από το «αθεϊστικό» κουμουνιστικό καθεστώς, 

την προσέγγιση της Ορθοδοξίας από τους Αλβανούς μετά την πτώση του κουμμουνισμού και 
την ένταξη της Αλβανικής Εκκλησίας στις Ορθόδοξες Εκκλησίες:  

-« Οι Ορθόδοξοι της Αλβανίας δεν είναι περισσότεροι από 250 χιλιάδες. Έχουν αυτοκέφαλη 

Εκκλησία. Ο αρχηγός της έχει τον τίτλο: Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας. Η 
Εκκλησία της Αλβανίας σήμερα βρίσκεται σε διωγμό από το κομμουνιστικό καθεστώς της 

χώρας» (Α  ́Λυκείου 1979: 140). 

-«…Σήμερα όμως καταπιέζεται σκληρά εξαιτίας του εχθρικού κρατικού καθεστώτος και 
ουσιαστικά στερείται από κανονικούς ιεράρχες» (Β  ́Γυμνασίου 1982: 263).  

-« Σημαντικό επίσης, είναι, επίσης το γεγονός ότι χώρες με πρώην αθεϊστικά καθεστώτα 

προσεγγίζουν πλέον την Ορθοδοξία (Αλβανία, Κίνα, Κούβα)» ( Γ  ́Γυμνασίου 2006: 137). 

β) Οι αναφορές στους Βούλγαρους που αφορούν την «πολιτιστική σχέση Ελλήνων και 
Βούλγαρων» αντλούν τη θεματική τους από το παρελθόν και σχετίζονται με τον 

εκχριστιανισμό τους από τους Βυζαντινούς ως εφαλτήριο του «εκπολιτισμού» τους και την 

προβολή του ελληνορθόδοξου πολιτισμού ως βάση του βουλγαρικού πολιτισμού. Τονίζεται 
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ότι η δημιουργία γραπτής σλαβικής γλώσσας από τους χριστιανούς ιεραποστόλους Κύριλλο 

και Μεθόδιο στηρίχτηκε στην ελληνική γλώσσα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της 

λογοτεχνίας, της φιλολογίας, της τέχνης και γενικότερα του πολιτισμού όλων των Σλαβικών 

φύλων, μεταξύ αυτών και των Βούλγαρων. Έλληνες ιερείς εμφανίζονται να λειτουργούν σε 
ναούς που έγιναν κατά το πρότυπο των βυζαντινών ναών, η δε βυζαντινή μουσική φέρεται να 

αποτελεί κοινό κτήμα όλων των ορθόδοξων λαών των Βαλκανίων. Έτσι οι Βούλγαροι 

επηρεάζονται από τους Έλληνες και με τον τρόπο αυτό προβάλλεται έμμεσα η ανωτερότητα 
του ελληνορθόδοξου εθνικού «εαυτού»: 

-«…Ο εκχριστιανισμός είχε τεράστια πολιτιστική σημασία για τη Βουλγαρία» (Α  ́Λυκείου 

1979: 91). 
-« Αυτοί (ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος) με βάση το ελληνικό αλφάβητο και την προσθήκη 

σλαβικών φθόγγων μπόρεσαν να φτιάξουν το σλαβικό αλφάβητο που απλουστεύθηκε 

αργότερα και ονομάστηκε «Κυρίλλειο»… Έλληνες δάσκαλοι δίδασκαν στα σχολεία και 

Έλληνες ιερείς λειτουργούσαν σε ναούς που έγιναν κατά το σχέδιο των βυζαντινών ναών…» 
(Β΄ Γυμνασίου 1982: 203). 

-« ..Το έργο (του Κύριλλου και του Μεθόδιου) διαδόθηκε όμως με διαφόρους τρόπους 

στους άλλους σλαβικούς λαούς, της Ρωσίας και των Βαλκανίων (Σέρβους και Βούλγαρους), 
των οποίων οι γλώσσες ήταν συγγενικές» (Γ  ́Γυμνασίου 1999: 166). 

-«Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων πραγματοποιήθηκε τον 9ο μ.Χ. αιώνα. Τότε στάλθηκε 

από το Βυζάντιο ο αρχιεπίσκοπος Ιωσήφ με συνοδεία κληρικών, ζωγράφων, αρχιτεκτόνων 
και εργάσθηκε για τον εκπολιτισμό της Βουλγαρίας» (Γ  ́Γυμνασίου 2006: 87). 

Μέσα από την εκκλησιαστική σχέση Ελλήνων και Βούλγαρων η εικόνα των Βούλγαρων  

παρουσιάζει διπλή απεικόνιση. Αφενός, φιλική (στα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων) βασισμένη στο γεγονός ότι και οι δύο ανήκουν στην «οικογένεια» της 
ομοσπονδίας των Ορθόδοξων Εκκλησιών και αφετέρου, κλονισμένη στα σχολικά βιβλία της 

πρώτης (1974-1981) και δεύτερης (1982-1997) εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Η αρνητική 

εικόνα τους σχετίζεται με την ίδρυση της βουλγαρικής εξαρχίας το 19ο αιώνα λόγω 
εθνικιστικών επιδιώξεων και την απόσχισή τους από την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς και με 

το Μακεδονικό Αγώνα όπου οι ελληνόφρονες Βούλγαροι ήταν «Πατριαρχικοί», ενώ οι 

βουλγαρόφρονες ήταν «Εξαρχικοί». Τονίζεται η επιδίωξη των Βούλγαρων για 

«αφελληνισμό» της Μακεδονίας, καθώς και η προσπάθεια Ελλήνων ιεραρχών για προστασία 
του ελληνισμού δηλώνοντας τη συνάφεια των εκκλησιαστικών αντιθέσεων με τις εθνικές. Η 

έμφαση στις αναφορές αυτές φαίνεται πως χρησιμοποιείται για την τόνωση της 

ελληνορθόδοξης εθνικής συνείδησης των μαθητών/τριών: 
-« Με τις εκκλησιαστικές ήταν συνυφασμένες και εθνικές αντιθέσεις. Στο Μακεδονικό 

Αγώνα οι ελληνόφρονες ήταν ‘Πατριαρχικοί’ και οι βουλγαρόφρονες ήταν ‘Εξαρχικοί’…» 

(Α  ́Λυκείου 1979: 141). 
-« Στη Δυτική Μακεδονία οι αγώνες της Εκκλησίας ενσαρκώθηκαν στο πρόσωπο του 

Γερμανού Καραβαγγέλη…. Στην Καστοριά αντιμετώπισε τους Βούλγαρους που ήθελαν των 

αφελληνισμό της Μακεδονίας. Ήταν ο πρωτοπόρος, ο οργανωτής, η ψυχή του Μακεδονικού 

Αγώνα» ( Β  ́Γυμνασίου 1982: 258). 
γ) Οι αναφορές στους Ρουμάνους τόσο στην «πολιτιστική» όσο και στην «εκκλησιαστική» 

σχέση με τους Έλληνες στοχεύουν στην τόνωση της ελληνορθόδοξης αυτό-εικόνας των 

μαθητών/τριών. Οι σχετικές αναφορές έχουν σχέση με την επίδραση του ελληνορθόδοξου 
πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί κοινή κληρονομιά όλων των Βαλκάνιων λαών, ορατή στην 

κοινή πίστη, στην τέχνη, στη βυζαντινή μουσική, την  ένταξη της Εκκλησίας της Ρουμανίας 

στις Ορθόδοξες Εκκλησίες και τη συνεργασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας με 
τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ελλάδας, της Ρωσίας και της Σερβίας για την υπέρβαση των 

αντιθέσεων με τους ετερόδοξους: 

-«Με την ένταξή τους στην Εκκλησία… ήταν απόλυτα φυσικό, … οι λαοί… των Βαλκανίων 

να αναπτύξουν από τότε και επί αιώνες τους πολιτισμούς τους πάνω σε κοινή πίστη, 
νοοτροπία, αξίες…» (Γ  ́Γυμνασίου 1999: 167). 
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-« Η βυζαντινή μουσική είναι κοινό κτήμα… όλων των ορθόδοξων λαών των Βαλκανίων, 

και μάλιστα των Ρουμάνων και των Βουλγάρων και σε μεγάλο βαθμό των Σέρβων» (Γ΄ 

Γυμνασίου 2006: 83-84). 

-« Ο διάλογος μεταξύ των χριστιανικών Ομολογιών ξεκίνησε τον 20
ο
 αιώνα μ’ ένα κείμενο 

του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄… Με αυτό ο Πατριάρχης προέτρεπε τις 

Ορθόδοξες Εκκλησίες ν’ αναπτύξουν διάλογο με τους ετερόδοξους. Στην εγκύκλιο 

απάντησαν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες… Ρωσίας, Ελλάδας, Ρουμανίας, Σερβίας… Όλες αυτές 
οι Εκκλησίες τόνισαν την ανάγκη ενότητας…»  (Γ  ́Γυμνασίου 2006: 141). 

δ) Στη θετική αυτοαντίληψη της ελληνορθόδοξης εθνικής εσω-ομάδας στοχεύουν και οι 

αναφορές στους Ρώσους τόσο στην «πολιτιστική» όσο και στην «εκκλησιαστική» σχέση με 
τους Έλληνες. Η θεματική τους σχετίζεται με τον εκχριστιανισμό των Ρώσων από το 

ελληνορθόδοξο Βυζάντιο, γεγονός που σηματοδότησε τη δημιουργία του πολιτισμού τους. Η 

επίδραση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού είναι ορατή στη δημιουργία του σλαβικού 

αλφαβήτου από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο, στις μεταφράσεις των εκκλησιαστικών 
συγγραμμάτων και της θείας Λειτουργίας, στην ανάπτυξη της ναοδομίας και της ορθόδοξης 

μοναστικής ζωής καθώς και στην ανάδειξη ζωγράφων, επισκόπων και συγγραφέων. 

Τονίζεται η υπαγωγή της Εκκλησίας της Ρωσίας στην «οικογένεια» των Ορθόδοξων 
Εκκλησιών, η προσπάθεια μαζί με τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες για διάλογο με τους 

ετερόδοξους, ο οποίος ξεκίνησε τον 20
ο
 αιώνα, ύστερα από πρωτοβουλία του Ορθόδοξου 

Οικουμενικού Πατριαρχείου και η δίωξη της Ρωσικής Εκκλησίας από το κομμουνιστικό 
καθεστώς: 

-«…Μετά την κουμουνιστική επανάσταση καταδιώχτηκε η Ρωσική Εκκλησία» (Α  ́Λυκείου 

1979: 138). 

-« Τα τέσσερα αρχαία Πατριαρχεία, τα νεώτερα της Ρωσίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας 
και Βουλγαρίας, οι αυτοκέφαλες Εκκλησίες της Ελλάδας… της Αλβανίας … αποτελούν το 

σώμα της Ορθόδοξης Αποστολικής Εκκλησίας, που έχει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού 

Χριστό. Οι ορθόδοξες Εκκλησίες συνδέονται μεταξύ τους με την ίδια πίστη και την ίδια 
λατρεία…» ( Α  ́Λυκείου 1979: 145). 

-« Στην απέραντη Ρωσία τα χριστιανικά μνημεία (εκκλησίες, μοναστήρια) που σώζονται, 

προκαλούν και σήμερα το θαυμασμό. Εντυπωσιάζουν με τον όγκο τους και τους θησαυρούς 

τους. Θυμίζουν ακόμη το Βυζάντιο και την παράδοσή του…» (Β΄ Γυμνασίου 1982: 204-
205).  

-« Από τον 9
ο
 αιώνα η Εκκλησία είναι παρούσα και στην ανατολική Ευρώπη φωτίζοντας 

τους λαούς της στην καινούρια τους πορεία. Έναν αιώνα αργότερα ο χριστιανισμός 
διαδόθηκε στους Ρώσους. Η Εκκλησία της Ρωσίας χάρη στο σλαβικό αλφάβητο θα 

προχωρήσει σταθερά την πορεία της διάδοσης της πίστεως και του πολιτισμού στις αχανείς 

ρωσικές στέπες με ευθύνη και ενθουσιασμό… Ήταν απόλυτα φυσικό, λοιπόν οι λαοί της 
Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων να αναπτύξουν από τότε και επί αιώνες τους 

πολιτισμούς τους πάνω σε κοινή πίστη» (Γ  ́Γυμνασίου 1991: 166-167). 

-«…οι δύο ιεραπόστολοι (Κύριλλος και Μεθόδιος)… το έργο τους διαδόθηκε όμως με 

διαφόρους τρόπους στους άλλους σλαβικούς λαούς, της Ρωσίας και των Βαλκανίων 
(Σέρβους και Βούλγαρους), των οποίων οι γλώσσες ήταν συγγενικές» (Γ  ́Γυμνασίου 1999: 

166). 

-«Οι ιεραποστολικές βάσεις, που έθεσαν τον 9ο αιώνα οι Κύριλλος και Μεθόδιος, βοήθησαν 
την Εκκλησία να μεταδώσει τις αλήθειές της και στους Ρώσους τον 10ο αιώνα. Όταν 

βαπτίστηκαν οι Ρώσοι του Κιέβου και ο ηγεμόνας τους ο Βλαδίμηρος, άρχισε η πολιτιστική 

ανάπτυξη της Ρωσίας, με τις μεταφράσεις εκκλησιαστικών συγγραμμάτων και της Θείας 
Λειτουργίας, καθώς και με την ανάπτυξη της ναοδομίας» (Γ  ́Γυμνασίου 2006: 97). 

-« Τον δέκατο αιώνα εκχριστιανίστηκαν οι Ρώσοι, με αποτέλεσμα την πολιτιστική και 

εκκλησιαστική τους οργάνωση» ( Γ  ́Γυμνασίου 2006: 89). 

ε) Επίσης στην ενίσχυση της ορθόδοξης εθνικής αυτό-εικόνας των μαθητών/τριών 
αποβλέπουν οι περισσότερες αναφορές στους Σέρβους τόσο στην «πολιτιστική» όσο και στην 

«εκκλησιαστική» σχέση Ελλήνων και Σέρβων. Οι σχετικές αναφορές έχουν σχέση με τον 

εκχριστιανισμό των Σέρβων (Νοτιοσλάβοι) από το ελληνορθόδοξο Βυζάντιο με τον Κύριλλο 
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και το Μεθόδιο, τη δημιουργία του σλαβικού αλφαβήτου με βάση την ελληνική γλώσσα, τη 

μετάφραση της Αγίας Γραφής και της θείας λειτουργίας στην «κυρυλλική γραφή», την 

ανοικοδόμηση χριστιανικών ναών και μοναστηριών, τη φιλολογία, τη μουσική και την 

εκκλησιαστική τέχνη επηρεασμένες από τα ελληνικά πρότυπα, την προβολή συνεργασίας 
όλων των Βαλκάνιων λαών λόγω κοινής ελληνορθόδοξης πολιτιστικής καταγωγής, την 

ένταξη των Σέρβων στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τη συνεργασία της Ορθόδοξης Σερβικής 

Εκκλησίας με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ελλάδας της Ρουμανίας και της Ρωσίας για την 
υπέρβαση των αντιθέσεων με τους ετερόδοξους: 

-«..Το έργο (του Κύριλλου και του Μεθόδιου) διαδόθηκε όμως με διαφόρους τρόπους 

στους άλλους σλαβικούς λαούς, της Ρωσίας και των Βαλκανίων (Σέρβους και Βούλγαρους), 
των οποίων οι γλώσσες ήταν συγγενικές» (Γ  ́Γυμνασίου 1999: 166). 

-«Ειδικά για την περιοχή των Βαλκανίων, όπου ανήκει και η πατρίδα μας, η Ορθοδοξία 

μπορεί και πρέπει να παρέμβει καταλυτικά. Σε μια εποχή εθνικιστικών εξάρσεων και 

σωβινισμών μπορεί να σφυρηλατήσει την ενότητα μεταξύ των βαλκανικών κρατών, να 
αποτελέσει γέφυρα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μεταξύ των λαών της περιοχής, με 

προοπτική τη συνεργασία και τη μεταξύ τους αλληλεγγύη» ( Γ  ́Γυμνασίου 1999: 249). 

-« Η βυζαντινή μουσική είναι κοινό κτήμα … όλων των ορθόδοξων λαών των Βαλκανίων… 
και σε μεγάλο βαθμό των Σέρβων» (Γ  ́Γυμνασίου 2006: 83-84) 

-« Την ίδια εποχή (9
ο
 αι μ. Χ) διαδόθηκε η χριστιανική πίστη και στους Σέρβους 

(Νοτιοσλάβους). Πολλοί ναοί και μοναστήρια ιδρύθηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας 
τους, και η φιλολογία και η εκκλησιαστική τέχνη αναπτύχθηκαν με βάση τα ελληνικά 

πρότυπα» ( Γ  ́Γυμνασίου 2006: 87). 

 

7.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η μελέτη των δεδομένων της παρούσας έρευνας, επιτρέπει για τα υπό εξέταση σχολικά 

βιβλία των Θρησκευτικών της μεταπολιτευτικής περιόδου (1974-2006), τις εξής γενικές 
διαπιστώσεις: 

I. Οι αναφορές στους γειτονικούς βαλκάνιους λαούς εστιάζονται στους Αλβανούς, 

Βούλγαρους, Ρουμάνους και Σέρβους, επειδή υπάρχει οργανωμένη παρουσία της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας είτε με τη μορφή Πατριαρχείου είτε ως αυτοκέφαλων Εκκλησιών σε αντίθεση με 

τα νέα κράτη και τους λαούς που προέκυψαν μετά τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας 

(ΠΓΔΜ, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία) στα οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει 

επίσημη ενεργή παρουσία γι αυτό και θεωρούμε ότι απουσιάζουν οι αναφορές σε αυτά. 

II. Ιδιαίτερα πρέπει να επισημάνουμε την προσπάθεια δημιουργίας κοινής ορθόδοξης 

βαλκανικής ταυτότητας, δομικό στοιχείο της οποίας αποτελούν η κοινή πίστη, κοινές αξίες, 

κοινά πρότυπα, κοινή νοοτροπία, όλα οφειλόμενα στον μεταλαμπαδευθέντα ελληνορθόδοξο 

πολιτισμό. Κατά συνέπεια «εμείς» οι ορθόδοξοι βρισκόμαστε σε διάκριση με τους «άλλους» 

μη ορθόδοξους. Οι παραπάνω θεωρήσεις όμως ελλοχεύουν τον κίνδυνο αναζωπύρωσης 

εθνικιστικών εξάρσεων, υπό τον μανδύα της θρησκείας – παρά τις αντίθετες από την ίδια 

εξαγγελίες- θέτοντας φραγμούς στην ειρηνική συμβίωση των λαών καθώς και στη αγαστή 

συνάντηση και συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών και ιδεολογιών.  

III. Απουσιάζει η σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική, πραγματικότητα των γειτονικών 

βαλκάνιων λαών (Αλβανών, Βούλγαρων, Ρουμάνων, Σέρβων) και των Ρώσων. Αντίθετα η 

εικόνα των λαών αυτών σκιαγραφείται με βάση το παρελθόν, παρακωλύοντας με αυτόν τον 

τρόπο, αφενός, τη γνωριμία και την κατανόηση των ανωτέρω λαών και αφετέρου, επιτρέπουν 

στο παρελθόν να νοηματοδοτήσει το παρόν. 
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IV. Οι αναφορές στους Αλβανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Ρώσους και Σέρβους, στο 

σύνολό τους είναι θετικές, με εξαίρεση τους Βούλγαρους, οι οποίοι, παρουσιάζονται και 

«εχθρικοί» στα σχολικά βιβλία της πρώτης (1974-1981) και δεύτερης (1982-1997) 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Τα εθνικά ζητήματα συμπλεκόμενα πάντα με τα 

εκκλησιαστικά είναι το σημείο αιχμής. Η αρνητικά χρωματισμένη εικόνα για τους 

Βούλγαρους απαλείφεται στα νεώτερα σχολικά βιβλία της τρίτης εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης (1997-2003/6), πιθανώς, ως αποτέλεσμα των πολιτικών αλλαγών που έχουν 

επέλθει στα Βαλκάνια τη δεκαετία του 1990 και επιτάσσουν λεπτούς χειρισμούς σε επίπεδο 

διαβαλκανικής φιλίας και συνεργασίας. 

V. Οι Βαλκάνιοι λαοί (Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι) και οι Ρώσοι παρουσιάζονται 

πολιτιστικά υποδεέστεροι των ορθόδοξων Ελλήνων εφόσον ερίζουν τη 

θρησκευτικοπολιτισμική τους ταυτότητα στον ελληνορθόδοξο πολιτισμό και στον 

εκχριστιανισμό τους. Η πολιτιστική ταυτότητα των Αλβανών αποσιωπάται, ενώ  οι αναφορές 

στον εν λόγω λαό εστιάζονται μόνο στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν την Ορθοδοξία. 

Παράλληλα προβάλλεται η ελληνορθόδοξη πολιτισμική «καθαρότητα», η οποία παραμένει 

ανεπηρέαστη από κάθε άλλο πολιτισμό, αντίθετα αποτελεί πηγή πολιτισμικής ανάπτυξης για 

τους γείτονες ορθόδοξους βαλκάνιους λαούς και τους Ρώσους. Κατανοώντας και 

ερμηνεύοντας τα παραπάνω σύμφωνα με τη «Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας» (Social 

Identity Theory) (Taifel 1978, Turner 1982) «κατασκευάζεται» με αυτόν τον τρόπο, η 

πραγματικότητα της εθνικοκοινωνικοπολιτιστικά ανώτερης και «αμόλυντης» από «άλλους» 

ελληνορθόδοξης εσω-ομάδας (εθνικός «εαυτός») και της εθνικοκοινωνικοπολιτιστικά 

κατώτερης εξω-ομάδας (μετανάστες, πρόσφυγες και εργαζόμενους στην ελληνική κοινωνίας 

που προέρχονται από τους παραπάνω λαούς) διαμορφώνοντας μια ορθόδοξη 

εθνική/κοινωνικοπολιτιστική ομογενοποίηση, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει φόβους 

αλλοιώσεων από την επαφή και συνεργασία με τους κατώτερους εθνικοκοινωνικοπολιτιστικά 

«άλλους», τάσεις απομονωτισμού, υπεράσπισης των ομοιοτήτων και καταδίκης των 

διαφορών (Φραγκουδάκη 1997,  Τάκης 2011), με αποτέλεσμα τη νομιμοποίηση κάθε 

«μέτρου»  αναφορικά με τις ομάδες που «διαφέρουν» και την πολιτισμική υπαγωγή κάθε 

«ξένου» στοιχείου στον «κυρίαρχο» ελληνορθόδοξο πολιτισμό (Coulby 1995), καθιστάμενα 

έτσι ασύμβατα τόσο με τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, 

όσο και με τη σύνθεση του μαθητικού μας πληθυσμού, ο οποίος γίνεται όλο και περισσότερο 

πολυσυλλεκτικός. 

VI. Αυτή η άρρητη μεροληψία υπέρ της ελληνορθόδοξης εθνικής εσω-ομάδας, η οποία 

είναι η εθνικοθρησκευτικά και κοινωνικοπολιτικά κυρίαρχη, σε αντιπαραβολή με την 

υποτίμηση της εθνικοκοινωνικοπολιτιστικά εξω-ομάδας συναρτά ένα είδος 

θρησκευτικοεθνικού και κοινωνικοπολιτικού ιδεολογικού πειθαναγκασμού, συνιστά πολιτική 

πράξη «συμβολικής βίας» (Bourdie 1999) η οποία νομιμοποιεί τις διακρίσεις (Althuser 1983, 

Apple 1993, 2002 & 2008) και προσβλέπει στη διαμόρφωση συγκεκριμένης 

θρησκευτικοεθνικής και κοινωνικοπολιτικής κοινωνικοποίησης των μαθητών/τριών, 

συντηρώντας έτσι και  αναπαράγοντας το κοινωνικοπολιτικό σύστημα και θρησκευτικο-

ιδεολογικό status της μεταπολιτευτικής περιόδου υπηρετώντας την εθνικο-πολιτικοκρατική 

αντίληψη της εκλεκτικότητας, της υπεροχής και της ιεραρχίας (Μπονίδης 2007). 

VII. Εμφανίζονται ως ορθόδοξα εθνικά, με στοιχεία εθνοκεντρισμού εφόσον συμβάλλουν 

στη συγκρότηση, εδραίωση και αναπαραγωγή μιας ελληνορθόδοξης εθνικής συλλογικής 

ταυτότητας, μέσα από την προβολή της εθνικοπολιτιστικής ανωτερότητας του ορθόδοξου 

εθνικού «εαυτού», και της εθνικοπολιτιστικής κατωτερότητας των ομόδοξων βαλκανικών 

λαών και των Ρώσων, στοιχεία που μας παραπέμπουν στην «εθνικιστική» Παιδαγωγική του 
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19ου αιώνα (Αβδελά 1997, Μπονίδης 1998 & 2004β), η οποία σε συνδυασμό με νεότερες 

προσεγγίσεις του ζητήματος του εθνικισμού από την Κοινωνιολογία, την Κοινωνική 

Ψυχολογία και την Ιστορία, σύμφωνα με τις οποίες, το έθνος δεν έχει αντικειμενική 

υπόσταση, αλλά συνιστά μια ιδεολογική επινόηση (Gellner1992, Δεμερτζής 1994, Λέκκας 

1994, Hodsbawm & Ranger 1995, Τσουκαλάς 1995, Μπονίδης 2004β), είναι ορατός ο 

κίνδυνος της δημιουργίας μιας ελληνορθόδοξης εθνικής «φαντασιακής κοινότητας εαυτών» 

της οποίας τα ελληνορθόδοξα μέλη έχουν νοερά την αίσθηση του «συνανήκειν» (Anderson 

1997, Μπονίδης 2004β), καλλιεργώντας έτσι στους μαθητές/τριες ανάλογες εθνικιστικές και 

ρατσιστικές στάσεις, προκαταλήψεις και ξενοφοβικά στερεότυπα (Δραγώνα 1997, Van Dijk 

1987).  

VIII. Από τα ήδη λεχθέντα, φαίνεται ότι εκείνο που επιτυγχάνουν τα συγκεκριμένα 

σχολικά βιβλία-στο βαθμό που ασκούν επίδραση στους αποδέκτες/τριες- είναι η ενίσχυση 

του ελληνορθόδοξου εθνικού συναισθήματος και η έγερση της ελληνορθόδοξης εθνικής 

υπερηφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός δημιουργούν ιδεολογική σύγχυση στους 

μαθητές/τριες αναφορικά με τον αυτοπροσδιορισμό τους μέσα στη βαλκανική και ευρωπαϊκή 

κοινότητα, αφετέρου παρακωλύουν την προώθηση συνεργασίας, φιλίας και ειρήνης σε 

τοπικό, εθνικό, βαλκανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως παρουσιάζουν ιδιαίτερα 

αισθητό αποκλεισμό τόσο από τη «βαλκανική διάσταση της Παιδαγωγικής της Ειρήνης», έτσι 

όπως έχει προταθεί από σύγχρονους παιδαγωγούς (Μπονίδης 2003), όσο και από τις 

γενικότερες αρχές και στόχους της «Παιδαγωγικής της Ειρήνης». 

IX. Εν κατακλείδι, θα προτείναμε την αναθεώρηση και βελτίωση των σχολικών βιβλίων 

των Θρησκευτικών σύμφωνα, κατά το δυνατόν, με τις επιταγές της «Παιδαγωγικής της 

Ειρήνης», ώστε να συμβάλλουν στον εντοπισμό των κοινών χαρακτηριστικών μιας 

βαλκανικής και ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς, προετοιμάζοντας πολίτες, οι οποίοι, 

απαλλαγμένοι από εθνοκεντρικά ιδεολογικά κατάλοιπα να συλλειτουργούν στο πλαίσιο της 

Ενωμένης Ευρώπης και να συνδράμουν στη δημιουργία ειρηνικών κοινωνιών. 
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Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

(1920-2000) 

Χρίστος ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Φιλόλογος 

Περίληψη 

Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται σύντομη παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων 

εμπειρικής έρευνας που αφορά τη διαχρονική παρουσία των φύλων στα σχολικά εγχειρίδια 

της Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση της Ελλάδας και της Κύπρου (1920-2000). Από την 

έρευνα έχει προκύψει ότι στα συγκεκριμένα εγχειρίδια παρουσιάζονται οι αποτυπώσεις της 

μετάβασης από τη βιολογική διχοτομία των φύλων στην πολιτισμική διαφορά και την 

κοινωνική κατασκευή τους και διαπιστώνεται η ανισότητα σε βάρος του γυναικείου φύλου. 

Το βασικό ερώτημα είναι το πώς εκφράζονται οι αποτυπώσεις της μετάβασης από τη 

βιολογική διχοτομία στην πολιτισμική διαφορά και την κοινωνική κατασκευή των φύλων στα 

λογοτεχνικά κείμενα αυτών των εγχειριδίων με βάση τα πολιτισμικά ιδεώδη/αξίες, τις 

κανονιστικές αντιλήψεις/συμπεριφορές/νόρμες, τις παγιωμένες πρακτικές και τα 

προερχόμενα από την πατριαρχική παράδοση στερεότυπα πρότυπα μέσα στη σφαίρα της 

κοινωνικής πραγματικότητας. Στη συνέχεια η πολιτισμική διαφορά και η κοινωνική 

κατασκευή των φύλων αποτυπώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσω της διερεύνησης των 

βασικών γνωρισμάτων των κοινωνικών κατηγοριών της αρρενωπότητας/των στερεοτύπων 

που αφορούν στο ανδρικό φύλο και της θηλυκότητας/των στερεοτύπων που αφορούν στο 

γυναικείο φύλο και μέσω της ανίχνευσης των τρόπων με τους οποίους συγκροτούνται αυτές 

οι κατηγορίες στα λογοτεχνικά κείμενα των εγχειριδίων. Όσον αφορά τη μεθοδολογία έχει 

χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της συνεχούς σύγκρισης με στοιχεία θεμελιωμένης θεωρίας.  

Abstract This paper attempts a brief presentation of the main results of an empirical research 

on the diachronic presence of the sexes in the textbooks of Literature in the Secondary 

Education of Greece and Cyprus (1920-2000). The research has shown that in these textbooks 

the forms of transition from the biological dichotomy of the sexes to the cultural difference 

and to their social construction are presented and the inequality for the female sex is noted. 

The basic question is how the forms of the transition from the biological dichotomy to the 

cultural difference and to the social construction of the sexes are expressed in the literary texts 

of these textbooks based on the cultural ideals/values, the normative beliefs/attitudes/norms, 

the consolidated practice and the derived from the patriarchal tradition stereotypical models in 

the social reality. Then the cultural difference and the social construction of the sexes are 

expressed largely by exploring the basic features of the social categories of 

masculinity/stereotypes related to the male sex and femininity/stereotypes related to the 

female sex and by tracing the ways in which these categories are formed in the literary texts 

of the textbooks. The method of constant comparison is used with elements of grounded 

theory. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο διαχωρισμός του ανθρώπινου γένους σε άντρες και γυναίκες συνιστά μια βιολογική 

κατηγοριοποίηση από την οποία ξεκινά και η πορεία προς τη δυνατότητα αναπαραγωγής και 

διαιώνισης του ανθρώπινου είδους. Όμως στο πέρασμα των αιώνων πάνω στον άξονα της 

βιολογικής δυαδικότητας του ανθρώπου δημιουργήθηκαν ποικίλες διακρίσεις και 

«χτίστηκαν» επικίνδυνες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές ανισότητες ανάμεσα στο 

ανδρικό και το γυναικείο φύλο. Παρά το ότι υπάρχουν βιολογικές διαφορές μεταξύ των δύο 

φύλων, σε καμιά περίπτωση αυτές οι διαφορές δε δείχνουν την ανωτερότητα του ενός φύλου 
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και την κατωτερότητα του άλλου. Από το πολύ μακρινό παρελθόν μέχρι σήμερα η κοινωνία 

με τα πολιτισμικά ιδεώδη/αξίες της, τις κανονιστικές αντιλήψεις/συμπεριφορές/νόρμες της, 

τις παγιωμένες πρακτικές της και τα προερχόμενα από την πατριαρχική παράδοση 

στερεότυπα πρότυπα κατασκευάζει με τον δικό της τρόπο τις πολιτισμικές διαφορές των 

φύλων και ενισχύει το χάσμα της ανισότητάς τους. 

Τα φιλολογικά μαθήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη σκοπιά του 

φύλου λόγω του λεκτικού χαρακτήρα τους αλλά και λόγω της σχέσης τους με τα σχολικά 

εγχειρίδια και φυσικά με το αναλυτικό πρόγραμμα. Γι’ αυτόν τον λόγο ασχολήθηκα 

ερευνητικά με τα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας που χρησιμοποιήθηκαν στη Μέση 

Εκπαίδευση της Ελλάδας και της Κύπρου μεταξύ των ετών 1920-2000. Έτσι, μετά από 

συνεχή αναζήτηση και έρευνα στην Ελλάδα και την Κύπρο, εντοπίστηκαν και 

συγκεντρώθηκαν συνολικά 82 σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας της Μέσης Εκπαίδευσης 

που καλύπτουν χρονικά ένα πολύ μεγάλο εύρος. Τα συγκεκριμένα εγχειρίδια μελετήθηκαν 

από ποικίλες οπτικές γωνίες και στη συνέχεια εξετάστηκαν σε σχέση με την παρουσία των 

φύλων σ’ αυτά μέσα από το πεδίο της φιλοσοφικής θεώρησης και της εμπειρικής έρευνας. 

Συγκεκριμένα έγινε προσπάθεια επισήμανσης, ανάδειξης και ανάλυσης των αποτυπώσεων 

της μετάβασης από τη βιολογική διχοτομία στην πολιτισμική διαφορά (Αθανασίου (επιμ.), 

2006· Butler, 2009· Γιαννακόπουλος στον Laqueur, 2003· Cheville, 2005· Fraisse στη 

Μaruani, 2008· Oakley, 1972) και την κοινωνική κατασκευή των φύλων στα εν λόγω 

σχολικά εγχειρίδια. 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Όσον αφορά τη μεθοδολογία, έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της συνεχούς σύγκρισης 

(constant comparison) με στοιχεία θεμελιωμένης θεωρίας (grounded theory). Η μέθοδος της 

συνεχούς σύγκρισης είναι μια στρατηγική ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων (Maykut & 

Morehouse, 1994). Η μέθοδος της συνεχούς σύγκρισης στοχεύει κυρίως στην παραγωγή 

θεωρίας (theory building) και θεωρητικών υποθέσεων. Διατρέχει όλες τις φάσεις μιας 

ποιοτικής έρευνας που επηρεάζεται από τη θεμελιωμένη οπτική (Ιωσηφίδης, 2008· 

Ιωσηφίδης, στους Ιωσηφίδη & Σπυριδάκη (επιμ.), 2006· Maykut & Morehouse, 1994). Στην 

προσέγγιση της θεμελιωμένης θεωρίας, που εισήχθη για πρώτη φορά το 1967 (Glaser & 

Strauss, 1967), απουσιάζει μια σαφώς διατυπωμένη προϋπάρχουσα θεωρία. Η θεωρία 

αναδύεται σταδιακά μέσα από τα ερευνώμενα δεδομένα. «Χτίζεται από κάτω προς τα πάνω» 

(bottom-up approach). 

Προτού προχωρήσουμε στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων Λογοτεχνίας που 

χρησιμοποιήθηκαν στη Μέση Εκπαίδευση της Ελλάδας και της Κύπρου μεταξύ των ετών 

1920-2000, δημιουργήσαμε μια λίστα με τα κριτήρια συμπερίληψης και αποκλεισμού. Οι 

κατηγορίες αναδείχθηκαν από τη μελέτη του ερευνητικού υλικού και διερευνήθηκαν στις 

ακόλουθες τέσσερις χρονικές περιόδους: α) 1920-1949 β) 1950-1976 γ) 1977-1994 και δ) 

1995-2000. 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Το βασικό ερώτημα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των αποτυπώσεων της μετάβασης 

από τη βιολογική διχοτομία στην πολιτισμική διαφορά και την κοινωνική κατασκευή των 

φύλων στα λογοτεχνικά κείμενα των σχολικών εγχειριδίων της Λογοτεχνίας που 

χρησιμοποιήθηκαν στη Μέση Εκπαίδευση της Ελλάδας και της Κύπρου (1920-2000) με βάση 

τα πολιτισμικά ιδεώδη/αξίες, τις κανονιστικές αντιλήψεις/συμπεριφορές/νόρμες, τις 

παγιωμένες πρακτικές και τα προερχόμενα από τον χώρο της πατριαρχικής παράδοσης 

στερεότυπα πρότυπα μέσα στη σφαίρα της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο προκύπτει από το πρώτο, αφορά στον εντοπισμό των 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

135 

 

βασικών γνωρισμάτων των κοινωνικών κατηγοριών της αρρενωπότητας/των στερεοτύπων 

που αφορούν στο ανδρικό φύλο και της θηλυκότητας/των στερεοτύπων που αφορούν στο 

γυναικείο φύλο, καθώς και στην αποτύπωση των τρόπων με τους οποίους συγκροτούνται 

αυτές οι κατηγορίες στα λογοτεχνικά κείμενα των συγκεκριμένων εγχειριδίων. 

Το τρίτο ερώτημα αναφέρεται στις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στο υπό εξέταση 

διάστημα και το τέταρτο, το οποίο προκύπτει από αυτό, διερευνά ποιες θεωρίες φύλου 

ερμηνεύουν τις αλλαγές αυτές. 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Βασικά ευρήματα της έρευνας συνιστούν οι εξής διαπιστώσεις: α) Προέκυψαν 

περίοδοι μέσα από τις οποίες φαίνεται μια αλλαγή στην αντιμετώπιση του φύλου στα 

συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια και οι οποίες ερμηνεύονται με βάση συγκεκριμένες θεωρίες 

φύλου. β) Επισημάνθηκαν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής κατασκευής των φύλων με 

βάση αξίες, νόρμες, ρόλους και πρακτικές. γ) Από τη μελέτη της βιολογικής διχοτομίας των 

φύλων προέκυψε ο εντοπισμός της πολιτισμικής διαφοράς μεταξύ των φύλων και της 

κοινωνικής κατασκευής τους στα εν λόγω εγχειρίδια. 

Α) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1920-1949 I. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ/ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΠΟΥΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ 

Ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας αποτελεί το κατ’ εξοχήν πρότυπο της αρρενωπότητας 

μεταξύ των ετών 1920-1949. Μέσω αυτού του προτύπου αρρενωπότητας προβάλλεται το 

στερεότυπο του λεβέντη/παλικαριού. Είναι αντρειωμένος και ικανότατος στο τρέξιμο και το 

κυνήγι. Έχει υπερφυσική δύναμη, είναι άφοβος, τολμηρός, πολύ δυνατός – παλικάρι. Έχει 

πάντερπνα κάλλη. 

Ο άντρας θεωρείται λεβέντης, «αρχιπαλλήκαρος», με λύσσα δράκοντα και με τη 

λάμψη του Αϊ-Γιώργη. Είναι τολμηρός και άφοβος. Οι αρματολοί και οι κλέφτες εκφράζουν 

την παλικαρίσια διαμαρτυρία του ελληνικού έθνους για την πικρή σκλαβιά του. 

Προσηλώνονται στην ελευθερία και την αγωνιστική δράση. Ο ανδρισμός σημαίνει αφοβία. Ο 

γαμπρός είναι σαν αετός – δηλαδή ισχυρός και λεβέντης. Ο σύζυγος κάνει βαριές δουλειές. Ο 

άντρας είναι ισχυρογνώμων, κάνει πάντα το δικό του. Είναι αποφασιστικός, τολμηρός και 

ρισκάρει. Οι Τούρκοι θεωρούνται βάρβαροι και άπιστοι. Οι Μανιάτες και οι Σουλιώτες 

αγωνίζονται σαν λιοντάρια στον πόλεμο. 

II. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑΣ/ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ 

Η όμορφη, λυγερή και ντροπαλή κοπέλα προβάλλεται ως πρότυπο θηλυκότητας αυτή 

την περίοδο. Η κόρη που υφαίνει στον αργαλειό έχει άσπρα χέρια, λεπτό και λυγερό σώμα, 

ροδοκόκκινα μάγουλα και μάτια που γυαλίζουν από χαρά. Η νέα είναι κομψή και ωραία. Η 

σύζυγος είναι όμορφη. Η πεντάμορφη, μορφωμένη και χρυσοχέρα νέα είναι ιδανική 

εκπρόσωπος της γυναικείας θηλυκότητας. Η νύφη είναι σαν πέρδικα, γλυκιά και 

χαμηλοβλεπούσα. Οι γυναίκες συμπαθούν το ρόδινο χρώμα. Οι γυναίκες από τη Γαλιλαία 

δακρύζουν από συγκίνηση βλέποντας τον Χριστό να πορεύεται προς τον Γολγοθά για τη 

Σταύρωσή Του. Η μητέρα δακρύζει σκεπτόμενη τον ξενιτεμένο γιο της αλλά δείχνει υπομονή 

μέχρι αυτός να γυρίσει πίσω. Φροντίζει για όλα στο σπίτι της. Η σύζυγος είναι πιο ευαίσθητη 

από τον σύζυγό της. Η καλή μητέρα είναι και καλή νοικοκυρά. 

III. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ/ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ 

ΦΥΛΟ 

Προβάλλονται οι αξίες της λεβεντιάς/παλικαριάς και της ελληνικότητας αυτή την 

περίοδο. Το ηρωικό ιδεώδες παίρνει σάρκα και οστά μέσα από τη δράση των 

Μαραθωνομάχων και των Σαλαμινομάχων. Το ηρωικό ιδεώδες στο Βυζάντιο την εποχή των 
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Ακριτών (640-1282) ενσαρκώνεται από τον Βασίλειο Διγενή Ακρίτα. Αυτός είναι ο ήρωας 

των ηρώων. Η πίστη προς τον Θεό είναι σημαντική στη ζωή των κληρικών ενώ υπάρχει και 

στον λαό. Η πατρίδα είναι ριζωμένη στον νου των παιδιών της. Το πολιτισμικό ιδεώδες της 

αρετής μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους. Το πολιτισμικό ιδεώδες σε σχέση με το ανδρικό 

φύλο στην αρχαία Σπάρτη θεμελιώνεται στην ανδρική λεβεντιά. Οι αξίες στη ζωή του πατέρα 

είναι η τιμιότητα, η πίστη στον Θεό και η πίστη στην πατρίδα. Η αξία στη ζωή του Ιούδα 

είναι το χρήμα. 

 

IV. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ/ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

ΦΥΛΟ 

Προβάλλονται τα ιδεώδη της αρετής και της πίστης. Παρουσιάζεται η αξία του 

σεβασμού προς τους προγόνους και γενικά προς τους ανθρώπους. Σε βυζαντινές πόλεις 

αναδείχθηκαν γυναίκες με επική ανδρεία, με «εντελώς ανδρικό θάρρος» στην αντιμετώπιση 

των βαρβάρων. Προβάλλονται τα ιδεώδη της ομορφιάς και της πατρίδας (ως μητέρας, 

τροφού και διδασκάλισσας). Παρουσιάζεται το πολιτισμικό ιδεώδες της φιλανθρωπίας της 

γυναίκας στο Βυζάντιο. Οι αξίες στη ζωή της μητέρας είναι η αγάπη, η πίστη στον Θεό, η 

οικογένεια, η ειλικρίνεια, η τιμή και ειδικότερα η τιμή της οικογένειας. Η φιλαλληλία 

συνιστά αξία στη ζωή των Ελληνίδων κατά τον 20ό αιώνα. 

V. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ/ΝΟΡΜΕΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ 

Παρατηρείται ότι ο αληθινός άντρας χρησιμοποιεί το μέτρο στη ζωή του. Ο πατέρας 

αντιδρά με θυμό όταν η κόρη του ντροπιάζει την τιμή του (στην περίπτωση που αυτή 

διατηρεί σχέσεις με έναν άντρα). Ο πατέρας θέλει να ελέγχει τη ζωή των μελών της 

οικογένειάς του και πιστεύει ότι η υποχρέωση προς την πατρίδα είναι μεγαλύτερη από την 

υποχρέωση προς τον πατέρα. Ο Ιωάννης Μεταξάς δίνει οδηγίες στους νέους και τις νέες της 

Ελλάδας, τονίζοντάς τους ότι πρέπει σε κάθε βήμα τους να έχουν μπροστά στα μάτια τους τη 

δόξα και το μεγαλείο της πατρίδας, την επιβολή και την κυριαρχία στο εσωτερικό των ιδεών 

της πατρίδας, τις οποίες εξεδήλωσε η 4η Αυγούστου. Ο αληθινός άντρας είναι ο άντρας που 

αγωνίζεται και πεθαίνει ηρωικά για την πατρίδα του. 

VI. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ/ΝΟΡΜΕΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ 

Παρατηρείται ότι η γυναίκα πρέπει να είναι νέα, όμορφη και να έχει προικιά για να 

μπορέσει να παντρευτεί. Η σύζυγος πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι της, να καταγίνεται με τις 

δουλειές της εκεί. Αντίθετα, οι άντρες πρέπει να καταγίνονται με τον πόλεμο. Απαγορεύεται 

να πηγαίνουν γυναίκες στο Άγιον Όρος. Όταν προξενολογούν μια κοπέλα οι δικοί της (στην 

οικογένειά της) της τάζουν προικιά, αντιπροίκια – όλα τα καλά, όλα τα πλούτη (για να είναι 

πιο ελκυστική ως νύφη). Η κόρη δέχεται για σύζυγό της τον άντρα που της υποδεικνύει ο 

πατέρας της χωρίς συζήτηση, γιατί νιώθει ότι η βούληση του πατέρα της είναι χρέος στη ζωή 

της. Η μητέρα και η σύζυγος κλέφτη πρέπει – αν χρειαστεί – να πολεμήσουν και οι ίδιες 

εναντίον του εχθρού. Η εγγονή πρέπει να δείχνει σεβασμό στον παππού της φιλώντας του το 

χέρι. Συνήθως η υποψήφια σύζυγος έπρεπε να έχει προίκα για να προχωρήσει προς τον γάμο. 

VII. ΟΙ ΠΑΓΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ 

Από την παιδική ηλικία ένα αγόρι έμπαινε στη διαδικασία του συνοικεσίου με 

κατάλληλες τακτικές των γονέων. Ο γαμπρός με τις μεμψιμοιρίες του κατορθώνει να πάρει 

πλούσια προίκα από τη σύζυγό του. Η συμφωνία για τα προικιά γίνεται πριν από τον γάμο 

του ζευγαριού. Ο πατέρας της νύφης, η μητέρα της και τα αδέρφια της δίνουν πλούσια 

προικιά στη νύφη. Η κόρη δεν έχει λόγο στο ζήτημα του ποιον θα παντρευτεί. Φτάνει να το 
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αποφασίσει γι’ αυτήν ο πατέρας της. Ο γαμπρός πάει στον γάμο σαν καμαρωμένος αετός ενώ 

η νύφη πάει εκεί σαν γλυκιά και χαμηλοβλεπούσα πέρδικα. Τα αγόρια προτιμούν να παίζουν 

διαφορετικά παιχνίδια από τα κορίτσια, π.χ. τα αγόρια αγγίζουν τον καραγκιόζη και το τόπι 

και όχι την κούκλα. Ο αρχηγός της οικογένειας είναι ο πατέρας και έτσι όλα τα μέλη της 

οικογένειας εκτελούν τις διαταγές του. Σε μια συνάντηση ακούγεται από ανδρικό στόμα η 

ευχή για τη γέννηση αρσενικών παιδιών και θηλυκών αρνιών (και όχι θηλυκών παιδιών – άρα 

είναι αντιφεμινιστική ευχή). 

VIII. ΟΙ ΠΑΓΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ 

Οι δυστυχισμένες γυναίκες προσεύχονται στον Θεό στον οποίο εναποθέτουν τις 

ελπίδες τους. Οι εργατικές γυναίκες πλένουν και λευκαίνουν τα ρούχα, βοηθώντας έτσι την 

οικογένειά τους. Η γειτόνισσα ανάβει τα καντήλια ενός αγίου για να έχει καλά τον ξενιτεμένο 

σύζυγό της. Η γιαγιά (σταχομαζώχτρα) παρέχει προστασία και έμπρακτη αγάπη στα ορφανά 

εγγόνια της. Μια κόρη υφαίνει στον αργαλειό τραγουδώντας. Η νύφη είναι σαν πέρδικα, με 

μια λαμπερή ομορφιά που τη ζηλεύουν οι άλλες νέες που προχωρούν πιο πίσω της στην 

πορεία του ζευγαριού (ενώ ο γαμπρός είναι σαν αετός). Παρουσιάζονται πολλές παγιωμένες 

πρακτικές που αφορούν στον ρόλο της μητέρας (π.χ. νανούρισμα του αγοριού της, κράτημα 

βρέφους στην αγκαλιά της, μοιρολόγι κ.ά.). Η σύζυγος εκτελεί αμέσως και χωρίς διαφωνίες 

τις εντολές του συζύγου της. Χορεύτριες συμμετέχουν σε εκδήλωση επί Τουρκοκρατίας. 

Χορεύουν χτυπώντας και το ντέφι. Κάποιες παρθένες χορεύουν στα πανηγύρια. Άλλες 

παρθένες χορεύουν στον Ιερό Βράχο της αρχαίας Αθήνας. Για την κορούλα μιας οικογένειας 

θα μπορούσε να δοθεί ως δώρο μια κούκλα και όχι ένα τόπι ή ο καραγκιόζης. Πρώτα 

παντρεύονται οι κόρες και μετά οι γιοι σε μια οικογένεια. Οι άντρες πάνε στο πεδίο της μάχης 

ενώ οι γυναίκες μένουν πίσω. Η αρχαία Σπαρτιάτισσα ήταν υποχρεωμένη να γυμνάζει το 

σώμα της. Στο Βυζάντιο ασκείτο σε πολύ μεγάλο βαθμό η φιλανθρωπία από τις γυναίκες. Η 

αδελφή ήρωα (του Παύλου Μελά), η Άννα Μελά – Παπαδοπούλου, ασκεί ρόλο φιλαλληλίας, 

φροντίδας και παρηγοριάς. Υπάρχουν πολλές ασχολίες των γυναικών στο σπίτι. 

Β) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1950-1976 I. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ/ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ 

Προβάλλεται ο λεβέντης ως πρότυπο αρρενωπότητας. Ο αληθινός άντρας είναι γενναίο 

και άφοβο παλικάρι. Ο καπετάνιος (στον αγώνα του 1821) είναι ώριμος άντρας με 

αστραφτερά μάτια. Ο άντρας χαρακτηρίζεται «παλλήκαρος» με την έννοια του γενναίου 

ήρωα. Ο ωραίος και εύρωστος νέος είναι παλικάρι. Οι εύρωστοι βραχίονες είναι ένδειξη 

σωματικής δύναμης του άντρα. Εκείνος που τρέμει και δειλιάζει δεν είναι άντρας. Κατά τη 

γνώμη του πατέρα, εκείνος που έχει θάρρος και φρόνηση είναι άντρας. Ο γαμπρός θεωρείται 

ότι μοιάζει με αετό – δηλαδή είναι ισχυρός και λεβέντης. Ο έλληνας άντρας έχει 

αρρενωπότητα, ανδρισμό, δύναμη. Η αναφορά ότι κάποιος στέκεται σαν Έλληνας σημαίνει 

ότι αυτός πεθαίνει πολεμώντας τον εχθρό που επιτίθεται κατά του τόπου του. 

II. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑΣ/ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ 

Η γυναίκα είναι ωραία, με μυρισμένο κόρφο, λυγερή και ψηλή. Η μορφή της 

κυπριώτισσας αγρότισσας είναι αρχαϊκά ωραία. Η νέα σχετίζεται με τα ρόδα. Τις παρθένες 

τις χαρακτηρίζει μια γλυκιά σεμνότητα. Τα πολύ μακριά και ξανθά μαλλιά δίνουν έντονη 

θηλυκότητα στην κοπέλα. Η κόρη του βασιλιά των Φαιάκων είναι χαμηλοβλεπούσα, 

υπομονετική, γλυκιά και χρυσοχέρα. Κατά τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα η γυναικούλα 

ανώτερης περιωπής έχει ευρύτερον ορίζοντα ιδεών από τη γυναικούλα κατώτερης κοινωνικής 

τάξης. Οι γυναίκες φοβούνται, είναι συναισθηματικές και κλαίνε. Οι Μυροφόρες με θάρρος 

και τόλμη πάνε στον Γολγοθά. Κλαίνε όταν βλέπουν τον Σταυρό του Χριστού (χωρίς το 
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Σώμα Του, εφόσον Αυτό έχει ήδη ταφεί) και τον Τάφο Του ανοιχτό. Η μάνα είναι γλυκύτερη 

από το μέλι. 

III. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ/ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ 

ΦΥΛΟ 

Παρουσιάζεται η στενή σχέση του ηρωικού ιδεώδους με το ανδρικό φύλο. 

Προβάλλονται τα ιδεώδη της ελευθερίας, της τιμής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, το 

ιδεώδες της αρετής, αλλά και το ιδεώδες της πίστης συνδεδεμένο με το ιδεώδες της πατρίδας. 

Το ιδεώδες της παιδείας θεωρείται πολύ σημαντικό. Το ολυμπιακό ιδεώδες παρουσιάζεται ως 

αρχαίο αθάνατο πνεύμα και ως πατέρας του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού. Τα 

ιδεώδη του σκλαβωμένου Έλληνα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας είναι η ελευθερία και 

η ειρήνη. Ο Αθηναίος έφηβος της αρχαιότητας έχει ως αξίες του την πατρίδα και τη 

δικαιοσύνη. Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ   Παλαιολόγος έχει ως αξίες του, 

την πίστη στον Θεό, την ευσέβεια και την πατρίδα. Οι αξίες του αρχαίου έλληνα πολεμιστή 

είναι η αρετή και η γενναιότητα. Ο οικογενειάρχης σύζυγος έχει ως αξίες του τη φιλοξενία 

και την καλοσύνη. Η ελευθερία είναι η αξία του ήρωα. Οι αξίες του Θεανθρώπου Ιησού 

Χριστού είναι η ειρήνη και η αγάπη. 

IV. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ/ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

ΦΥΛΟ 

Προβάλλονται τα ιδεώδη της φιλοπατρίας, της πίστης και της φιλανθρωπίας στο 

γυναικείο φύλο. Λόγω της κυριαρχίας του ιδεώδους της πατρίδας η ελληνίδα μάνα αλύγιστη 

στέλλει τον γιο της στο κάλεσμα της πατρίδας, στον πόλεμο, δίνοντάς του η ίδια τη 

δοξασμένη ασπίδα. Το πολιτισμικό ιδεώδες της σπαρτιατικής αγωγής αφορά στις νεάνιδες 

που πρέπει να γυμνάζονται στην αρχαία Σπάρτη. Προβάλλεται το πολιτισμικό ιδεώδες της 

φιλανθρωπίας στο Βυζάντιο. Οι Ελληνίδες πρόσφεραν πάρα πολλά στην οικογένεια και την 

πατρίδα (1940-1943) σε ποικίλους τομείς – υπηρετώντας τα πολιτισμικά ιδεώδη της 

οικογένειας και της πατρίδας. Η Σπαρτιάτισσα διδάσκει στο παιδί της την αξία του ηρωικού 

ήθους. Η ίδια διακρίνεται για την αξία της μετριοφροσύνης και της γενναιοψυχίας 

V. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ/ΝΟΡΜΕΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ 

Ο γέροντας πατέρας αδάκρυτος στέλλει τον γιο του στο μέτωπο του πολέμου ως 

εθελοντή. O πατέρας θέτει υπεράνω όλων των ηθικών υποχρεώσεων το χρέος προς την 

πατρίδα. Ο αρραβωνιαστικός κτίζει και στολίζει σπίτι άξιο της αρραβωνιαστικιάς του. Ο 

Γυφτοδάσκαλος απειλεί λεκτικά τη μαθήτριά του, με κανονιστική διάθεση έναντι της 

αυθόρμητης συμπεριφοράς της. Ο βυζαντινός στρατιώτης, που εθεωρείτο ως στρατιώτης του 

Χριστού, είχε χρέος να δείξει την ανδρεία του και να μην αφήσει τη σταυροφόρο σημαία του, 

διότι αλλιώς θα θανατωνόταν αμέσως. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα έδειχνε την ορθή πίστη στον 

Θεό και την αγάπη του για την πατρίδα. Οι έλληνες στρατιώτες πρέπει να έχουν γενναίο 

φρόνημα, στις συγκρούσεις με τους Βουλγάρους. Στην αρχαία Σπάρτη οι νέοι πρέπει να 

γυμνάζονται. Οι νέοι της Σπάρτης πρέπει να γίνουν ευπειθείς, σεμνοί και σώφρονες. 

VI. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ/ΝΟΡΜΕΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ 

Οι γυναίκες πρέπει να μένουν περισσότερο στο σπίτι παρά στην αγορά. Δεν πρέπει να 

διαβάζουν εφημερίδες, για να φυλάνε πιο πιστά την παράδοση. Η Ανδρομάχη πιστεύει ότι ο 

σύζυγός της Έκτορας πρέπει να μείνει με την οικογένειά του και να μην πάει στη μάχη. Δεν 

επιτρέπεται να πηγαίνουν γυναίκες στους αγώνες στην αρχαία Ολυμπία. Η μάνα αποχαιρετά 

τον γιο της που φεύγει για τον πόλεμο (επιστράτευση στην Ελλάδα – Βαλκανικοί πόλεμοι, 

1912-1913) δείχνοντας ότι ο γιος της πρέπει να επιτελέσει το χρέος του προς την πατρίδα. Οι 
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γυναίκες είναι κλεισμένες στο σπίτι, ενώ οι άντρες αντιμετωπίζουν τον εχθρό. Η 

οικοδέσποινα πρέπει να επιτελεί τον ρόλο της νοικοκυράς και της μητέρας. Στην αρχαία 

Σπάρτη οι νεάνιδες πρέπει να γυμνάζονται. 

VII. ΟΙ ΠΑΓΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ 

Τον κίνδυνο του πολέμου τον αντιμετωπίζουν οι άντρες, ενώ οι γυναίκες 

προφυλάσσονται καθώς εντάσσονται στα γυναικόπαιδα. Οι άντρες κάτοικοι των χωριών της 

Πίνδου ξενιτεύονται σε μακρινές χώρες για ένα καλύτερο μέλλον. Μονάχα οι έντιμοι 

πολεμιστές και οι γενναίοι άντρες στεφανώνονται (ως νικητές, ως ήρωες) στα πεδία των 

μαχών. Το ναυτόπουλο ψωνίζει από τη Μασσαλία την προίκα της αδελφής του. Πρώτα ο 

πατέρας δίνει την προίκα στην κόρη του και μετά γίνεται ο γάμος της. Ο πατέρας χαιρετάει 

με σμπάρα τη γέννηση του γιου του, αφού ο ερχομός του αρσενικού στη ζωή είναι χαρά. Ο 

εργαζόμενος και νεότερος φιλάει το χέρι του εργοδότη του, που είναι και γεροντότερός του. 

Το πρώτο ψωμί (ζυμωμένο από την πρωτονύφη και ψημένο από την κυρούλα) κόβεται στη 

βραδινή συγκέντρωση στο σπίτι και μοιράζεται σε όλους από τον παππού, που είναι η 

κεφαλή, ο αρχηγός της οικογένειας – κατάλοιπο της πατριαρχικής παράδοσης. 

VIII. ΟΙ ΠΑΓΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ 

Οι γυναίκες και τα παιδιά δεν πάνε στον πόλεμο. Στον πόλεμο πάνε μονάχα οι άντρες. 

Παρθένες κοπέλες μοιρολογούν τον τραυματισμένο Ακρίτα. Οι γυναίκες συνεργάζονται με 

αγωνιστές (π.χ. με τον Παύλο Μελά – του δίνουν πληροφορίες, περιθάλπουν πληγωμένους). 

Οι γυναίκες ασχολούνται με το γνέσιμο λιναριού και με τη ρόκα τους. Οι μητέρες θρηνούν 

για τον χαμό των συζύγων τους και των παιδιών τους. Κατά την πολιορκία της 

Κωνσταντινούπολης το 1422 και σε άλλες βυζαντινές πόλεις οι γυναίκες εμπλέκονται σε 

πολεμικές δραστηριότητες αλλά και σε έργα φιλαλληλίας. Οι γυναίκες της Κύπρου βοηθάνε 

τους στρατιώτες στον ελληνοϊταλικό πόλεμο (1940) με διάφορους τρόπους. Οι ηρωίδες 

γυναίκες της Πίνδου βοηθάνε ποικιλότροπα στον αγώνα του 1940. Γενικά η μητέρα βοηθάει, 

συμπαραστέκεται, φροντίζει και συμβουλεύει τα μέλη της οικογένειάς της. 

Γ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1977-1994 I. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ/ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ 

Προβάλλεται η αρρενωπότητα του Έλληνα. Ο Έλληνας δεν κλαίει. Ο αντρειωμένος 

Έλληνας ρισκάρει για τον άλλον, τολμάει να δράσει σε επικίνδυνες και δύσκολες συνθήκες, 

δε φοβάται. Ο γιος του τούρκου άρχοντα της Λευκωσίας, κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας, είναι όμορφος και ψηλός. Ο Διγενής είναι παλικάρι, με υπερφυσική 

σωματική δύναμη, με ανδρειοσύνη και γρηγοράδα. Η λεβέντικη κορμοστασιά του παππού 

δίνει σ’ αυτόν μια πρωτοκαθεδρία στην οικογένεια. Το αγόρι είναι δυνατός άντρας. Ο άντρας 

δεν κλαίει. Η παλικαριά, η τόλμη, το ρίσκο και ο σκληρός αγώνας ταιριάζουν στον άντρα. 

Άντρας είναι εκείνος που είναι δυνατός. Ο πατέρας είναι κουβαλητής αγαθών στο σπίτι του 

και βλέπει μονάχα το συμφέρον του ίδιου και της οικογένειάς του. Είναι στοργικός με τον γιο 

του. Ο παππούς έχει μια ηγεμονική, πατριαρχική παρουσία εντός της οικογένειας. 

II. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑΣ/ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ 

Παρουσιάζεται η λυγερή, μια κόρη με λαμπερή παρουσία. Οι κόρες έχουν κορμιά σαν 

νιογέννητα φοράδια. Η κυρά παρουσιάζεται ψηλή, λιγνή, καμαροφρύδα, με ρόδινο και λευκό 

χρώμα και με χελιδονάτο ματόφρυδο. Οι μητέρες είναι όμορφες και γερές. Η κόρη, που 

τραγουδώντας δουλεύει στον αργαλειό, έχει αγγελικό κορμί. Οι ωραίες κούκλες είναι το 

πρότυπο για τις γυναίκες που επιδιώκουν την ομορφιά. Η μητέρα ταυτίζεται με τη μητρότητα 

και τον θηλασμό. Είναι ευαίσθητη και κλαίει όταν ακούει βίους με μαρτύρια αγίων. Είναι 

νοικοκυρά. Όμως πολεμάει στην Πίνδο με τον δικό της τρόπο για το παιδί της και για την 
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πατρίδα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. 

III. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ/ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ 

ΦΥΛΟ 

Προβάλλονται οι αξίες της πίστης προς τον Θεό, της πατρίδας, της αρετής του ήρωα, 

της λεβεντιάς/παλικαριάς και της ανδρειοσύνης. Προβάλλεται το ιδεώδες της παιδείας, που 

θα ριζώσει στα σχολεία και θα βοηθήσει το Γένος. Το πολιτισμικό ιδεώδες κατά την Κατοχή 

στην Ελλάδα (1942) διαμορφώνεται από την πίστη στον Θεό και τη λατρεία της ελευθερίας. 

Προβάλλονται τα ιδεώδη της ανθρωπιάς και της αγάπης του ποιητή για τους αγνοούμενους 

της Κύπρου. Η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η πατρίδα αποτελούν τις αξίες στη ζωή των 

παλικαριών και των γερόντων στο έπος του 1940 και μέχρι τη γερμανική κατάκτηση της 

Ελλάδας. Η ανθρωπιά είναι η αξία του παππού. Η αυτοθυσία του εκκλησιαστικού ηγέτη για 

το ποίμνιό του και η πίστη στη διαχρονικότητα της ρωμιοσύνης παίρνουν σάρκα και οστά ως 

αξίες στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού. 

 

IV. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ/ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

ΦΥΛΟ 

Προβάλλονται τα ιδεώδη της πατρίδας, του ηθικού χρέους έναντι της πατρίδας, της 

ελευθερίας, της παλικαριάς και της συμπαράστασης προς τον πλησίον. Η δικαιοσύνη είναι η 

αξία του κοριτσιού. Η σύζυγος έχει ως αξίες της τη συζυγική πίστη και τη συζυγική τιμή. Η 

μητέρα έχει ως αξία της την καλοσύνη. Οι αξίες των Ελληνίδων κατά τον 20ό αιώνα είναι η 

δικαιοσύνη, η ελευθερία και η πατρίδα. Η καθηγήτρια έχει ως αξία της την αγάπη, που 

ταυτίζεται με την παιδαγωγική αρχή που η ίδια ακολουθεί. 

V. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ/ΝΟΡΜΕΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ 

Ο πατέρας νιώθει ότι πρέπει να ακούει συνεχώς τη λέξη «ναι» σε κάθε αίτημά του 

προς το παιδί του. Ο άντρας δεν πρέπει να κλαίει. Σύμφωνα με τον παππού, οι άντρες δεν 

κλαίνε. Η ηγεμονική παρουσία του παππού στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι της σύναξης της 

οικογένειας αποτελεί από μόνη της μια κανονιστικότητα με πατριαρχικές καταβολές. Ο 

σύζυγος πιστεύει ότι «η γυνή οφείλει να φοβείται τον άνδρα» – σύμφωνα με τα λόγια στην 

τελετή του γάμου. Δύο δάσκαλοι απέφευγαν να κοιτάξουν τα καφάσια των σπιτιών, αφού οι 

χανούμισσες στον τουρκομαχαλά της Σμύρνης σίγουρα θα κρυφοβλέπανε πίσω από τα 

καφάσια. Πίσω από τη συμπεριφορά των δύο δασκάλων ίσως να υπάρχει μια κανονιστική 

αντίληψη για αποφυγή οπτικής επαφής με το εσωτερικό του σπιτιού, όπου πιθανόν να 

βρίσκονται γυναίκες. Το ανώτατο χρέος του ανθρώπου για τους Άγγλους είναι το εξής: «Να 

’σαι δυνατός και να παίζεις τον άντρα!». 

VI. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ/ΝΟΡΜΕΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ 

Ο γάμος είναι επιβεβλημένο καθήκον για την τριαντάχρονη υπηρέτρια. Είναι σαν 

αλλαγή αφεντικού. Η σύζυγος ήθελε να υποτάσσεται στον άντρα της, γιατί έτσι ήταν το 

σωστό – σύμφωνα με τις τότε επικρατούσες αντιλήψεις. Σύμφωνα με τα λόγια στην τελετή 

του γάμου, «η γυνή οφείλει να φοβείται τον άνδρα». Το κορίτσι πρέπει να ξέρει να πλένει 

σχολικές ποδιές/ρούχα. Το κορίτσι πρέπει να ντρέπεται όταν έχει φιλίες και μιλάει με ξένους 

ανθρώπους. Δύο δάσκαλοι απέφευγαν να κοιτάξουν τα καφάσια των σπιτιών, αφού οι 

χανούμισσες στον τουρκομαχαλά της Σμύρνης σίγουρα θα κρυφοβλέπανε πίσω από τα 

καφάσια. Πίσω από αυτό το κρυφό βλέμμα των χανούμισσων πιθανόν να υπάρχει μια 

κανονιστική αντίληψη για τη θέση της γυναίκας στο συγκεκριμένο κοινωνικό συγκείμενο. 

VII. ΟΙ ΠΑΓΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ 
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Οι άντρες (νέοι και μεσήλικες) ασχολούνται με το κτίσιμο των σπιτιών ενός νέου 

χωριού, προφανώς λόγω της σωματικής δύναμής τους. Οι τούρκοι κατακτητές 

συμπεριφέρονται βίαια σε βάρος παρθένων. Ντροπιάζουν παρθένες, τίμιες γυναίκες και 

παιδιά. Επίσης πουλούν τις ωραίες παιδίσκες σε παζάρι στην κατακτημένη Λευκωσία – 

εμπόριο ανθρώπων. Ο υποψήφιος (προικοθήρας) γαμπρός ζητάει πολλά προικιά, για να 

δεχτεί να παντρευτεί την κόρη της κυράς. Ο παππούς είναι επικεφαλής στο χριστουγεννιάτικο 

τραπέζι – αρχηγική, ηγεμονική πατριαρχική παρουσία. Ο πατέρας δουλεύει στα χωράφια ενώ 

η μητέρα μένει στο σπίτι για δουλειές. Ο πραματευτής ασκεί ένα επάγγελμα που τον οδηγεί 

στην κοινωνικοποίηση και επίσης στη στενότερη επικοινωνία και συνεργασία με το 

γυναικείο φύλο (εφόσον πουλάει πολλά γυναικεία είδη). 

VIII. ΟΙ ΠΑΓΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ 

Οι μαζώχτρες των ελιών δραστηριοποιούνται εκτός οικιακής σφαίρας. Οι μάνες 

θρηνούν για τη σφαγή των παιδιών τους από τον Ηρώδη. Οι γυναίκες τολμούν εύκολα να 

συμπαραστέκονται σ’ έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Οι νοικοκυρές και τα κοριτσόπουλα 

κοινωνικοποιούνται μέσω της επικοινωνίας τους με τον πραματευτή, βγαίνοντας από τα 

στενά όρια του σπιτιού τους. Η λυγερή εργάζεται στον αργαλειό κλεισμένη στο σπίτι. Η 

γυναίκα του χωριού χρησιμοποιεί τη ρόκα, το αδράχτι και το άλεσμα της γλώσσας (= η 

υπερβολική χρήση γλώσσας και πιθανόν το κουτσομπολιό). Η γυναίκα σχολιάζει το καθετί. 

Η κόρη πλέκει τα προικιά της. Ο γραμματικός ζητάει πολλά προικιά για να παντρευτεί την 

κόρη της κυράς. Μια αγγελόκορμη κόρη εργάζεται στον αργαλειό – μια ομορφιά κρυμμένη 

από τον έξω κόσμο. 

Δ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1995-2000 I. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ/ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ 

Το στερεότυπο του λεβέντη/παλικαριού προβάλλεται ως πρότυπο αρρενωπότητας 

μεταξύ των ετών 1995-2000. Ο πατέρας είναι παλικαράς. Ο έλληνας πολέμαρχος στο 

Μεσολόγγι είναι παλικαράς και μορφονιός. Το παλικάρι είναι γερό και δυνατό σωματικά. Ο 

έφηβος είναι όμορφο, γερό και καλοφτιαγμένο παιδί, με πλατύ στήθος και γυμνασμένα μέλη. 

Ο αξιωματικός είναι νέος και λυγερός. Δεν προβάλλονται μόνον Έλληνες αλλά και μη 

Έλληνες, π.χ. ο Μπολιβάρ. Το στερεότυπο του νέου απαιτεί από αυτόν να βγαίνει έξω από το 

σπίτι συνεχώς – ως δείγμα ανδρισμού λόγω της επικρατούσας αντίληψης του πατέρα του ότι 

το σπίτι είναι για τις γυναίκες. Ο πατέρας στην Κύπρο είναι δυνατός σωματικά και με θεϊκή 

απλότητα. Αγαπάει τρυφερά το παιδί του. Γίνεται συνοδός και προστάτης της κόρης του. 

Είναι κουβαλητής αγαθών στο σπίτι του. Ο σύζυγος στην Ελλάδα παρομοιάζεται με τσοπάνη 

και η σύζυγός του με αρνάκι – σχέση εξουσίας (σχέση μεταξύ ηγήτορα/ποιμένα και 

ελεγχόμενου μέλους του ποιμνίου). 

II. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑΣ/ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ 

Προβάλλονται το λυγερό κορμί, τα κρινένια χέρια, η ομορφιά της γυναίκας ως άνοιξης, 

η χάρη, η χαρούμενη όψη, ο δροσερός αυχένας, το ξανθό κεφάλι, τα ρόδινα μάγουλα, το 

πολύ αθώο και πολύ γλυκό βλέμμα, τα ωραία, κουκλίστικα μάτια, το λεπτό, ντελικάτο σώμα, 

η άσπρη επιδερμίδα και η ωραία φωνή. Ο ερωτισμός και η δροσιά αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά της θηλυκότητας στο πέρασμα των αιώνων. Η γυναίκα κλαίει συχνά από 

συγκίνηση, πόνο ή ντροπή. Είναι φιλόξενη. Όμως κάποτε ειρωνεύεται και κουτσομπολεύει 

όταν δει μια ωραία, λουσάτη και πλούσια γυναίκα, προφανώς λόγω ζήλιας. Δείχνει 

αυταπάρνηση και παρέχει φροντίδα στους άλλους. Η σύζυγος παρομοιάζεται με αρνάκι ενώ ο 

σύζυγος με τσοπάνη (σχέση μεταξύ ελεγχόμενου μέλους ποιμνίου και ηγήτορα/ποιμένα). Η 

υπηρέτρια χύνει μαύρα δάκρυα από το μαράζι της. Έχει τσακισμένο κορμί. Η γεροντοκόρη 
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έχει μαζεμένα πολλά λεφτουδάκια και πάρα πολλά προικιά. Οι άλλοι άνθρωποι την 

ειρωνεύονται. Δίνονται τα στερεότυπα της θερίστριας και της αγωνίστριας που δρουν εκτός 

οικιακής σφαίρας. Η κουτσομπόλα κάνει βούκινο στην αγορά οτιδήποτε βλέπει και σχολιάζει 

γεγονότα με αποτέλεσμα να βγαίνει το όνομα μιας νέας. Παρουσιάζεται η θηλυκότητα και μη 

ελληνίδων γυναικών. Η σύζυγος, που για χρόνια ήταν σαν παιχνίδι – κούκλα αρχικά του 

πατέρα της και στη συνέχεια του συζύγου της, αντιδρά στην αλλοτρίωση που επήλθε μέσω 

του γάμου και εγκαταλείπει τον σύζυγο, χωρίζει (π.χ. η Νόρα – Ίψεν), μιλώντας έξω από τα 

δόντια. 

III. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ/ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ 

ΦΥΛΟ 

Προβάλλονται το ηρωικό ιδεώδες, το ιδεώδες της λεβεντιάς/παλικαριάς, το ιδεώδες της 

παιδείας, το ιδεώδες των πνευματικών ανθρώπων, του καλού οικογενειάρχη και πατριώτη. 

Προβάλλονται οι αξίες της πατρίδας, της ανθρωπιάς, της πίστης στον Χριστό, του σεβασμού, 

της ελευθερίας αλλά και του χρήματος. 

IV. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ/ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

ΦΥΛΟ 

Προβάλλονται τα ιδεώδη του σεβασμού προς τους συνανθρώπους μας, της ειρήνης, 

της αγάπης, της πατρίδας και της τιμής. Προβάλλονται τα πολιτισμικά ιδεώδη του γάμου και 

της ιδανικής αγαπημένης/συντρόφου. Προβάλλεται το πολιτισμικό ιδεώδες της τέχνης. Η 

Σπαρτιάτισσα βασιλομήτωρ έχει ως αξία της την πατρίδα. Η αγάπη, η τιμή, ο ανθρωπισμός 

και η φιλοξενία αποτελούν αξίες για τη μητέρα. Η ηρωομάνα έχει ως αξία της τη θυσία για 

την πατρίδα. Ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, η σεμνότητα και η 

ευλάβεια μπροστά στους κουρασμένους ανθρώπους της παλαιότερης γενιάς συνιστούν αξίες 

στη ζωή των Ελληνίδων κατά τον 20ό αιώνα. 

V. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ/ΝΟΡΜΕΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ 

Δεν είναι σωστό ένας άντρας να χτυπάει μια γυναίκα. Ο άντρας πρέπει να δείχνει 

σεβασμό στη γυναίκα. Ο Βελή Γκέκας αρνείται να τα βάλει με τα γυναικόπαιδα, γιατί ως 

παλικάρι πολεμάει μονάχα με άντρες. Οι γυναίκες φοβούνται και επομένως όποιος άντρας 

φοβάται πρέπει να φοράει φουστάνι, δηλαδή να μοιάζει εξωτερικά με γυναίκα. Ο πατέρας 

ελέγχει με ποιους άντρες κάνει παρέα η κόρη του και η σύζυγός του. Ο πατέρας θέλει τον γιο 

του να βγαίνει συνεχώς έξω από το σπίτι, θεωρώντας τις συνεχείς εξόδους του γιου του ως 

σωστές και ως δείγμα ανδρισμού. Θεωρεί τα φουστάνια των γυναικών ως σύμβολο 

οπισθοδρομικότητας και δειλίας. Ο πατέρας χαράζει κανονιστικά πλαίσια στην κόρη του. Ο 

λοχαγός λέει στην κόρη του ότι πρέπει η ίδια να έχει μια μόνο σκέψη, έναν μόνο τρόπο να 

σκέφτεται, τον δικό του, και να έχει μια μόνο θέληση, τη δική του. Ο νέος λέει στη μητέρα 

της κόρης ότι παντρεύεται την κόρη της, για να «γλιτωθεί» η τιμή της οικογένειάς της, αφού 

η γειτόνισσα διαλάλησε στην αγορά ότι είδε εκείνον και την κόρη της να μιλάνε μόνοι τους 

μέσα στο σπίτι της νέας στην Κέρκυρα. 

VI. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ/ΝΟΡΜΕΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ 

Η μητέρα θέλει να επιβάλει στην κόρη της την αντίληψη ότι πρέπει ο πατέρας της να 

ορίζει τον εαυτό της, τη ζωή της και όχι η ίδια. Η μελλοντική σωστή σύζυγος πρέπει να 

ξυπνάει, να σηκώνεται πρωί – πρωί για να κάνει τις δουλειές της ως νοικοκυρά. Ο πατέρας 

ελέγχει με ποιους άντρες κάνει παρέα η κόρη του και η σύζυγός του. Το κορίτσι πρέπει να 

ντρέπεται όταν έχει φιλίες και όταν μιλάει με ξένους ανθρώπους. Η γιαγιά πιστεύει ότι ο 

άνθρωπος δε συμφέρει να κάνει πολλά κορίτσια ή ακόμη την ώρα που αυτά γεννιούνται του 
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έρχεται του ανθρώπου να καρυδοπνίγει τα κορίτσια. Μια κοπέλα πρέπει να είναι αρτιμελής, 

να μην είναι σακάτισσα, για να μπορέσει να βρει άντρα να παντρευτεί. Αλλιώς θα μείνει στα 

αζήτητα, στο ράφι. Η αγάπη της μητέρας πρέπει να σημαίνει αφοσίωση, αλτρουισμό και 

θυσία. 

VII. ΟΙ ΠΑΓΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ 

Οι άντρες τραβολογούν από δω κι από κει τις ελκυστικές γυναίκες μέχρι να τις 

ξεκάνουν ενώ οι μη ελκυστικές γυναίκες μένουν στα αζήτητα. Οι άντρες σφάζονταν για την 

Ωραία Ελένη για δέκα χρόνια στον πόλεμο της Τροίας. Οι άντρες πάνε στον πόλεμο – και όχι 

οι γυναίκες. Στην Κεφαλλονιά η κόρη θυσιάζεται, υποφέρει από ποικίλες στερήσεις, γίνεται 

μάλιστα και δούλα στο ίδιο της το σπίτι για να μπορέσει ο πατέρας της να εξοικονομήσει 

λεφτά και έτσι να της προσθέσει και άλλα προικιά. Ο πατέρας είναι προστάτης της 

οικογένειας και κουβαλητής αγαθών. Οι γονείς επέτρεπαν στον γιο τους να ξενιτευτεί για να 

βρει μια καλύτερη ζωή ενώ αυτό δεν το επέτρεπαν και στην κόρη τους. Ο αδελφός έπρεπε να 

νοικοκυρέψει, να αποκαταστήσει τις αδελφές του και στη συνέχεια μπορούσε να παντρευτεί 

και ο ίδιος. Οι αδελφές είχαν την ευθύνη να γηροκομήσουν τους γονείς τους, αφού πάρουν το 

πατρικό κτήμα. 

VIII. ΟΙ ΠΑΓΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

ΦΥΛΟ 

Οι μάνες κλαίνε για τον θάνατο των παλικαριών. Η κόρη και η μάνα ράβουν για μια 

ολόκληρη ζωή. Οι γυναίκες είναι πιο εκδηλωτικές από τους άντρες όταν βρεθούν 

αντιμέτωπες με έντονα φορτισμένες στιγμές. Η κουτσομπόλα γυναίκα κάνει βούκινο ό,τι δει 

και προκαλεί προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων. Η μάνα αγαπάει έμπρακτα το κάθε παιδί 

της. Ο οικείος χώρος της μητέρας είναι το νοικοκυριό της. Η μητέρα βοηθάει τον γιο της που 

πολεμάει στην Πίνδο (1940). Η γεροντοκόρη έχει μαζεμένα λεφτουδάκια και πάρα πολλά 

προικιά. Αποτελεί στόχο των σχολίων των γυναικών της γειτονιάς αλλά και υποψήφιων 

γαμπρών.  

Στην Κεφαλλονιά ο πατέρας θυσιάζει την κόρη του, κάνοντάς την ακόμη να είναι και 

σαν δούλα στο σπίτι για να εξοικονομήσει λεφτά και για να μπορέσει να της προσθέτει 

συνεχώς προικιά. Το προξενιό είναι μια παγιωμένη πρακτική που οδηγεί μια κοπέλα στον 

γάμο. Η κούκλα αποτελεί σύμβολο της ωραίας γυναίκας, σύμβολο κατασκευασμένο από το 

κοινωνικό φύλο. Το κοριτσάκι παίζει με μια αυτοσχέδια κούκλα νανουρίζοντάς την, 

υποδυόμενη τον ρόλο της μαμάς (επιταγή κοινωνικού φύλου), ενσωματώνοντας σιγά – σιγά 

αυτόν τον ρόλο και στη ζωή του. Πρώτα ο αδελφός πρέπει να παντρέψει/νοικοκυρέψει τις 

αδελφές του και στη συνέχεια να επιδιώξει και αυτός να παντρευτεί, να κάνει τη δική του 

οικογένεια. Η κυρά είναι πολυάσχολη και με τα χέρια φαγωμένα από τις μπουγάδες. Ανάβει 

φωτιά και ετοιμάζεται να μαγειρέψει (ασχολίες εντός της οικιακής σφαίρας). Η γυναίκα είναι 

αρχικά σκλάβα των γονιών της. Μετά γίνεται σκλάβα του συζύγου της. Στο τέλος γίνεται 

σκλάβα των παιδιών της και των εγγονών της. 

ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 

ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ/ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑΣ/ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

ΦΥΛΟ 

Διαπιστώθηκε ότι οι τρόποι συγκρότησης των κοινωνικών κατηγοριών της 

αρρενωπότητας/στερεοτύπων που αφορούν στο ανδρικό φύλο και της 

θηλυκότητας/στερεοτύπων που αφορούν στο γυναικείο φύλο είναι οι ακόλουθοι:  

α) αφήγηση 

β) περιγραφή  
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γ) διάλογοι μεταξύ ανδρών, μεταξύ γυναικών και μεταξύ ανδρών και γυναικών 

δ) χρήση επιθέτων που αφορούν τους εκπροσώπους των δύο φύλων που 

παρουσιάζονται στα μελετώμενα εγχειρίδια. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας που χρησιμοποιήθηκαν στη Μέση 

Εκπαίδευση της Ελλάδας και της Κύπρου (1920-2000) παρουσιάζεται πληθώρα προσώπων 

που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα της ιστορίας του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι 

το χρονικό όριο του 2000. Επίσης στα εν λόγω εγχειρίδια εμφανίζεται ένα πλήθος προσώπων 

της ελληνικής μυθολογίας. Από το 1950 και εξής με την έκδοση νέων σχολικών εγχειριδίων 

εμφανίζονται περισσότερα κείμενα που αφορούν τα δύο φύλα εμπλουτισμένα μάλιστα 

αισθητά με πολλές εικόνες. Κατά το 1977 εκδίδονται νέα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας 

με κείμενα που ανανεώνουν την οπτική του φύλου μέσω του πεζού και ποιητικού λόγου. 

Κατά την περίοδο 1995-2000 παρουσιάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό – πέρα από τους 

έλληνες άντρες και τις ελληνίδες γυναίκες – μη έλληνες άντρες και μη ελληνίδες γυναίκες σε 

σχέση με τις προηγούμενες χρονικές περιόδους, εφόσον τώρα εκδίδονται στην Κύπρο και 

Ανθολόγια Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. 

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας, η κοινωνία με τα πολιτισμικά 

ιδεώδη/αξίες της, τις κανονιστικές αντιλήψεις/συμπεριφορές/νόρμες της, τις παγιωμένες 

πρακτικές της και τα προερχόμενα από την πατριαρχική παράδοση στερεότυπα πρότυπα 

κατασκευάζει με τον δικό της τρόπο τις πολιτισμικές διαφορές των φύλων και ενισχύει το 

χάσμα της ανισότητάς τους σε βάρος του γυναικείου φύλου. Τα λογοτεχνικά κείμενα των 

συγκεκριμένων εγχειριδίων μας δίνουν μια απογοητευτική και απαισιόδοξη εικόνα του 

τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται τα δύο φύλα σ’ αυτά. Τα πολιτισμικά ιδεώδη/αξίες, οι 

κανονιστικές αντιλήψεις/συμπεριφορές/νόρμες, οι παγιωμένες πρακτικές και τα προερχόμενα 

από την πατριαρχική παράδοση στερεότυπα πρότυπα δίνουν προβάδισμα, κοινωνική ισχύ 

καιαξία στο ανδρικό φύλο ενώ υποβαθμίζουν την αξία και τον ρόλο του γυναικείου φύλου 

στην ιδιωτική και κοινωνική ζωή. Το φαινόμενο της άνισης μεταχείρισης των δύο φύλων έχει 

εντονότατη παρουσία, εφόσον σχεδόν πάντοτε το ανδρικό φύλο εμφανίζεται να κυριαρχεί σε 

κάθε τομέα δράσης στη ζωή με συνεπακόλουθο να οικοδομείται συνεχώς η ηγεμονικότητα 

του ανδρικού φύλου σε βάρος του γυναικείου φύλου. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μια 

απουσία γλωσσική και μια έλλειψη διαφάνειας (Butler, 2009) παρά το ότι εντοπίζονται και 

αποκλίνουσες περιπτώσεις (π.χ. Σπαρτιάτισσες, Σουλιώτισσες, ηρωίδες). 

Διαφάνηκε τελικά ότι μέσω της αποκάλυψης των μορφών με τις οποίες αποτυπώνεται 

η διαφοροποίηση των φύλων, σύμφωνα με τα προερχόμενα από την παράδοση στερεότυπα 

πρότυπα της κοινωνίας, στα λογοτεχνικά κείμενα αυτών των εγχειριδίων καταδείχθηκαν οι 

τρόποι με τους οποίους το φύλο μετατρέπεται σε φορέα πολιτισμικών κωδίκων σ’ αυτά ενώ 

εντοπίστηκαν τα στοιχεία που συνθέτουν την κοινωνική ασυμμετρία των φύλων και 

ειδικότερα το φαινόμενο της άνισης μεταχείρισης και καταπίεσης του γυναικείου 

υποκειμένου στα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας. 

 Είναι λοιπόν απαραίτητο αλλά και δίκαιο να βαδίζουν οι μελλοντικοί συγγραφείς των 

σχολικών εγχειριδίων της Λογοτεχνίας σ’ έναν σωστό δρόμο, ακολουθώντας μια πραγματικά 

ορθή δεοντολογία διαχείρισης φύλου με δημιουργική πνοή και συνάμα υπηρετώντας χωρίς 

οποιεσδήποτε εκπτώσεις, αλλά με συνέπεια το ιδεώδες της ισότητας των φύλων. 
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Τα αναγνωστικά του Βουνού 

 
Ελευθερία ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ 

Φιλόλογος, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μια ιδιαίτερη πλευρά της εκπαιδευτικής μας ιστορίας αποτελεί η συγγραφή και η έκδοση με 

απόφαση της ΠΕΕΑ των δύο αναγνωστικών του «Βουνού», του αναγνωστικού «Ελεύθερη Ελλάδα» 

και του αναγνωστικού «Τ’ αετόπουλα». Οι παιδαγωγοί, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη συγγραφή των 

δύο αναγνωστικών είναι δύο από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Σχολείου Εργασίας και του 

αριστερού εκπαιδευτικού στοχασμού στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι αποτελούν μια ιδιαίτερη σελίδα 

της εκπαιδευτικής μας ιστορίας και μπορούμε να πούμε ότι αντανακλούν τις ιδέες και τις θέσεις του Δ. 

Γληνού, όπως αυτές αναπτύχθηκαν την περίοδο του μεσοπολέμου. Είναι γραμμένα στην απλή 

δημοτική γλώσσα και αντλούν τις θεματικές τους από την καθημερινή ζωή των παιδιών και την 

πραγματικότητα της Κατοχής και της Αντίστασης. Αν και συχνά γίνεται αναφορά σε αυτά ως κείμενα 

προπαγανδιστικά, πιστεύουμε ότι η σωστή αποτίμηση από την πλευρά της ιστορικής έρευνας, πρέπει 

να λάβει ως αφετηρία την παιδαγωγική και επιστημονική συγκρότηση των συγγραφέων και τις 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής. Έτσι, ερμηνευτικό κλειδί για την κατανόηση των 

αναγνωστικών πιστεύουμε ότι αποτελεί η αποδοχή από την πλευρά των συγγραφέων των αρχών του 

Σχολείου Εργασίας. Το ενδιαφέρον με τα δύο αναγνωστικά είναι ότι αποτελούν μια ιδιάζουσα και 

πρωτότυπη εφαρμογή των παιδαγωγικών αντιλήψεων των αριστερών παιδαγωγών μέσα στις ιδιαίτερες 

συνθήκες της Κατοχής.  

 

ABSTRACT 

A particular aspect of our educational history is the writing and the publication by PEEA of the 

two primer books for children, «Eleftheri Ellada» (Free Greece) and «Ta Aetopoula» (Little Eagles). 

The educators who were involved with the writing of both primers are two of the most important 

representatives of the «Work School» and left educational thought in Greece. We believe that the 

primers are a special part of our educational history and we can say that they reflect the ideas and 
positions of D. Glinou, as developed in the interwar period. They are written in simple language and 

their thematic is based on the daily life of children and the reality of the Occupation and the Resistance. 

Although it is often referred that they are propaganda texts, we believe that the proper valuation of the 

historical research has to include the pedagogical and scientific views of the authors and the socio-

political conditions of this period. So, an interpretative key for the valuation on the primers, is the 

authors’ acceptance of Work School’s principles. The interesting thing about the two primers is that 

they are a peculiar and original application of pedagogical concepts of leftist educators within the 

particular circumstances of the Occupation. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον μας για τα αναγνωστικά του Βουνού εντάσσεται σε μία 
ευρύτερη ερευνητική προσπάθεια, που θέλει να εξετάσει την αριστερή εκπαιδευτική πρόταση 

στη χώρα μας, όπως αυτή διαμορφώνεται από την περίοδο του μεσοπολέμου. Στην έρευνα 

μας έχουμε σκοπό να εντάξουμε τόσο την περίοδο της Κατοχής, όσο και την εκπαιδευτική 
πολιτική της ΕΔΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, βρισκόμαστε στη διαδικασία εκπόνησης της 

διδακτορικής διατριβής μας με τίτλο «Η γέννηση και η εξέλιξη της αριστερής εκπαιδευτικής 

σκέψης στην Ελλάδα από το μεσοπόλεμο ως τη δικτατορία το 1967» στο τμήμα ΦΚΣ της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τους επόπτες καθηγητές: Κ. Δαλακούρα, 

Ελ. Φουρναράκη και Χ. Αθανασιάδη.  

Εισαγωγικά μπορούμε να πούμε ότι η παιδαγωγική σκέψη στη χώρα μας μπορεί να 

διακριθεί σε διάφορα ρεύματα, τα οποία παρουσιάζουν αντιθέσεις και διαφορές μεταξύ τους, 
καθώς επίσης αναπτύσσουν δεσμούς με διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. 

Οριοθετώντας την αριστερή εκπαιδευτική σκέψη, μπορούμε να ανατρέξουμε στους 

κοινωνικούς της φορείς, που είναι η εργατική τάξη και οι εξαρτημένες από αυτήν ομάδες. 
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Ωστόσο, για να αποφύγουμε έναν μεθοδολογικό και στείρο οικονομισμό και αναγωγισμό, 

πρέπει να σημειώσουμε ότι η κάθε παιδαγωγική προοπτική και οι ομάδες ή μισο-ομάδες 

(Μουζέλης, 1992: 91 - 103) που την προωθούν, έχουν τη δική τους αυτονομία και δυναμική, 

που ζήτημα είναι να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο συναρθρώνονται με ποικίλες κοινωνικές 
ομάδες και όχι να δεχτούμε έναν a priori και αυτόματο τρόπο ταύτισης παιδαγωγικών 

αντιλήψεων και κοινωνικών φορέων. Ωστόσο, σε μια εισαγωγική χαρτογράφηση, θα μας 

βοηθούσε η τυπολογία που παραθέτει o Ι. Μαρμαρινός (2000: 32 - 33), υιοθετώντας με 
κριτικό τρόπο την τυπολογία του R. Williams, για τις ιδεολογίες και τους φορείς της, οι 

οποίες προτάσσουν μια εκπαιδευτική πολιτική και ιεραρχούν τη σχολική γνώση, 

προτείνοντας τελικά για την ελληνική περίπτωση, την ύπαρξη μιας αστικοσυντηρητικής, μιας 
αστικοδημοκρατικής και μιας λαϊκής/προλεταριακής ιδεολογίας (όπως και της 

αστικής/ολοκληρωτικής κατά την περίοδο του Ι. Μεταξά).  Η λαϊκή / προλεταριακή 

ιδεολογία αναγνωρίζεται στις προτάσεις του Δ. Γληνού για τον Εκπαιδευτικό Όμιλο, τη 

διακήρυξη για την παιδεία του ίδιου το 1927 και στο Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας του 1944.  
Τα αναγνωστικά του Βουνού αποτελούν μια ιδιαίτερη σελίδα στην εκπαιδευτική 

ιστορία του τόπου μας και η συγγραφή τους και η κυκλοφορία τους εντάσσεται στη 

συνολικότερη εκπαιδευτική προσπάθεια της ΠΕΕΑ, τα τελευταία χρόνια της Κατοχής. Το 
εκπαιδευτικό εγχείρημα της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, στάθηκε χωρίς 

συνέχεια, καθώς μέσα στις συνθήκες του εμφυλίου πολέμου, τόσο το εαμικό μπλοκ θα 

υποστεί διώξεις, όσο και ειδικά οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο ΕΑΜ θα γνωρίσουν 
φυλακίσεις και θα απολυθούν από τον κρατικό μηχανισμό. Την ίδια τύχη θα έχουν και όσοι 

συμμετέχουν στη συγγραφή των αναγνωστικών, ενώ τα δύο αναγνωστικά θα παραδοθούν 

στη πυρά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι επανεκδόσεις των δύο αναγνωστικών, περιλαμβάνουν 

η καθεμιά το ιστορικό διάσωσης του αντιτύπου, που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση, ενώ 
αναφέρεται ότι κάποια φύλλα έχουν καταστραφεί οριστικά. 

2.ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 

Τα χρόνια αυτά, οι εκπαιδευτικές προτάσεις, που κατατίθενται από τους αριστερούς 

παιδαγωγούς διακατέχονται από μία τελείως διαφορετική λογική. Η περίοδος αυτή που 
χαρακτηρίζεται από τις περιπέτειες της Κατοχής και του εμφύλιου πολέμου, είναι περίοδος 

που συμπυκνώνεται ένα καθοριστικό διακύβευμα. Το ερώτημα της εξουσίας είναι ακόμα 

ανοιχτό. Η συσπείρωση που υπάρχει κατά τη διάρκεια της Αντίστασης γύρω από την 

αριστερά, θα δημιουργήσει αιτήματα και διεκδικήσεις που σχετίζονται με το όραμα της 
μεταπολεμικής ανάπτυξης της χώρας. Η επικράτηση των ανταρτών σε πολλές περιοχές, θα 

γεννήσει την αισιοδοξία για τη δημιουργία μιας προοπτικής διαφορετικής που αφορά την 

εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων στη χώρα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί διάθεση για 
ανατροπές στην κρατική δομή, εγχείρημα που θα ξεκινήσει να παίρνει σάρκα και οστά στη 

σκέψη των διανοητών της αριστεράς και πριν ακόμα τη λήξη της κατοχής. Η εκπαίδευση του 

λαού έχει κεντρικό ρόλο στους σχεδιασμούς αυτούς. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσονται οι 

προτάσεις, που διατυπώνονται τα χρόνια αυτά, προτάσεις που αποτυπώνονται και στις 
επιχειρούμενες εφαρμογές της περιόδου (Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας, Παιδαγωγικά 

φροντιστήρια, αναγνωστικά του Βουνού) και χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα αυτές να 

εφαρμοστούν στα εδάφη που ελέγχονταν από τους αντάρτες
35

. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι η αριστερή εκπαιδευτική πρόταση 

του ΕΑΜ, όπως αποτυπώνεται στο θεωρητικό έντυπο του Ανταίου και την οργάνωση 

«Επιστήμη – Ανοικοδόμηση», βρίσκεται σε στενή συνύφανση με ένα κεντρικό αναπτυξιακό 
σχέδιο, που επεξεργάζονται οι τεχνικοί και οι οικονομολόγοι της οργάνωσης. Η συμπύκνωση 

αυτή της συνολικής πρότασης για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, βρίσκεται στο 

                                                
35 Το Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας διακηρύσσει από την πρώτη του κιόλας σελίδα το σύνθημα «ένας 

λαός μια παιδεία», που αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση από τις παλαιότερες προτάσεις του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου για το διπλό δίκτυο σχολείων, αλλά και από κάποιες από τις μεταπολεμικές 

θέσεις της ΕΔΑ. Ας σημειώσουμε εδώ ότι ο Α. Gramsci θεωρεί ως κρίση του σχολείου τη διάσπαση 

της εκπαιδευτικής αρχής και τον πολλαπλασιασμό, που προεικονίζει την επαγγελματική διαίρεση της 

κοινωνικής παραγωγικής δραστηριότητας (Manacorda, 1976: 44). 
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ογκώδες έργο του Δημήτρη Μπάτση «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα». Στο έργο αυτό, 

όπως και σε άλλα κείμενα του Ανταίου, αν και δε γίνεται άμεση αναφορά στην παιδεία, 

ωστόσο μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις άμεσες και αυτόματες συνδέσεις μεταξύ της 

τεχνικής ανάπτυξης και των προτεραιοτήτων της παιδείας. Άλλωστε, στο περιοδικό Ανταίος 
θα εκφραστούν και οι αριστεροί παιδαγωγοί, που ανέλαβαν και οργάνωσαν την παιδεία της 

ΠΕΕΑ. Ας θυμηθούμε εδώ μόνο το άρθρο του Ν. Κιτσίκη (1945: 5 - 7), πρύτανη του 

Πολυτεχνείου για την τεχνική εκπαίδευση. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι ουσιαστικές για να 
κατανοήσουμε τη συνολική προοπτική, που αποκρυσταλλώνεται στις προτάσεις και τα 

σχέδια των αριστερών παιδαγωγών, για την ανάπτυξη της τεχνικής παιδείας και της παιδείας 

συνολικά που καλείται να υπηρετήσει τους νέους οικονομικούς προσανατολισμούς.  
Τα αναγνωστικά του Βουνού, όμως, γραμμένα νωρίτερα, προς το τέλος της Κατοχής, 

φαίνεται ότι εκκινούν περισσότερο από την άμεση εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης 

και τη βιωματική εμπειρία των παιδιών, που περιλαμβάνει (τουλάχιστον στην αντίληψη των 

συγγραφέων), την εμπειρία της Εθνικής Αντίστασης από τη μια, και την οικοδόμηση των 
θεσμών της Ελεύθερης Ελλάδας (της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δικαιοσύνης) από την 

άλλη.  

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη σύγκλιση του Εθνικού Συμβουλίου στις 
Κορυσχάδες Ευρυτανίας το Μάιο του 1944, δείχνουν καθαρά την προσπάθεια της ΠΕΕΑ για 

ανασυγκρότηση της παιδείας σε νέες βάσεις. Αποφασίστηκε η ανασύσταση των 

διδασκαλικών τοπικών συλλόγων και η πραγματοποίηση του 1
ου

 παιδαγωγικού συνεδρίου. 
Το παιδαγωγικό αυτό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λάσπη, τον Ιούλη του 1944. Οι 

αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν οι ακόλουθες: α) να ενταχθεί το σχολείο στον 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και να εκκαθαριστεί από το 4αυγουστιανό στοιχείο 

(αναγνωστικά, ιστορίες), β) να ξεκαθαριστεί το σχολείο από την περιττή διδακτική ύλη, γ) να 
υψωθεί το σχολείο σε εκπολιτιστικό παράγοντα (Ιμβριώτη, 1945: 12). Επίσης, αποφασίστηκε 

η ίδρυση των παιδαγωγικών φροντιστηρίων και λαϊκών βιβλιοθηκών, η συγγραφή νέων 

βιβλίων, η ίδρυση μαθητικών συσσιτίων και η διανομή δωρεάν βιβλίων.  
Το καλοκαίρι του ’44, η ΠΕΕΑ τείνει να θεωρείται από τους παράγοντες του ΕΑΜ ως 

η κυρίαρχη πολιτική ηγεσία της χώρας. Χαρακτηριστικά η Ρόζα Ιμβριώτη αναφέρει ότι η 

ΠΕΕΑ «βάζει σιγά σιγά τα θεμέλια της λαϊκής κυριαρχίας» (Ιμβριώτη, 1965). Στόχος της 

αποτέλεσε, κατά την αντίληψη των αριστερών παιδαγωγών, η παιδεία να εξυπηρετήσει τα 
«ζωντανά ιδανικά της λευτεριάς, της λαοκρατίας και της ειρήνης». Με την υπογραφή του 

γραμματέα Παιδείας, Πέτρου Κόκκαλη
36

, η ΠΕΕΑ αναλαμβάνει την ίδρυση δύο 

παιδαγωγικών φροντιστηρίων, με σκοπό την ταχύρρυθμη προετοιμασία δασκάλων, οι οποίοι 
θα στελέχωναν τα σχολεία της Ελεύθερης Ελλάδας. Το ένα φροντιστήριο ιδρύεται στο 

Καρπενήσι, με συνδιευθυντές τον Κ. Σωτηρίου και το Μ. Παπαμαύρο και το δεύτερο στην 

Τύρνα, όπου τη διεύθυνση αναλαμβάνει η παιδαγωγός Ρ. Ιμβριώτη (Παπαμαύρος, 1976: 7˙ 
Σακελλαρίου, 1984: 57 – 86˙ Χαρίτος, 1984: 103 – 106). Οι σπουδαστές των φροντιστηρίων 

θα είχαν το ρόλο των αναπληρωτών, μέχρι τη διευθέτηση των πραγμάτων μετά την 

απελευθέρωση. Η ιδρυτική απόφαση της ΠΕΕΑ προέβλεπε ότι για να γίνουν μόνιμοι όφειλαν 

να μετεκπαιδευτούν (Χαρίτος, 1984: 107). 
 Η Ρόζα Ιμβριώτη αναφέρει χαρακτηριστικά την κατάσταση που αντιμετώπισε στο 

χωριό: «Τον Ιούνιο του ’44, μου ανατέθηκε η διεύθυνση του φροντιστηρίου της Τύρνας. Έμεινα 

αποσβολωμένη… Σε αυτό το μικρό χωριό με τους 671 κατοίκους σε ύψος κάπου 1200 μ., στην 
αγκαλιά του Κόζιακα, έπρεπε να στήσω ένα Παιδαγωγικό Φροντιστήριο. Ούτε διδαχτήριο, ούτε 

προσωπικό, ούτε διδαχτικό υλικό, ούτε βοηθήματα, ούτε βιβλιοθήκη, ούτε καταλύματα, ούτε…, 

ούτε…» (Ιμβριώτη, 1976: 7˙ Χαρίτος, 1984: 107 – 108).  

Η ίδια απόφαση της ΠΕΕΑ που αφορούσε την ίδρυση των παιδαγωγικών 

φροντιστηρίων, περιλάμβανε και τη συγγραφή αναγνωστικών. Για την ΠΕΕΑ ήταν πλέον 

εξόφθαλμη η ανάγκη της συγγραφής αναγνωστικών, καθώς τα παιδιά της κατεχόμενης, αλλά 
και της Ελεύθερης Ελλάδας, δεν είχαν άλλα βιβλία εκτός από εκείνα της 4

ης
 Αυγούστου 

                                                
36 Η Ρόζα Ιμβριώτη το 1962, χρονιά του θανάτου του Πέτρου Κόκκαλη, θα γράψει ειδικό άρθρο για 

την προσωπικότητα και τη δράση του «μεγάλου ουμανιστή» (Ιμβριώτη, 1962a: 113).  
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(αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά της 4
ης

 Αυγούστου θα στραφεί όχι μόνο η αριστερά της 

εποχής, αλλά και η δεξιά παράταξη και ο προπολεμικός πολιτικός κόσμος, ενώ για τις 

καταχρήσεις και τα οικονομικά της ΕΟΝ θα υπάρξει γενική κατακραυγή) (Λιναρδάτος, 1988: 

195 – 199).  
Η καινούρια αυτή προσπάθεια είχε προκύψει από την αξιολόγηση της ένοπλης 

αντίστασης, την οποία βίωναν τα παιδιά και κρίθηκε απαραίτητο να εκφράζεται και στα 

βιβλία τους (Σακελλαρίου, 1983: 56). Στο πλαίσιο αυτό, συντάχθηκαν δύο αναγνωστικά, η 
«Ελεύθερη Ελλάδα» στο Καρπενήσι και «Τ’ αετόπουλα

37
» στην Τύρνα. Για τις μικρές τάξεις, 

θα τύπωναν το αλφαβητάρι της Β’ τάξης του ’32 – ’34, που είχαν συγγράψει οι Δ. 

Δεληπέτρος, Δ. Δούκα και Ρ. Ιμβριώτη (Κατσαντώνης, 1981: 131). Η ίδια η Ρ. Ιμβριώτη 
αναφέρει ότι αποτέλεσε θαύμα η  ταχύτητα της συγγραφής, της εικονογράφησης και της 

εκτύπωσης. Όπως μας πληροφορεί ο Μ. Παπαμαύρος, για το αναγνωστικό «Ελεύθερη 

Ελλάδα», η αδυναμία του να εποπτεύσει την εκτύπωση είχε ως αποτέλεσμα αρκετά 

τυπογραφικά λάθη, ενώ η ανάγκη να κυκλοφορήσει το συντομότερο δυνατό, είχε σαν 
αποτέλεσμα να μην υπάρξει εικονογράφηση (Παπαμαύρος, 1983: 120). Η Ρ. Ιμβριώτη 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «θα γράψεις το αναγνωστικό της Γ’ και Δ’ τάξης του δημοτικού, 

μου λέει ο γραμματέας της παιδείας ο Π. Κόκκαλης. Σ’ ένα μήνα πρέπει να είναι τυπωμένο… 
Θα πρέπει να τηρηθούν οι παιδαγωγικές αρχές που πρυτανεύουν στη σύνταξη των σχολικών 

βιβλίων, όμως με μια ειδοποιό διαφορά: την σημερινή (τοτινή) πραγματικότητα των παιδιών… 

Οι μαθητές 9 και 10 χρονών δεν ήταν τα συνηθισμένα παιδιά. Ήταν τα παιδιά που συμμετείχαν 
στον πόλεμο, κάνουν τα ίδια ηρωικές πράξεις… Βλέπεις, συναγωνιστή, είπα, δεν έχουν καμιά 

σχέση τα βιβλία που έγραφα ως τώρα μ’ αυτό που πρέπει να γράψω σήμερα… Το πρωί βγήκε η 

απόφαση: τέτοια βιβλία μας χρειάζονται, μου είπαν» (Ιμβριώτη, 1962b, 472). «Γίνηκαν όλα 

μέσα σε ενάμιση μήνα, μέσα στην παραζάλη της αποχώρησης των Γερμανών και τη μέθη της 
λαϊκής νίκης, πάνω σε ειρηνικά χωριουδάκια, χωρίς κανένα βοήθημα…»  (Χαρίτος, 1984: 121 

– 122). 

 

3. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
 

Το αναγνωστικό «Τ’ αετόπουλα» περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες. Η ίδια η Ρ. 

Ιμβριώτη αναφερόμενη στο περιεχόμενο του βιβλίου τονίζει ότι «τίποτα δεν είναι μέσα σ’ 

αυτό το βιβλίο φτιαχτό, φανταστικό. Όλα όσα γράφει είναι γεγονότα της καθημερινής ζωής 

μέσα στον εθνικοαπελευθερωτικό και απολυτρωτικό αγώνα» (Ιμβριώτη, 1962b, 472). Η πρώτη 
ενότητα αφορά τους εθνικούς αγώνες (Τα αετόπουλα, 1944: 13 – 77) και η δεύτερη 

αναφέρεται σε τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και της κοινωνικής ζωής (Τα 

αετόπουλα, 1944: 81 – 123). Στην πρώτη περιλαμβάνονται οι περιπέτειες της κατοχικής 
Ελλάδας, αλλά και η συμβολή του ΕΑΜ στην Αντίσταση. Τα κατορθώματα του ΕΑΜ – 

ΕΛΑΣ επαινούνται διεξοδικά και τονίζονται κάποιοι σταθμοί της κοινωνικής τους 

προσφοράς (ίδρυση ιδρυμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης, προστασία της σοδειάς του 

αγροτικού πληθυσμού από τους κατακτητές, ίδρυση σχολείου αναλφάβητων) (Τα αετόπουλα, 
1944: 48, 32, 51). Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε αυτά σημειώνεται η συμπαράσταση του λαού 

στο απελευθερωτικό έργο του ΕΑΜ, με τη συμμετοχή και του κλήρου (Τα αετόπουλα, 1944: 

58). Στη δεύτερη ενότητα αναφέρονται θέματα από την οικογενειακή και κοινωνική ζωή. 
Είναι παρμένα από την ειρηνική καθημερινότητα και «έχουν ένα τόνο νοσταλγίας για κάτι που 

δεν έχει τη δυνατότητα, στις δύσκολες ώρες που όλοι περνούν, να υποστασιοποιηθεί» 

(Σακελλαρίου, 1983: 59). Εικόνες από την εξοχή (Τα αετόπουλα, 1944: 90, 114, 119, 120), 

από τις τέσσερις εποχές του χρόνου (Τα αετόπουλα, 1944: 123), από την εργασία των 

ανθρώπων (Τα αετόπουλα, 1944: 91), όπως την αγροτική (Τα αετόπουλα, 1944: 95), 

πλουτίζουν τις σελίδες του αναγνωστικού αυτού. 

Το αναγνωστικό «Ελεύθερη Ελλάδα» απευθυνόταν στα παιδιά της Ε’ και της ΣΤ’ 

τάξης. Η συγγραφή του έγινε από το Μ. Παπαμαύρο σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 

                                                
37 Σημειώνουμε εδώ ότι το ΚΚΕ ονόμαζε «Αετόπουλα», τις οργανώσεις που αποτελούνταν από μικρά 

αγόρια, που συμμετείχαν στην αντίσταση, υπό την καθοδήγηση της ΕΠΟΝ, ενώ οι αντίστοιχες 

οργανώσεις των κοριτσιών ονομάστηκαν «Γερακίνες» (Ζορμπαλάς, 1993: 113 – 130). 
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Γιώργο Μυρισιώτη, και Χάρη Σακελαρίου (Παπαμαύρος, 1983: 119). Στον πρόλογο του 

αναγνωστικού, που φέρει την υπογραφή της ΠΕΕΑ, τονίζεται η πρόθεση της Πολιτικής 

Επιτροπής για την ανάπλαση της λαϊκής παιδείας και την ανανέωσή της με βάση τα ιδανικά 

της «της λευτεριάς, της λαοκρατίας, της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού, της δημιουργίας μιας 
καλύτερης ζωής». Εκτός από τον πρόλογο, στο αναγνωστικό περιλαμβάνονται 50 κείμενα από 

τα οποία τα 31 είναι πεζά και τα 19 ποιήματα. Τα κείμενα εκφράζουν το πνεύμα της 

Αντίστασης και αναφέρονται στα έκτροπα των δυνάμεων Κατοχής και των συνεργατών τους, 
στους αγώνες των οργανώσεων του ΕΑΜ και ιδιαίτερα στις θυσίες και τα κατορθώματα του 

ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και των μικρών αετόπουλων και στους θεσμούς που οικοδόμησε το ΕΑΜ 

στην ανταρτοκρατούμενη ζώνη της χώρας. Παράλληλα, τονίζουν το αίσθημα της 
φιλοπατρίας, της συμμετοχής στις απελευθερωτικές ενέργειες και τον αγώνα κατά των 

δυνάμεων Κατοχής και των Ελλήνων συνεργατών τους, ενώ οι πολεμικές ενέργειες 

περιγράφονται συχνά με ωμό - είναι αλήθεια - τρόπο. Δε λείπουν και κάποιες άμεσες 

αναφορές στο πρωταγωνιστικό ρόλο του ΚΚΕ, του Νίκου Ζαχαριάδη
38

 και του Άρη 
Βελουχιώτη, ενώ τονίζεται και η φασιστική και καταπιεστική χροιά του καθεστώτος της 4

ης
 

Αυγούστου (Παπαμαύρος, 1983: 10, 82).  

Η γλώσσα και των δύο αναγνωστικών είναι η δημοτική και αξίζει να αναφέρουμε ότι 
δε λείπουν εκφράσεις ιδιωματικές (χαρακτηριστικές των αγροτικών περιοχών της Ελεύθερης 

Ελλάδας), όπως και λέξεις που έγιναν διάσημες μέσα στις συνθήκες του αγώνα: τηλεβόας, 

μπλόκο, γερμανοτσολιάς, σύνδεσμος, μηχανοκίνητα κτλ, όπως και λέξεις παρμένες από την 
ομιλούμενη γλώσσα: τσοπάνης, μπενζίνα, γριά-βαβω, τοπωνύμια στη λαϊκή διάλεκτο κτλ (Τα 

αετόπουλα, 1944: 26 - 27). Έτσι, η γλώσσα τους βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα 

των γλωσσικών αγώνων των περασμένων δεκαετιών, όπου θέμα συζήτησης και κριτικής 

γίνεται η λέξη στάνη ή δραγάτης (Τριανταφυλλίδης, 1929: 3). Τώρα εκφράζονται χωρίς 
δισταγμούς σε απλή γλώσσα οι στόχοι, οι προθέσεις, η καθημερινή ζωή και οι αγώνες των 

ανθρώπων της Αντίστασης. Σημαντικό, επίσης, είναι ότι στα αναγνωστικά περιλαμβάνονται 

κείμενα παρμένα από τον τύπο την Αντίστασης (Ριζοσπάστης, κτλ). Στο σημείο αυτό πρέπει 
να θυμίσουμε, ότι αργότερα, την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, στη Βόρεια Ελλάδα, το 

ΚΚΕ θα ευνοήσει τη σύσταση σχολείων και τη χρήση αναγνωστικών στη σλαβική διάλεκτο 

των ντόπιων κατοίκων, χωρίς αυτή η διάσταση της αριστερής παιδαγωγικής δράσης να έχει 

ερευνηθεί διεξοδικά (Κωστόπουλος, 2000: 190 – 193). 
 

4. Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ – ΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
 

Σημαντικό στοιχείο των αναγνωστικών είναι και η μεταστροφή που λαμβάνει χώρα 
στο πλέγμα αξιών, που οι συγγραφείς τους εκφράζουν, καθώς μπορούμε να διαπιστώσουμε 

ιδεολογικές αρχές που έγινε προσπάθεια να προβληθούν μέσα από τα αναγνωστικά. Οι 

δημοτικιστές του μεσοπολέμου, που εμπνέονται από τις αρχές του Σχολείου Εργασίας, 

εκκινούν από τις παιδαγωγικές θέσεις των Γερμανών ομολόγων τους και τις αρχές της 
ειρηνιστικής παιδείας, όπως αυτές διαμορφώνονται την περίοδο της δημοκρατίας της 

Βαϊμάρης. Η στράτευση στην αριστερά και η συγκυρία του πολέμου, θα σημάνουν την 

προσαρμογή και αξιοποίηση των παιδαγωγικών αρχών του Σχολείου Εργασίας, τόσο στις 
θεωρητικές αρχές του σοσιαλισμού, όσο και στην εαμική ιδεολογία του 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. 

Η συνολική αξιολόγηση των αναγνωστικών, πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει 
λαμβάνοντας υπόψη και τους δύο άλλους σημαντικούς πόλους της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας: το δάσκαλο και το μαθητή. Μερικά βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου 

και των περιοχών που ήλεγχαν οι αντάρτες είναι: η ύπαρξη παραδοσιακών οικογενειακών 

δομών, η μαθητική διαρροή, που όλη την προηγούμενη περίοδο ήταν υψηλή, τόσο στην 
ύπαιθρο, όσο και στα αστικά κέντρα, η αγροτική κοινότητα με τους σφικτούς κοινωνικούς 

                                                
38 «Ο αρχηγός τους, ο Νίκος Ζαχαριάδης, μέσα από τα μπουντρούμια, όπου τον κρατούσαν, κήρυξε ότι ο 

πόλεμος ενάντια στους Ιταλούς φασίστες είναι πόλεμος για τη λευτεριά του λαού…» (Παπαμαύρος, 1983: 

10). 
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δεσμούς και τις συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες (οικονομία αυτοκατανάλωσης, 

μικρός κλήρος γης, ζωοκλοπή, μη εκμηχανισμένη παραγωγή, οικογενειακή εργασία).  

Σημαντικός παράγοντας για αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικής πραγματικότητας 

αποτελεί το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως αυτό διαμορφώνεται όλη την περίοδο του 
μεσοπολέμου. Οι δάσκαλοι και το συνδικαλιστικό τους όργανο, η ΔΟΕ, βρίσκονται από τις 

αρχές της περιόδου του μεσοπολέμου σε στενή σύνδεση με τις προοδευτικές και αριστερές 

ιδέες, ενώ οι εκπαιδευτικοί συνολικά, ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο εργασίας μέσα στην 
περίοδο της Κατοχής, θα στραφούν προς το ΕΑΜ κα θα αναπτύξουν συλλογική δράση στα 

πλαίσια ευρύτερων οργανώσεων. Στην ύπαιθρο, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές θα 

συμμετέχουν προνομιακά σε σχέση με άλλες κατηγορίες εργαζομένων στην Αντίσταση. 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις πόλεις οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στην Κεντρική 

Πανυπαλληλική Επιτροπή, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα επισιτιστικά αιτήματα και τις 

ανάγκες των δημοσίων υπαλλήλων. Από την άλλη πλευρά, από το φθινόπωρο του 1943 στην 

ύπαιθρο θα οργανωθούν σύλλογοι δασκάλων και καθηγητών με προοπτική τον αγώνα για την 
απελευθέρωση. Το αδύνατο κατοχικό κράτος, που στα μάτια των υπαλλήλων αποτελεί ένα 

δοσιλογικό καθεστώς, που αδυνατεί να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες των δημοσίων 

υπαλλήλων, θα έχει ως συνέπεια την απονομιμοποίησή του στα μάτια των τελευταίων 
(Μαργαρίτης, 1993: 30 – 45), ενώ ο Α. Ελεφάντης εκτιμά ότι το 32% των καπετάνιων του 

ΕΛΑΣ ήταν δάσκαλοι (Ελεφάντης, 1999: 60).  

Αναφορικά με το μαθητή, που αναγνωρίζεται από την παιδαγωγική επιστήμη ως ένας 
σημαντικός πόλος της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, πρέπει να σημειώσουμε ότι το 

εκπαιδευτικό έργο του ΕΑΜ έλαβε χώρα σε εκείνες τις περιοχές, που κυριαρχούσε η 

αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Όπως είναι γνωστό, η λεγόμενη Ελεύθερη Ελλάδα 

συμπεριέλαβε εκείνο το ορεινό κομμάτι της χώρας, που το χαρακτήριζε η οικονομική 
καθυστέρηση και υπανάπτυξη. Ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κλάδος χαρακτηρίζονται από 

το μικρό κλήρο, την αυτοκατανάλωση, την έλλειψη εκμηχάνισης, τις πολλές επιβιώσεις του 

παρελθόντος. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και προπολεμικά το σχολείο χαρακτηριζόταν από 
υψηλή μαθητική διαρροή, επικρατούσαν οι φυσικές παιδαγωγικές κοινότητες μάλλον, παρά 

το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα (Ξωχέλης, 2002: 11 – 12). Τα αναγνωστικά βρίσκονται σε 

αντιστοίχιση με αυτήν την πραγματικότητα της ζωής των παιδιών της Κατοχής. (Η μέριμνα 

ώστε το παρεχόμενο των αναγνωστικών να βρίσκεται σε αντιστοίχιση με τις βιωματικές 
εμπειρίες του παιδιού διαφαίνεται και στα αναγνωστικά στα οποία ο Μιχάλης Παπαμαύρος 

συνέγραψε την περίοδο του μεσοπολέμου (π.χ. Παπαμαύρος, 1927a˙ Παπαμαύρος, 1927b)).  

Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας τον πόλο του 
κομμουνιστικού κόμματος (ως συντονιστή και διαμορφωτή της νέας πολιτικής 

πραγματικότητας, που διαμορφώθηκε στα ανταρτοκρατούμενα εδάφη) και το διακηρυγμένο 

του στόχο να οργανώσει και να κατευθύνει τη δράση των μαζών. Πάνω σε αυτές τις γενικές 
γραμμές, θα ευνοήσει και θα καταφέρει να αναπτύξει έναν μεγάλο οργανωτικό ιστό τα χρόνια 

της Κατοχής που θα φτάσει τα 500.000 περίπου μέλη. Η οργάνωση της νεολαίας θα λάβει 

ανάλογες διαστάσεις μέσω των οργανώσεων νέων και φοιτητών και την ενεργή συμμετοχή σε 

μορφές κοινωνικών και απελευθερωτικών αγώνων, πολιτιστικής έκφρασης, εκδοτικών 
προσπαθειών (Βαρών-Βασάρ, 1987).  

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, 

η οικοδόμηση του εαμικού μπλοκ στηρίχθηκε πρωτίστως στα κοινωνικά δίκτυα αναζήτησης 
και εξασφάλισης των αναγκαίων τροφίμων, που σήμαινε την πλατιά οργάνωση του 

πληθυσμού σε πολυποίκιλες οργανώσεις επαγγελματικές, αλληλοβοήθειας, νεανικές, παιδικές 

κτλ (Τσουκαλάς, 1981: 49 - 50). Δεύτερον, οι περιοχές στις οποίες ασκούσε τον έλεγχό του 
το ΕΑΜ περιλάμβαναν κατά κύριο λόγο καθυστερημένα χωριά με κυρίαρχη την 

παραδοσιακή δομή της κοινότητας και της οικογένειας και σφιχτές κοινοτικές σχέσεις, 

πράγμα που σήμαινε την ευρεία συμμετοχή των παιδιών, τόσο στις παραγωγικές 

δραστηριότητες της οικογένειας, όσο και στην κοινωνική ζωή. 
Υπό αυτή την έννοια τα αναγνωστικά δεν περιγράφουν κυρίως μια ιδεατή κατάσταση, 

επιθυμητή για την ηγεσία του ΕΑΜ, αλλά μάλλον μια πραγματικότητα που διαμορφώθηκε 

μέσα στις ανάγκες της ζωής και της επιβίωσης της Κατοχής. Φυσικά, δεν μπορούμε να 
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αγνοήσουμε ότι μια επιστημονική προσέγγιση της περιόδου μπορεί να παραβλέψει τους 

διακηρυγμένους ή σιωπηρούς μηχανισμούς και την προσπάθεια ιδεολογικής χειραγώγησης 

και υλικής βίας που συνεπάγεται το εαμικό εγχείρημα. Πολλές αναφορές ως προς αυτό, 

βρίσκουμε ενδεικτικά στον τρόπο που οι ένοπλες αντάρτικές ομάδες οργάνωσαν τις 
ανταλλαγές τους με τα χωριά: έναντι της προστασίας, της οικοδόμησης θεσμών 

αυτοδιοίκησης, ελάμβαναν μέρος της υλικής παραγωγής του χωριού, γεγονός που 

οπωσδήποτε δημιουργεί αντιπαλότητες και πίεση (Μαργαρίτης, 2000: 544). 
Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, πρέπει να τονίσουμε ότι τόσο η κομμουνιστική 

αριστερά, όσο και η ριζοσπαστική δεξιά του μεσοπολέμου, θα προσπαθήσουν να 

δημιουργήσουν νέες συναρθρώσεις και δεσμούς μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και των 
μαζών, υπέρ του κράτους ή κατά του κράτους, με μαζικές οργανώσεις και μεγάλους 

κομματικούς μηχανισμούς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και περιορίζοντας την αναφορά μας 

στην ελληνική περίπτωση, τόσο το καθεστώς της 4
ης

 Αυγούστου, όσο και η κομμουνιστική 

αριστερά του μεσοπολέμου, φορείς και οι δύο του μοντερνισμού στην ελληνική κοινωνία, και 
οι δυνάμεις του ΕΑΜ την περίοδο της Κατοχής, θα οικοδομήσουν στο χώρο της νεολαίας, 

θεσμούς και οργανώσεις, που υπερβαίνουν κατά πολύ τους στόχους στη σφαίρα της αγωγής, 

που αρθρώνει το φιλελεύθερο σχολείο. Οι ρόλοι του πολίτη - στρατιώτη και της μητέρας - 
συζύγου, τώρα εμπλουτίζονται για να συμπεριλάβουν την ενεργό συμμετοχή των μαζών 

στους πολιτικούς αγώνες μέσα από οργανωτικά σχήματα που αρχίζουν από τοπικό ή στενά 

επαγγελματικό επίπεδο και εκτείνονται σε πανεθνική δικτύωση και κεντρική κλιμάκωση. 
Ειδικά ο ρόλος της γυναίκας, περιορισμένος στο ρόλο της μητέρας και της συζύγου, όπως 

αρθρώνεται στο πλαίσιο μιας επιτυχούς βιοπολιτικής, τώρα αποκτά νέους ρόλους στη 

δημόσια σφαίρα, αυτό της οργανωμένης στην ΕΟΝ ή την ΕΠΟΝ, που συμμετέχει, όπως στην 

περίοδο της Κατοχής, ακόμα και στην ένοπλη πάλη. Άλλωστε, η ΕΟΝ από τα χρόνια του 
Μεταξά, θα συμβάλει ώστε η ελληνική κοινωνία να «εθιστεί» στη μαζική παρουσία των 

νεαρών κοριτσιών στη δημόσια σφαίρα στο πλαίσιο ενός θεσμού με καθαρά πολιτικούς 

προσανατολισμούς (Βερβενιώτη, 1994: 83 – 92). 
Αν και τα δύο αναγνωστικά έχουν χαρακτηριστεί ως προπαγανδιστικά κείμενα ή και 

ως κομμουνιστική προπαγάνδα ακόμα και από σύγχρονα έργα της Ιστορίας της 

Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, όπως το κατά τα άλλα εξαίρετο και εμπεριστατωμένο έργο της 

Σωτηρίας Μαρτίνου - Κανάκη για το Μιχάλη Παπαμαύρο, με τίτλο «Το κίνημα της 
μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής και η επίδρασή του στο παιδαγωγικό έργο του Μιχάλη 

Παπαμαύρου», ωστόσο πιστεύουμε ότι μια τέτοια αξιολόγηση και τοποθέτηση των δύο 

αναγνωστικών συσκοτίζει και παρερμηνεύει την πραγματική πρόθεση των συγγραφέων και 
δε βοηθάει στην επιστημονική προσέγγιση του παιδαγωγικού περιεχομένου τους, αλλά και 

του συνολικού εκπαιδευτικού εγχειρήματος της κυβέρνησης του Βουνού. Με τα παραπάνω, 

δεν εννοούμε φυσικά ότι τα δύο κείμενα είναι ιδεολογικά ουδέτερα ή αποφορτισμένα, και 
βέβαια στο σημείο αυτό περιττό είναι νομίζουμε να τονίσουμε ότι ιδεολογικά ουδέτερα 

κείμενα ή αναγνωστικά μάλλον δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι η ορθή 

τοποθέτηση και αξιολόγηση των δύο αναγνωστικών περνά μέσα από τη μελέτη των 

εξελίξεων και των ανατροπών που λαμβάνουν χώρα στη σκέψη και τον πολιτικό 
προσανατολισμό των παιδαγωγών που τα συνέγραψαν και αποτελούν δείγμα εξέλιξης της 

αριστερής παιδαγωγικής σκέψης από το μεσοπόλεμο ως το τέλος της κατοχής. Τα δύο 

αναγνωστικά, απέχοντας από το να είναι προπαγανδιστικά κείμενα με την τρέχουσα σημασία 
του όρου, αποτελούν ιδιάζουσες προσπάθειες εφαρμογής των παιδαγωγικών αρχών του 

Σχολείου Εργασίας, που οι Έλληνες δημοτικιστές και προοδευτικοί παιδαγωγοί αποδέχονταν 

από την εποχή του μεσοπολέμου (Παπαμαύρος, 1930: 207˙ Ιμβριώτη, 1930 – 1931). 
 Πρέπει επίσης να διευκρινίσουμε την ιδεολογική υφή του εαμικού μπλοκ, ώστε να 

κατανοήσουμε το πλέγμα αξιών και προτάσεων που υιοθέτησε ο κόσμος του ΕΑΜ, αλλά και 

τους στόχους των εκπαιδευτικών του προτάσεων. Η ιστορική εξέταση του ΕΑΜ σαν 

φαινομένου και σαν συνασπισμού εξουσίας που οικοδομήθηκε την περίοδο της Κατοχής, 
πιστεύουμε ότι καταδεικνύει ότι το ΕΑΜ απέχει πολύ από το να μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

καθαρά κομμουνιστικό, εκφραζόμενο περισσότερο μέσω μιας εθνικοαπελευθερωτικής και 

λαϊκής φρασεολογίας παρά μιας ταξικής/προλεταριακής. Επιπλέον, το ΕΑΜ απετέλεσε 
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συνασπισμό δυνάμεων που περιλάμβανε κόμματα και οργανώσεις μη κομμουνιστικής 

αναφοράς, για τα οποία, όπως γίνεται φανερό και από τα γραπτά των κομμουνιστικών της 

εποχής, υπήρχε ιδιαίτερη μέριμνα και φόβος να κρατηθούν εντός του συνασπισμού του ΕΑΜ 

(Χατζής, 1982: 265 – 278). Από την άλλη, ήδη στη λογική των κομμουνιστών της εποχής 
γίνεται μια αναφορά στο ρόλο εκείνης της μερίδας της αστικής τάξης, που δεν σχετίζεται με 

τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και το πλέγμα των δεσμών με το ξένο κεφάλαιο στην 

οικονομία της χώρας και η οποία κατά τη λογική της ηγεσίας το ΕΑΜ, θα συνεχίσει να 
αποτελεί σύμμαχο και μετά την απελευθέρωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, επίσης την έντονη 

φρασεολογία της εποχής που κάνει λόγο για ένα νέο ’21
39
, αξιοποιώντας την εθνική μάλλον 

ιδεολογία, παρά μια καθαρά ταξική (φυσικά χωρίς να λησμονούμε ότι μια μαρξιστική 
ανάγνωση του 1821 θα έχει λάβει χώρα αρκετό καιρό πριν). Άλλωστε, μπορούμε να 

εντοπίσουμε και το κλασικό τρίσημο σχήμα του ελληνικού εθνικισμού στο ποίημα «Το 

Μήνυμά της», που βρίσκεται στο αναγνωστικό «Ελεύθερη Ελλάδα». Χαρακτηριστικοί είναι 

οι στίχοι: «Κι ήταν εκείνο τ’ άγιο χέρι / της αιώνιας αδούλωτης Ελλάδας, / το χέρι που 
πολέμησε στις Θερμοπύλες / στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα, / στις Πλαταιές, στα Κάστρα 

του Βοσπόρου / στ’ ανάνθιστα βουνά του Εικοσιένα…» (Παπαμαύρος, 1983: 49).  

Αξίζει να αναφέρουμε συμπληρωματικά ότι την ίδια εποχή, στη Σοβιετική Ένωση, θα 
γίνει μια επανανάγνωση και αναθεώρηση του ιστορικού παρελθόντος και στον επίσημο 

πολιτικό λόγο του Κομμουνιστικού Κόμματος, που προβάλει πια ήρωες και γεγονότα του 

τσαρικού παρελθόντος (Merritt Miner, 2003), ενώ στην ελληνική περίπτωση, λαμβάνει χώρα 
η προσπάθεια του ΚΚΕ να προσεταιρισθεί τον κλήρο που μετείχε στην Αντίσταση

40
 και τώρα 

έπρεπε να αποβεί «όργανο εξυπηρέτησης των λαϊκών συμφερόντων», ως αντάξιος συνεχιστής 

των παραδόσεων του Εικοσιένα» (Νούτσος, 1990: 93). Επίσης, παρά την ύπαρξη αυστηρών 

και ισχυρών μηχανισμών ελέγχου και καθοδήγησης από τα στελέχη των κομμουνιστικών 
κομμάτων, είναι δύσκολο, πιστεύουμε να υποστηρίξουμε το γεγονός ότι οι παιδαγωγοί που 

συμμετείχαν στη συγγραφή των αναγνωστικών και ειδικά οι αναγνωρισμένοι από το 

μεσοπόλεμο, όπως η Ρ. Ιμβριώτη και ο Μ. Παπαμαύρος, ανέλαβαν ένα παιδαγωγικό 
εγχείρημα καθαρά προπαγανδιστικού περιεχομένου. (Ας σημειώσουμε παρενθετικά, ότι η 

Ρόζα Ιμβριώτη, λίγα χρόνια μετά, το 1955, δε θα διστάσει να διατυπώσει τη διαφωνία της και 

την κριτική της σε κάποιες πλευρές του σοβιετικού εκπαιδευτικού συστήματος). 

Η Ρ. Ιμβριώτη  αναφέρει ότι τα αναγνωστικά «Τα αετόπουλα» και «Ελεύθερη Ελλάδα» 
τα κατηγόρησε δριμύτατα ο παιδαγωγός Α. Δελμούζος. Τα είπε εγκληματικά. «Η διάλεξή του 

αυτή έγινε σε στιγμές άγριου διωγμού. Η απάντησή μου και σήμερα είναι: έχω την πεποίθηση 

ότι τέτοιο μόνο αναγνωστικό μπορούσε να γραφεί τις ώρες του αγώνα που έκανε ο λαός για τη 
λευτεριά και τη δημοκρατία. Δεν είναι βέβαια το βιβλίο με τα μέτρα της καθιερωμένης 

παιδαγωγικής, όμως είναι κομμένο και ραμμένο με όλο το λαό για τη λευτεριά και τη 

δημοκρατία» (Ιμβριώτη, 1962b, 472).   
Τα αναγνωστικά αυτά αποτέλεσαν μια προσπάθεια των παιδαγωγών του ΕΑΜ για 

αναμόρφωση της ελληνικής εκπαίδευσης. Μπορούμε να πούμε ότι τόσο τα αναγνωστικά του 

Βουνού, όσο και τα αναγνωστικά της μεταρρύθμισης του 1917, σηματοδοτούν ρήξεις με 

αυτό που επικρατούσε στην ελληνική εκπαίδευση. Τόσο στη μία περίπτωση, όσο και στην 
άλλη, γίνεται αξιοποίηση των καθημερινών εμπειριών του παιδιού. Το ιδιαίτερο στοιχείο των 

αναγνωστικών του Βουνού είναι ότι εντάσσουν στο περιεχόμενό τους ως κομμάτι της άμεσης 

παιδικής εμπειρίας και γεγονότα από την Εθνική Αντίσταση. Όσον αφορά την τύχη τους, 

                                                
39 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κείμενο «Ακριβώς όπως το 21», το οποίο φέρει την 

υπογραφή της ΠΕΕΑ και βρίσκεται στο αναγνωστικό «Τα αετόπουλα» (Τα αετόπουλα, 1944: 62 – 63). 
40 Χαρακτηριστικά διαβάζουμε στο αναγνωστικό «Τα αετόπουλα»: «Δεόμαστε στο Θεό να ευοδώνει το 
έργο της Πολιτικής Επιτροπής της Εθνικής Απελευθέρωσης, της ΠΕΕΑ. Και υποσχόμαστε ο Κλήρος όλης 

της Ελλάδας, ότι θα μείνει στο πλευρό της, για να βοηθήσουν το λαό να κερδίσει το δίκαιο αγώνα που 

κάνει για να αποχτήσει τη λευτεριά του. Ο σεβάσμιος γέροντας, αφού μας εξήγησε, διαβάζει σιγά – σιγά 

το υπόμνημα κα τα μάτια του βουρκώνουν. Εμείς όλοι ακούμε με προσοχή και των αντρών και γυναικών 

τα μάτια κλαίνε, γιατί το περίμεναν από καιρό αυτό από την Ελληνική Εκκλησία. Έπρεπε ο Κλήρος να 

φανεί άξιος του Παπαφλέσσα και του Διάκου!» (Τα αετόπουλα, 1944: 58). 
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όπως αναφέραμε, κατέληξαν στην πυρά στα πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια. Ελάχιστα 

ήταν τα αντίτυπα που σώθηκαν (Χαρίτος 1984, 123˙ Τα αετόπουλα, 1944: 8 – 9). 

Τελικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα δύο αναγνωστικά αποτελούν έκφραση 
χαρακτηριστική της ιδιαίτερης πορείας ανάπτυξης και συγκρότησης της αριστερής 

εκπαιδευτικής πρότασης στη χώρα μας από την περίοδο του μεσοπολέμου, όπως αυτή 

βρίσκει τρόπο έκφρασης και εφαρμογής μέσα στις συνθήκες της Κατοχής, της Αντίστασης, 
και της εδραίωσης των ανταρτών στα ορεινά εδάφη της χώρας.  Πολλές από τις αρχές του 

Σχολείου Εργασίας, όπως υιοθετήθηκαν και αναπτύχθηκαν σε συνύφανση με το δημοτικισμό 

της εποχής του μεσοπολέμου, βρίσκονται στη λογική των αναγνωστικών: η ανάγκη για μια 

παιδοκεντρική διδασκαλία, που έχει ως σημείο αναφοράς τις βιωματικές εμπειρίες του 
παιδιού, η χρήση της μητρικής γλώσσας, η διαφοροποίηση της ύλης ανάλογα με τις τοπικές 

συνθήκες (στα αναγνωστικά, αυτό γίνεται με τη συμπερίληψη κειμένων, που αντανακλούν 

τόσο το αστικό πλαίσιο ζωής, όσο και το αγροτικό)
41
, η αξιολόγηση της μαθητικής 

κοινότητας (που κατά τον J. Dewey αποτελεί την εμβρυακή κοινοτική ζωή, που ετοιμάζει το 

παιδί για την ένταξή του στη μεγάλη κοινότητα, την κοινωνία (Rohrs, 1990: 51), που τώρα 

μάλλον αντανακλάται στις τοπικές ομάδες των Αετόπουλων)
42

. 
Η μεγάλη μετατόπιση που λαμβάνει χώρα είναι η αναγνώριση των έκτακτων 

συνθηκών και η θετική αξιολόγηση των πολεμικών εμπειριών της Αντίστασης. Η μετάβαση 

σε αυτή την περίπτωση από την ειρηνιστική παιδαγωγική, που ενέπνευσε τους Έλληνες 

παιδαγωγούς το μεσοπόλεμο, στην εξύμνηση των πολεμικών κατορθωμάτων της αντίστασης 
είναι όντως μεγάλη. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι από μια άποψη οι εμπειρίες των 

παιδιών της Κατοχής, δεν απέχουν από τις θεματικές των αναγνωστικών, που μάλλον 

προσπαθούν να εφαρμόσουν τις παιδαγωγικές αρχές του Σχολείου Εργασίας μέσα σε 
ιδιάζουσες συνθήκες. 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Απέχοντας πολύ από το να είναι απλά προπαγανδιστικά κείμενα, τα αναγνωστικά του 

Βουνού αποτελούν μια ιδιάζουσα εφαρμογή και εξέλιξη των αρχών του Σχολείου Εργασίας, 
όπως αυτές υιοθετήθηκαν και από τους δημοτικιστές παιδαγωγούς του μεσοπολέμου, που 

αργότερα ανέπτυξαν δράση εντός του ΕΑΜ. 

Μια τέτοια θεώρηση μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τις δομικές αλλαγές και τις 
ποικιλίες στην έκφραση του Σχολείου Εργασίες, που κατά εντυπωσιακό τρόπο αναπτύχθηκαν 

τόσο στη φιλελεύθερη Αμερική, όσο και στην Ευρώπη του μεσοπολέμου και της 

δημοκρατίας της Βαϊμάρης, όσο και στη Σοβιετική Ένωση και στην περίπτωση μας, στο 
πλαίσιο ενός εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος της Κατοχής. 

Οι εφαρμογές του Σχολείου Εργασίας χρήζουν περαιτέρω εξέτασης κα ανάλυσης, ώστε 

να καταδειχτούν ομοιότητες κα διαφορές. Για παράδειγμα, ήδη σημειώνεται στη 

βιβλιογραφία μια βασική διαφορά στην έννοια της κοινότητας που το Σχολείο Εργασίας 
προβάλει στην αμερικανική του εκδοχή και στην γερμανική του εκδοχή (Rohrs, 1990: 50 - 

51). Στην περίπτωσή μας, και μέσα από τα αναγνωστικά του Βουνού μας προσφέρεται ένα 

πλούσιο υλικό, καθώς οι συγγραφείς των δύο αναγνωστικών, συμμετείχαν ήδη από την 
περίοδο του μεσοπολέμου στη συγγραφή αναγνωστικών βιβλίων, με διαφορετικές, βέβαια 

θεωρητικές και πολιτικές αφετηρίες. Δίπλα σε αυτά, στην ευρύτερη μελέτη της αριστερής 

εκπαιδευτικής σκέψης και πρακτικής στη χώρα μας, μπορούμε να εντάξουμε τα αναγνωστικά 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία των σλαβόφωνων της Μακεδονίας την περίοδο του 
εμφυλίου, όπως και τα αναγνωστικά των παιδιών των πολιτικών προσφύγων στις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης και στη Ρωσία, μετά το ’50. 

                                                
41 Το περιεχόμενο αυτό το εντοπίζουμε στους παρακάτω τίτλους από το αναγνωστικό «Τα 
αετόπουλα»: «Η μάχη τα σοδειάς, Ο αγωγιάτης, Το μαστορόπουλο, Είναι φτωχή η γη μας, Το χωριό, 

Μέσα στο τρένο» (Τα αετόπουλα, 1944: 32, 37 – 38, 91, 95, 110˙ Παπαμαύρος, 1983: 87 - 92). 
42 Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι στα αναγνωστικά που αναφέρονται στον τρόπο οργάνωσης της ζωής 

των Αετόπουλων και στις υποχρεώσεις τους: «Η φωλιά των Αετόπουλων, Η ιστορία των Αετόπουλων, 

Τ’ Αετόπουλα, Τι πρέπει να κάνει ένα σωστό αετόπουλο, Η ζωή των Αετόπουλων της Καρδίτσας, Το 

Αετόπουλο» (Τα αετόπουλα, 1944: 18, 19 – 21, 22 – 23, 72 - 73˙ Παπαμαύρος, 1983: 37 - 42). 
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Βασική αλλαγή που μπορούμε να σημειώσουμε στη σκέψη των Ελλήνων 

μεταρρυθμιστών παιδαγωγών που συμμετείχαν στη συγγραφή των αναγνωστικών είναι η 

μετάβαση από τις θέσεις της ειρηνιστικής αγωγής στην προβολή των πολεμικών 

κατορθωμάτων και της ένοπλης πάλης τα χρόνια της Κατοχής, ενώ η έννοια της σχολικής 
κοινότητας μάλλον υποδηλώνεται πλέον μέσα από τις παιδικές και νεανικές οργανώσεις του 

ΕΑΜ. 

Η μελέτη των αναγνωστικών δεν μπορεί να παραβλέψει τρεις παράγοντες: α) τη 
συνολική πραγματικότητα που διαμορφώνει το ΕΑΜ σε κοινωνικό οικονομικό και πολιτικό 

επίπεδο, β) τις συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες με βάση τις οποίες οι δυνάμεις του ΕΑΜ 

προσπάθησαν να αποκαταστήσουν ένα σχολικό δίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη και το βασικό 
παράγοντα της ύπαρξης μιας καθυστερημένης αγροτικής κοινωνίας, γ) τη συνολική 

εκπολιτιστική και καλλιτεχνική δράση του ΕΑΜ, που αφορά ειδικά την παιδική ηλικία και 

περιλαμβάνει το θέατρο, την ποίηση, και τη μουσική, όπως αυτά εκφράστηκαν από 

δημιουργούς σαν το Βασίλη Ρώτα, το Νίκο Ακίλογλου κτλ. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγμα το βιβλίο του Χάρη Σακελαρίου (1983), «Η παιδική λογοτεχνία στην 

αντίσταση», στο οποίο παρά τις όποιες ιδεολογικές προκαταλήψεις του συγγραφέα και τον 

υποκειμενικό του χαρακτήρα, η παιδεία της περιόδου εξετάζεται και από αυτή τη συνολική 
προοπτική. 

Πίσω από τα αναγνωστικά, μπορούμε να αναγνώσουμε τους νέους πολιτικούς ρόλους, 

που γίνεται προσπάθεια να οικοδομηθούν και να εκφράσουν οι δυνάμεις του ΕΑΜ. Ο 
πολίτης που περιγράφεται στο πλαίσιο αυτό, είναι ο πολίτης που συμμετέχει στα όργανα της 

τοπικής αυτοδιοίκητης και στο ευρύτερο διοικητικό και στρατιωτικό πλέγμα, που οικοδόμησε 

το ΕΑΜ. Η γυναίκα, όπως μας παρουσιάζεται, είναι και αυτή ενεργό πολιτικό υποκείμενο και 

προβάλλεται ο ρόλος της δίπλα στον άντρα, σαν ρόλος ισότιμος, χωρίς περαιτέρω τονισμό 
των έμφυλων διακρίσεων. Από αυτή την άποψη, είναι ενδιαφέρον να εντάξουμε τη μελέτη 

των αναγνωστικών του Βουνού, καθώς και τη συνολική εκπαιδευτική πρόταση του ΕΑΜ, 

στην ευρύτερη προσέγγιση της μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής και του Σχολείου Εργασίας 
στην Ελλάδα.  
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Ο θεσμός της οικογένειας στη νέα σειρά των διδακτικών 

βιβλίων «Γλώσσα» και την προηγούμενη σειρά των 

διδακτικών βιβλίων «Η Γλώσσα μου» του Δημοτικού 

σχολείου: Χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση 

Παύλος Ι. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Δρ Θεολογίας – Δάσκαλος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Πολλά από τα κείμενα των βιβλίων του γλωσσικού μαθήματος αφορούν στην οικογένεια και τις 

οικογενειακές σχέσεις. Καταξιώνονται με το κύρος του σχολείου και λειτουργούν για τα παιδιά ως 

μέτρο σύγκρισης με τη δική τους οικογένεια. Τελικά, τα κείμενα αυτά δεν εισάγουν μόνο στη γνώση 

και τη χρήση της γλώσσας και της γραφής, αλλά λειτουργούν και ως όργανα μύησης σε κυρίαρχες 

αξίες και ιδέες.  

Τα ερωτήματα που τίθενται, είναι 1) αν οι παραστάσεις που περιέχονται στα σχολικά βιβλία 

είναι πιστά αντίγραφα του εξωσχολικού κόσμου ή αν προσπαθούν να αναμορφώσουν τον κόσμο αυτό, 
2) τι μαθητές θα δημιουργήσουμε στο σχολείο με αυτές τις εικόνες και 3) ποια μηνύματα 

εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία.  

Η παρούσα έρευνα αξιοποιεί την τεχνική της ποσοτικής και της ποιοτικής ανάλυσης 

περιεχομένου και συγκρίνει τα κείμενα της προηγούμενης και της νέας σειράς των διδακτικών βιβλίων 

του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό σχολείο. Σκοπεύει να καταδείξει κατά πόσο τα κείμενα αυτά 

αποτυπώνουν και προβάλλουν ένα πρότυπο οικογένειας, του οποίου τα μέλη λειτουργούν σύμφωνα με 

τα χριστιανικά πρότυπα και ακολουθούν τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής.  

Λέξεις-κλειδιά: σχολικά εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος, οικογένεια, οικογενειακές 

σχέσεις, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, χριστιανικά πρότυπα. 

 

SUMMARY 
Many texts of the language course books are relating to family and family relationships. They 

honor the prestige of the school and work for children as a measure of comparison with their own 

family. Eventually, these texts not only introduce the knowledge and use of language and writing, but 

also serve dominant values and ideas. 

The questions posed, are 1) whether the representations contained in the textbooks are exact 

copies of the extramural world or whether they try to reconfigure this world, 2) what type of students 

will be formed at school by those family images and 3) what messages are included in the Greek 
language textbooks. 

This research utilizes the technique of quantitative and qualitative content analysis and 

compares the texts of the previous and the new series of Greek language lesson textbooks in primary 

school. It intends to demonstrate whether these texts reflect and promote a model of family, whose 

members operate according to Christian standards and follow the principles of modern pedagogy. 

Keywords: language lesson textbooks, family, family relationships, quantitative and qualitative 

content analysis, Christian standards. 

1. ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΑ ΜΥΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ 

Σε αντίθεση με αυτό που ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η χρήση των διδακτικών 

εγχειριδίων της ελληνικής γλώσσας είναι αποκλειστική και υποχρεωτική για όλα τα ελληνικά 

σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά. Καθώς αποτελούν τα μοναδικά εργαλεία που δίνονται στο 
δάσκαλο με την απαγόρευση κάθε άλλης επιλογής, τα βιβλία της Γλώσσας στην Ελλάδα είναι 

βιβλία με ιδιαίτερη σπουδαιότητα (Eliou, 1994). 

Τα διδακτικά βιβλία του μαθήματος της Γλώσσας -όπως κάθε σχολικό εγχειρίδιο 
άλλωστε- είναι εργαλεία γνώσης, που φέρνουν το μαθητή σε επαφή με την ιστορική, 

πολιτική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, αλλά ενδέχεται να προβάλλουν και μια 

παραποιημένη εικόνα αυτής της πραγματικότητας. Κατ’ αυτήν την έννοια άλλοτε μπορούν να 
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διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών και άλλοτε όχι. Μπορούν να καλλιεργήσουν στους 

μαθητές θετικές διαθέσεις, διαλλακτικότητα και αποδοχή προς τους άλλους, να οδηγήσουν 

στη διαμόρφωση κριτικής συνείδησης και την καλλιέργεια κοινωνικοκεντρικής 

συμπεριφοράς. Μπορούν, όμως, να εμφυτεύσουν στους μαθητές τους σπόρους της 
μοιρολατρίας, της δεισιδαιμονίας, του πειθαναγκασμού και της υποταγής στην εξουσία. 

Μπορούν, ακόμα, να προκαλέσουν σύγχυση, να οδηγήσουν σε ατροφία την κριτική σκέψη, 

να παρουσιάσουν διαστρεβλωμένη την αλήθεια και να καταστήσουν το μαθητή ανήμπορο να 
συμμετάσχει δυναμικά στην κοινωνική ζωή (Ξανθάκου, Καΐλα, 1988).  

Τα διδακτικά βιβλία «Γλώσσα» και «Η Γλώσσα μου» για το Δημοτικό σχολείο -

παράλληλα με τη δεξιότητα της ανάγνωσης, της γραφής και της διδασκαλίας γραμματικών 
και συντακτικών φαινομένων- ωθούν τους μαθητές σε μια σειρά ταυτίσεων με το 

περιεχόμενο των κειμένων. Κατ’ αυτό τον τρόπο το μήνυμα των κειμένων, το οποίο  περνά 

με έμμεσο τρόπο, εσωτερικεύεται ανεξίτηλα (Bryan, Luria, 1978).  

Στα βιβλία της γλωσσικής διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο υπάρχουν κείμενα 
κατασκευασμένα ad hoc γραμμένα από τα μέλη της συγγραφικής ομάδας των βιβλίων αυτών 

αλλά και έργα γνωστών Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ποιητών, συνθετών και 

αρθρογράφων σε εφημερίδες και περιοδικά. Αυτά τα κείμενα εκφράζουν μια σειρά 
αντιλήψεων για την πραγματικότητα, όχι μόνο για το πώς είναι αυτή η πραγματικότητα, αλλά 

και για το πώς πρέπει να είναι. Οι αντιλήψεις αυτές είτε απεικονίζονται είτε 

δραματοποιούνται σε μικρές ιστορίες που αναφέρονται σε απλές καταστάσεις (Ανθογαλίδου, 
1989).  

Αναμφίβολα, όμως, η σχολική ιδεολογία συγκροτείται και από τους λόγους των 

δασκάλων, τις παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν για να φέρουν σε 

επαφή τους μαθητές με τα σχολικά κείμενα, προκειμένου να ερμηνεύσουν αυτά τα κείμενα 
και να τα επεκτείνουν (Ανθογαλίδου, 1989). 

Τελικά, τα βιβλία «Η Γλώσσα μου» και «Γλώσσα» δεν είναι απλά διδακτικά εγχειρίδια 

που εισάγουν στη γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας και γραφής, αλλά και όργανα 
μύησης στο σύστημα κυρίαρχων αξιών και ιδεών. Συνήθως δεν αναφέρονται σε ειδικές 

περιπτώσεις, προσπαθώντας έτσι να εξομοιώσουν τις ατομικές αποκλίσεις και να 

εξασφαλίσουν εκείνες τις αντιλήψεις που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή. Είναι 

δύσκολος, όμως, ο εντοπισμός του εκάστοτε επιθυμητού προτύπου που περιέχεται στις 
σελίδες των διδακτικών εγχειριδίων του μαθήματος της Γλώσσας (Φρειδερίκου, 1995). 

Ένας σημαντικός αριθμός των κειμένων των βιβλίων του γλωσσικού μαθήματος αφορά 

στην οικογένεια και τις οικογενειακές σχέσεις. Ο ρόλος της οικογένειας είναι μοναδικής 
σπουδαιότητας ως παράγοντας κοινωνικοποίησης του παιδιού. Προσφέρει στο παιδί την 

πρώτη εικόνα για την κοινωνία και τον κόσμο, καλλιεργεί στάσεις, διαμορφώνει τη 

συμπεριφορά προς τον πλησίον και προετοιμάζει αυριανούς πολίτες. Επίσης, μεγάλη είναι 
και η συμβολή της οικογένειας στην καλλιέργεια της θρησκευτικότητας συνδυασμένη με την 

κοινωνικότητα, προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό και στα δύο στοιχεία ένα ξεχωριστό νόημα. 

Οι μαθητές, προερχόμενοι από διάφορα κοινωνικά, οικονομικά και οικογενειακά 

περιβάλλοντα, χάρη στο σχολείο και την κοσμοαντίληψη των βιβλίων του γλωσσικού 
μαθήματος δέχονται μια ομοιόμορφη εικόνα της οικογένειας. Η προβαλλόμενη από τα βιβλία 

εικόνα της οικογένειας αποκλίνει άλλοτε ελάχιστα και άλλοτε πολύ από εκείνη που έχουν 

διαμορφώσει από το σπίτι τους οι μαθητές. Το διδακτικό εγχειρίδιο «Γλώσσα» του 
Δημοτικού σχολείου άλλοτε επιβεβαιώνει κι άλλοτε τροποποιεί το πρότυπο των μαθητών 

σχετικά με την οικογένειά τους (Γεωργίου-Νίλσεν, 1980). 

Όταν τα κείμενα των βιβλίων παρουσιάζουν διαφορετικές περιπτώσεις οικογενειών, 
καθησυχάζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες ότι ισχύουν οι εμπειρικές εκτιμήσεις τους. 

Παρουσιάζονται ακόμη και ακραίες ατομικές καταστάσεις (καυγάδες, χωρισμοί, αρρώστιες, 

ατυχίες), ώστε να μη δημιουργηθούν στους μαθητές αισθήματα κοινωνικού αποκλεισμού 

(Φρειδερίκου, 1995). 
Ο Edward Hall βρήκε ότι τα παιδιά αφομοιώνουν το περιεχόμενο και τις αξίες των 

βιβλίων τους, καθώς μαθαίνουν να διαβάζουν χωρίς να κάνουν κάποια συνειδητή σκέψη. Tα 

διδακτικά βιβλία «Γλώσσα» και «Η Γλώσσα μου» επιδοκιμάστηκαν από το Υπουργείο, 
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αγοράστηκαν με χρήματα του ελληνικού δημοσίου και χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σε 

όλα τα σχολεία της χώρας, μεταφέροντας την επίσημη επιδοκιμασία, παρουσιάζοντάς την με 

ένα περίβλημα αυθεντίας. Κάθε παιδί πρέπει να τα διαβάσει (Κανταρτζή, 1992). Μέσα από 

τα βιβλία αυτά η κοινωνία προβάλλει τις προσδοκίες προς τις νέες γενιές, στα παιδιά, πριν 
ακόμα αποκτήσουν κριτική σκέψη (Κανταρτζή, 1991). Κι αν η επιρροή της «τυπωμένης» 

σελίδας είναι μεγάλη, ακόμα και σε ενήλικες με ανεπτυγμένη κριτική σκέψη, αξίζει να 

αναλογιστούμε πόσο αυτό συμβαίνει μάλλον σε μικρά παιδιά με περιορισμένη εμπειρία, που 
δεν έχουν αποκτήσει ακόμη κριτική σκέψη.  

Το εύλογο ερώτημα που τίθεται, είναι αν οι προβαλλόμενες μέσα στα σχολικά βιβλία 

παραστάσεις είναι πιστά αντίγραφα του εξωσχολικού κόσμου ή αν λειτουργούν έτσι, ώστε να 
αναμορφώσουν τον κόσμο αυτό. Αυτό, βέβαια, οδηγεί σε ένα πιο σημαντικό ζήτημα: τι 

μαθητές θα δημιουργήσουμε στο σχολείο με τις εικόνες και τα μηνύματα που υπάρχουν στα 

σχολικά βιβλία (Κανταρτζή, 1991). 

Σύμφωνα με την Άννα Φραγκουδάκη η μεγάλη σημασία των αναγνωστικών οφείλεται 
σε δύο λόγους: αφενός τη συχνή απασχόληση με αυτά και αφετέρου στο ότι 

χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν γνώσεις, οι οποίες θεωρητικά είναι ιδεολογικά 

ουδέτερες. Τα παιδιά αφομοιώνουν τις αξίες των αναγνωστικών ευκολότερα, γιατί, καθώς 
τους προβάλλονται με τρόπο έμμεσο και ανεπαίσθητο, εξουδετερώνουν τη δυνατότητα 

κριτικής αντίστασης (Φραγκουδάκη, 1978). 

Το ιδεολογικό μήνυμα των αναγνωστικών βιβλίων εγχαράσσεται αποτελεσματικότερα 
χάρη στον ομοιόμορφο και υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτών των βιβλίων. Το 1907 με το νόμο 

ΓΣΑ΄ καθιερώνεται το κρατικό μονοπώλιο του ενός και μόνου εγκεκριμένου και 

υποχρεωτικού βιβλίου για κάθε τάξη του Δημοτικού σχολείου. Από το 1937 όλα τα 

αναγνωστικά των ελληνικών Δημοτικών σχολείων εκδίδονται από τον Ο.Ε.Σ.Β. (Οργανισμό 
Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων) (Φωτεινόπουλος, 1967), μια υπηρεσία του Υπουργείου 

Παιδείας. Έτσι τα εγχειρίδια που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς, καθρεφτίζουν την επίσημη 

κρατική βούληση για την εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών όπως αυτή 
εκφράζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Επομένως, η ιδιαίτερη ευθύνη για την ποιότητα 

των μηνυμάτων που εμπεριέχονται σε αυτά, βαρύνει τους συντάκτες τους (Φρειδερίκου, 

1995). 

Στα είκοσι δύο τεύχη των εγχειριδίων της γλωσσικής διδασκαλίας του Δημοτικού 
σχολείου (1982-1985) και τα άλλα δεκαεπτά τεύχη της νέας σειράς (2006-2007), στα οποία 

στηρίχτηκε η παρούσα ανάλυση,  οι μαθήτριες και οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να δουν 

τον εαυτό τους να καθρεφτίζεται στο περιεχόμενο του βιβλίου τους και παράλληλα να 
βλέπουν μέσα στα κείμενα που διαβάζουν, ιστορίες διαφορετικές από εκείνες του εαυτού 

τους. 

Η ενασχόληση με την ανάλυση περιεχομένου των νέων βιβλίων της Γλώσσας του 
Δημοτικού σχολείου προέκυψε από  το ενδιαφέρον για διερεύνηση εκτενή και σε βάθος του 

προτύπου της οικογένειας που προβάλλεται στα βιβλία της και την επιθυμία να αποκαλυφθεί 

κατά πόσο αυτό το οικογενειακό πρότυπο συμφωνεί με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. 

Επιπλέον, αφετηρία για την παρούσα έρευνα στάθηκε και η επιθυμία να αποκαλυφθούν κατά 
την επεξεργασία του θέματος και οι μηχανισμοί που συντηρούν, αναπαράγουν ή αλλάζουν το 

θεσμό της οικογένειας. Μόνο μέσα από μια τέτοια ανάλυση του θέματος και με την 

παρουσίαση των λανθανόντων και φανερών μηχανισμών που προαναφέρθηκαν, θα είναι 
δυνατή η αναδόμηση των προτύπων των εγχειριδίων, ώστε να επιτευχθεί όχι μόνο η σχετική 

βελτίωση αλλά και η ουσιαστική παροχή σωστών οικογενειακών προτύπων από 

χριστιανοπαιδαγωγική άποψη. 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
2.1. ΣΤΟΧΟΣ 

Η παρούσα έρευνα στόχο έχει να εξετάσει πώς προβάλλεται η οικογένεια από 
χριστιανοπαιδαγωγική άποψη στα κείμενα των διδακτικών βιβλίων «Η Γλώσσα μου» (που 

δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά μεταξύ των ετών 1982-1985) και «Γλώσσα» (που 

δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά μεταξύ των ετών 2006-2007). Στόχος δηλαδή αυτής της 
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έρευνας ήταν να μελετήσει αν στα βιβλία αυτά εγγράφεται και αποτυπώνεται ένα πρότυπο 

οικογένειας, του οποίου τα μέλη λειτουργούν σύμφωνα με τα χριστιανικά πρότυπα και 

ακολουθούν τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές. Στην παραπάνω διατύπωση του στόχου της 

έρευνάς μας η έννοια της χριστιανοπαιδαγωγικής θεώρησης αναφέρεται σε μια κριτική 
θεώρηση των προαναφερθέντων κειμένων των βιβλίων του μαθήματος της Γλώσσας με βάση 

την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία και με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης 

Παιδαγωγικής.  
Θα εξετάσουμε, λοιπόν: 

 Το ρόλο των συζύγων, των παιδιών, του παππού, της γιαγιάς, του θείου, της θείας και 
των ανιψιών στην οικογένεια. 

 Την αγωγή που παρέχει η οικογένεια –κυρίως οι γονείς- στα παιδιά και τα μέσα 
διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιεί. 

 Τις σχέσεις των μελών της οικογένειας και η διατάραξη των σχέσεων αυτών.  
Παρεμφερείς έρευνες με αντικείμενο το περιεχόμενο των διδακτικών βιβλίων του 

γλωσσικού μαθήματος υπάρχουν, αλλά όχι αρκετές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τρεις: 

 Νταφούλης Δ., Το ηθικοθρησκευτικό περιεχόμενο των αναγνωστικών του Δημοτικού 
από το 1900 ως το 1940 (Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη) 

 Δημάση-Κωνσταντινίδου Μ., Το ηθικοθρησκευτικό περιεχόμενο των αναγνωστικών 

Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1932-1982, Θεσσαλονίκη 1990 (Μεταπτυχιακή 
Εργασία, Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη) 

 Φραγκουδάκη Α., Τα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου: Ιδεολογικός 
πειθαναγκασμός και παιδαγωγική βία, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1978. 

 

2.2. Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τα βιβλία του μαθήματος της Γλώσσας αναλύθηκαν σε βάθος με την τεχνική της 
ανάλυσης περιεχομένου (Παλλά, 1992), που αντιμετωπίζει ένα κείμενο οποιασδήποτε 

μορφής ως αντικείμενο μελέτης. Η επεξεργασία του υλικού έγινε με βάση τους κανόνες της 

ποσοτικής και της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Στο τελικό κείμενο, όμως, 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο όσα κρίθηκαν σκόπιμο να τεκμηριώσουν και αριθμητικά τα τελικά 
συμπεράσματα.  

Από τα 425 κείμενα (πεζά και έμμετρα) και ελάχιστες ιστορίες τύπου κόμικ (με ή 

χωρίς λόγια) που περιέχονται στα 22 τεύχη της σειράς των βιβλίων «Η Γλώσσα μου» (1982-
1985), αναλύθηκαν τα 147. Εξαιρέθηκαν 278 κείμενα, ιστορίες-κόμικ, στα οποία δεν 

αποτυπώνονται ιστορίες είτε για οικογένειες σε ολομέλεια είτε για ορισμένα από τα μέλη 

κάποιας οικογένειας και δε δίνονται ενδείξεις για αυτό ούτε από το κείμενο ούτε από τη 

συνακόλουθη εικονογράφηση.  
Από το σύνολο των 247 κειμένων και ιστοριών τύπου κόμικ που αναφέρονται σε 

οικογένειες στη σειρά των βιβλίων «Η Γλώσσα μου» (1982-1985), τα 206 είναι πεζά και τα 

36 είναι ποιήματα. Υπάρχουν επιπλέον και 4 ιστορίες κόμικ χωρίς λόγια, για άσκηση του 
προφορικού λόγου των μαθητών και μια ιστορία τύπου κόμικ με λόγια.  

Από τα 536 κείμενα της (έμμετρα ή πεζά) και λίγες ιστορίες σε μορφή κόμικ (με ή 

χωρίς λόγια) που περιέχονται στα 17 τεύχη της σειράς των βιβλίων «Γλώσσα» (2006-2007), 
αναλύθηκαν τα 160. Εξαιρέθηκαν 376 κείμενα, ιστορίες-κόμικ, στα οποία δεν αποτυπώνονται 

ιστορίες είτε για οικογένειες σε ολομέλεια είτε για ορισμένα από τα μέλη κάποιας 

οικογένειας και δε δίνονται ενδείξεις για αυτό ούτε από το κείμενο ούτε από τη συνακόλουθη 

εικονογράφηση.  
Από το σύνολο των 160 κειμένων και ιστοριών τύπου κόμικ που αναφέρονται σε 

οικογένειες στη σειρά των βιβλίων «Γλώσσα» (2006-2007), τα 140 είναι πεζά και τα 13 είναι 

ποιήματα. Υπάρχουν επιπλέον και 7 ιστορίες κόμικ χωρίς λόγια ή απλές εικόνες για 
σχολιασμό και περιγραφή,  με σκοπό την άσκηση του προφορικού λόγου των μαθητών.  

Τα κείμενα που αναλύονται εδώ είναι στην πλειονότητά τους πρωτότυπα, δηλαδή 

ειδικά γραμμένα για να συμπεριληφθούν στα εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας. Εκτός από 
αυτά, όμως, αναλύονται και ορισμένα ανθολογημένα αποσπάσματα από δόκιμους 

λογοτέχνες, Έλληνες και ξένους. Κείμενα ξένων συγγραφέων, διασκευασμένα και σε 
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μετάφραση περιέχονται στα τεύχη των τεσσάρων μεγάλων τάξεων. Στο υλικό που 

επεξεργαζόμαστε υπάρχουν συνολικά 21 μεταφρασμένα κείμενα ξένων συγγραφέων (13 

κείμενα στη σειρά των βιβλίων «Η Γλώσσα μου» και 8 κείμενα στη σειρά των βιβλίων 

«Γλώσσα»). Τα ανθολογημένα αυτά κείμενα παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον, ωστόσο, 
τα πρωτότυπα κείμενα, που γράφτηκαν ειδικά για τα εγχειρίδια, είναι πολύ περισσότερο 

ενδεικτικά.  

Ασφαλώς, η ανάλυση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων του μαθήματος της 
Γλώσσας είναι αποκαλυπτική. Ανασυνθέτοντας τη νοηματική δομή του περιεχομένου 

αποκαλύπτουμε πολυάριθμες πληροφορίες που ξεφεύγουν στην πρώτη ανάγνωση, γιατί 

χάνονται μέσα στις περιγραφές των εποχών και των ζώων, μέσα στα παραμύθια και τα 
ποιήματα. 

Για να επιτύχουμε την όσο το δυνατό πιο αντικειμενική και πιο αξιόπιστη 

κωδικοποίηση των ευρημάτων, εργαστήκαμε ως εξής: 

Α) Προσπαθήσαμε να ορίζεται με σαφή και ακριβή τρόπο η κάθε κατηγορία και οι 
υποκατηγορίες της και να δίνονται παραδείγματα όπου χρειαζόταν και 

Β)  Τα θέματα που ταξινομήθηκαν στις διάφορες κατηγορίες αναφέρονταν συνήθως 

ρητά στα κείμενα, ώστε ελάχιστα χρειάστηκε να καταφύγουμε στα λανθάνοντα ή 
υπονοούμενα μηνύματα.  

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

3.1.  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Στη σειρά των βιβλίων «Η Γλώσσα μου» ο πατέρας κι αν ακόμη εμφανίζεται σε 

διάφορους ρόλους, συνεισφέροντας -εξίσου με τη σύζυγό του- στην οικογένεια με την 
εργασία εντός και εκτός σπιτιού (33%), τελικά  προβάλλεται κυρίως ως αρχηγός της 

οικογένειας (14%), αποφασίζοντας για λογαριασμό της συζύγου του ή των παιδιών του. Ως 

παιδαγωγός (22%) παρέχει συνεχή εκπαίδευση στα παιδιά, και κυρίως στο γιο. Με υπομονή, 
σοβαρότητα και σωστές παιδαγωγικές μεθόδους καθοδηγεί τα παιδιά προς τη γνώση. Όταν 

διαπαιδαγωγεί, άλλοτε προβαίνει σε τιμωρίες και άλλοτε υποδεικνύει τρόπους συμπεριφοράς 

ακόμα και με απαγορεύσεις.  Ωστόσο, δεν εμφανίζεται πουθενά να ενθαρρύνει το παιδί του 

να βρει το δρόμο του Θεού, να είναι μέλος της Εκκλησίας γι΄ αυτό το ίδιο και όχι απλά ως 
οικογενειακή ηθική υποχρέωση. Δεν παραλείπει, όμως, να μεριμνήσει για τη μόρφωση, την 

ψυχαγωγία, τη σωματική υγεία και τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού του (15%). 

Επίσης, λίγες φορές παρουσιάζεται ως υπόδειγμα αγάπης, αρετής και φιλοστοργίας (6%), μα 
ακόμα λιγότερες παρουσιάζεται ως παράδειγμα προς αποφυγή (3%) εξαιτίας της 

συμπεριφοράς του. Τέλος, είναι συμμέτοχος στις δραστηριότητες των υπόλοιπων μελών της 

οικογένειας (6%) και βρίσκεται στην υπηρεσία τους (3%)  (Εφραιμίδης, 2003).  
Στη νέα σειρά των βιβλίων «Γλώσσα» ο πατέρας εμφανίζεται κυρίως ως το πρόσωπο 

που μεριμνά για την πνευματική καλλιέργεια, τη συναισθηματική και σωματική κατάσταση 

των μελών της οικογένειας (27%). Συχνά εμφανίζεται ως παιδαγωγός (19%) και συμμέτοχος 

στις δραστηριότητες της οικογένειας (21%). Ο ρόλος του ως εργαζόμενου (11%) και 
παιδαγωγού φαίνεται να υποχωρεί στα νέα βιβλία, αλλά προβάλλεται συχνότερα να θέτει τον 

εαυτό του στην υπηρεσία των υπόλοιπων μελών της οικογένειας (9%). Ο πατέρας σε λίγες 

περιπτώσεις εξακολουθεί να είναι παράδειγμα προς αποφυγή (3%). Αξιοσημείωτο είναι, 
επίσης, ότι στη σειρά των βιβλίων «Γλώσσα» ο πατέρας εμφανίζεται έστω και σε λίγες 

περιπτώσεις ως θρησκευόμενο άτομο (3%), ενώ στην παλιότερη σειρά αυτό δεν υπήρχε. 

3.2.  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Στη σειρά των βιβλίων «Η Γλώσσα μου», η  σύζυγος παρουσιάζεται ως ένα πρόσωπο 
της οικογένειας που κατά κύριο λόγο μεριμνά για την πνευματική καλλιέργεια, τη 

συναισθηματική  και σωματική κατάσταση των υπόλοιπων μελών της οικογένειας – κυρίως 

των παιδιών (32%). 

Σε αρκετά κείμενα εμφανίζεται ως υπόδειγμα αγάπης, αρετής και φιλοστοργίας (15%) 
εξαιτίας του ρόλου της ως μητέρας. Ελάχιστα παρουσιάζεται ως σύντροφος του συζύγου της 

(2%), ενώ πολύ συχνά παρουσιάζεται στο ρόλο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών της (20%). 
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Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιεί πιο αυταρχικές μεθόδους από αυτές που χρησιμοποιεί 

ο πατέρας για να επιβληθεί στα παιδιά του. 

Όπως και στην περίπτωση του πατέρα, έτσι και στην περίπτωση της μητέρας αίσθηση 

προκαλεί το γεγονός ότι δεν ασκεί το έργο της χριστιανικής αγωγής των παιδιών της ούτε και 
τα οδηγεί στην εκκλησία. 

Ελάχιστες φορές τη βλέπουμε να καθοδηγεί τα παιδιά της στο πώς θα αποκατασταθούν 

επαγγελματικά (2%). Αλλά και η ίδια σε ελάχιστα μόνο κείμενα  των βιβλίων που εξετάζουμε 
εμφανίζεται ως εργαζόμενη (7%). Πολλές φορές μάλιστα οι αναφορές στις εξωοικιακές 

δραστηριότητές της γίνεται με τρόπο αρκετά αόριστο. Η μητέρα, λοιπόν, παραμένει το 

κεντρικό πρόσωπο του σπιτιού που φροντίζει για το νοικοκυριό (8%) και βρίσκεται στην 
υπηρεσία των παιδιών της (14%) (Εφραιμίδης, 2003). 

Στη νέα σειρά των βιβλίων «Γλώσσα» η μητέρα κατά κύριο λόγο μεριμνά για την 

πνευματική καλλιέργεια, τη συναισθηματική και σωματική κατάσταση άλλων μελών της 

οικογένειας (35%). Εμφανίζεται πολύ συχνά ως παιδαγωγός (14%) και συμμέτοχος στις 
δραστηριότητες των άλλων μελών της οικογένειας (12%). 

Σε αρκετά κείμενα εμφανίζεται στο ρόλο της νοικοκυράς (10%) και στην υπηρεσία 

των παιδιών της (7%). Σε σχετικά μικρή συχνότητα εμφανίζεται η μητέρα ως εργαζόμενη 
(5%) ή ως σύντροφος (4%). Αξιοσημείωτο είναι ότι στη σειρά των βιβλίων «Γλώσσα» η 

μητέρα –πιο συχνά σε σχέση με τον πατέρα- εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως 

θρησκευόμενο άτομο (7%), ενώ στην παλιότερη σειρά αυτό το στοιχείο έλειπε. 
Αίσθηση, πάντως,  προκαλεί το γεγονός ότι στα νέα βιβλία μειώνεται σημαντικά η 

εμφάνιση της μητέρας ως υπόδειγμα αγάπης, αρετής και φιλοστοργίας (3%). Σε εξίσου 

χαμηλά ποσοστά όπως και στα παλιά βιβλία η μητέρα εμφανίζεται ως καθοδηγήτρια στην 

επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών της (1%).  
Τέλος, στη σειρά των βιβλίων «Γλώσσα» η μητέρα εμφανίζεται έστω και σε λίγες 

περιπτώσεις ως διαπαιδαγωγούμενη (1%) και ως παράδειγμα προς αποφυγή (1%), κάτι που 

δεν υπήρχε στην παλιότερη σειρά των εγχειριδίων του μαθήματος της Γλώσσας. 

3.3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Στη σειρά των βιβλίων «Η Γλώσσα μου», τα παιδιά εμφανίζονται στην υπηρεσία των 

υπόλοιπων μελών της οικογένειάς τους (23%), μεριμνώντας παράλληλα για τη 

συναισθηματική και σωματική κατάσταση αυτών των μελών (18%). Στο σύνολο των παιδιών 
μιας οικογένειας τα μεγαλύτερα αδέρφια λειτουργούν ως αρχηγοί (4%) παίρνοντας 

πρωτοβουλίες και συμβουλεύοντας με διάφορες υποδείξεις τα μικρότερά τους αδέρφια. 

Κάποιες φορές το παιδί εμφανίζεται να εργάζεται (10%) –τις περισσότερες φορές για 

να στηρίζει οικονομικά τα άλλα μέλη της οικογένειάς του. 
Αρκετά συχνά το παιδί μιας οικογένειας εμφανίζεται στο ρόλο του 

διαπαιδαγωγούμενου (13%) και σπανιότερα στο ρόλο του παιδαγωγού (10%). Σε σχετικά 

λίγες περιπτώσεις το παιδί παρουσιάζεται θρησκευόμενο (10%), ενώ σε άλλες περιπτώσεις 
αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή (12%), κυρίως εξαιτίας κάποιων πράξεων που 

αντιβαίνουν τη χριστιανική ηθική (Εφραιμίδης, 2003).  

Στη νέα σειρά των βιβλίων «Γλώσσα» το παιδί της οικογένειας εμφανίζεται κυρίως στο 

ρόλο του διαπαιδαγωγούμενου (36%). Μάλιστα, σε σχέση με την προηγούμενη σειρά 
βιβλίων του γλωσσικού μαθήματος, η συχνότητα της εμφάνισης του παιδιού σε αυτόν το 

ρόλο υπερδιπλασιάστηκε. Συχνά το παιδί είναι αυτό που μεριμνά για τη συναισθηματική και 

σωματική κατάσταση άλλων μελών της οικογένειας (22%) και βρίσκεται στην υπηρεσία 
αυτών των  μελών (15%).  

Αρκετά συχνά το παιδί εμφανίζεται στο ρόλο του παιδαγωγού (7%) και είναι 

θρησκευόμενο (7%). Σπανιότερα είναι υπόδειγμα αρετής και φιλοστοργίας (4%), είναι 
εργαζόμενο (3%) και αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή (6%). Μάλιστα οι τρεις τελευταίοι 

ρόλοι εμφανίζονται με μειωμένη συχνότητα σε σχέση με την προηγούμενη σειρά των βιβλίων 

της Γλώσσας. Τέλος, τα παιδιά στα νέα εγχειρίδια της Γλώσσας δεν εμφανίζονται πια στο 

ρόλο του αρχηγού των άλλων αδερφών (0%). 
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3.4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Ανάμεσα στους ρόλους του παππού και της γιαγιάς στα σχολικά εγχειρίδια «Η Γλώσσα 

μου» για το Δημοτικό σχολείο κυριαρχεί ο ρόλος του παιδαγωγού (50%). Λύνουν απορίες 
των εγγονών τους, αφηγούνται ιστορίες, εφαρμόζουν μέσα πειθαρχίας και, κάτι πολύ 

σημαντικό, ασκούν θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. 

Πέρα από αυτό υπάρχουν και άλλοι ρόλοι στους οποίους συναντάμε τα πρόσωπα του 
παππού και της γιαγιάς: του εργαζόμενου (5%), της νοικοκυράς (10%), εκείνου που 

συμμετέχει στις δουλειές του σπιτιού (5%) και το παιδικό παιχνίδι (5%), του κηδεμόνα (10%) 

αλλά και του προσώπου που μεριμνά για τη συναισθηματική και σωματική κατάρτιση των 
εγγονών (15%) (Εφραιμίδης, 2003).   

Στη σειρά των βιβλίων «Γλώσσα», οι αναφορές στο πρόσωπο του παππού και της 

γιαγιάς δεν εμφανίζεται πολύ συχνά, όπως συνέβαινε και παλιότερα. Ο παππούς και η γιαγιά 

–σχεδόν στην ίδια συχνότητα με την παλιότερη σειρά σχολικών εγχειριδίων- εμφανίζονται ως 
παιδαγωγοί (46%). Με αρκετά αυξημένη συχνότητα εμφανίζονται ως τα άτομα που 

μεριμνούν για τη συναισθηματική και σωματική κατάσταση των εγγονών τους (27%). 

Μάλιστα η γιαγιά εμφανίζεται τώρα πια συχνότερα στο ρόλο της νοικοκυράς (19%). Για 
πρώτη φορά –έστω και σε ελάχιστες αναφορές- ο παππούς και η γιαγιά εμφανίζονται ως 

θρησκευόμενα άτομα (8%). Αξιοσημείωτο είναι στα νέα σχολικά εγχειρίδια δεν εμφανίζονται 

ο παππούς και η γιαγιά ως εργαζόμενοι (0%), ως συμμέτοχοι στις δουλειές του σπιτιού (0%) 

και στο παιχνίδι (0%) και ως κηδεμόνες των εγγονών τους (0%). 

3.5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ / ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Στα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων «Η Γλώσσα μου» για το Δημοτικό σχολείο  

άλλοτε γίνεται λόγος ότι τα πρόσωπα αυτά εργάζονται (15%), άλλοτε ότι είναι σύντροφοι στη 

διασκέδαση των ανιψιών τους (31%) και άλλοτε ότι είναι προστάτες και βοηθοί τους (8%). 
Είναι σημαντικό ότι δεν παραλείπεται να προβληθεί ο παιδαγωγικός ρόλος τους (23%), ενώ 

σε μία μόνο περίπτωση ο θείος είναι ταυτόχρονα και ανάδοχος του ανιψιού (23%)  

(Εφραιμίδης, 2003). 
Στα κείμενα των νέων σχολικών εγχειριδίων «Γλώσσα» προβάλλεται μόνο ο 

παιδαγωγικός ρόλος των προσώπων αυτών (56%) και ο ρόλος τους ως συντρόφων στη 

διασκέδαση των ανιψιών τους (33%). Μόνο σε μια περίπτωση αναφέρεται ο θείος ως 

εργαζόμενος (11%), ενώ πουθενά δεν εμφανίζονται ο θείος ή η θεία ως προστάτες-βοηθοί 
των ανιψιών τους (0%) αλλά ούτε και ως ανάδοχοι (0%) ή η θεία ως νοικοκυρά (0%). 

3.6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΞΑΔΕΡΦΟΥ / ΤΗΣ ΞΑΔΕΡΦΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Αν και στα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων «Η Γλώσσα μου» δεν είχαμε αναφορές 

στα πρόσωπα αυτά, στα κείμενα των νέων σχολικών εγχειριδίων «Γλώσσα» εμφανίζονται –
έστω και δύο φορές- ως συμμέτοχοι στο παιχνίδι των παιδιών της οικογένειας (100%). 

3.7. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ 

Τα διδακτικά βιβλία «η Γλώσσα μου» προβάλλουν τις αρμονικές σχέσεις (38%), τις 

σχέσεις αγάπης και τρυφερότητας (28%), ακόμη και τις δημοκρατικές σχέσεις ανάμεσα στο 
αντρόγυνο (17%). Δε λείπουν όμως και τα κείμενα στα οποία συναντούμε και διαταραγμένες 

σχέσεις συζύγων (17%) που έρχονται να ανατρέψουν το πρότυπο της τέλειας και χωρίς 

συγκρούσεις οικογένειας (Εφραιμίδης, 2003). 
Στα διδακτικά βιβλία «Γλώσσα» κυριαρχούν οι σχέσεις αγάπης και τρυφερότητας 

(46%). Σε μικρότερο βαθμό εμφανίζονται οι δημοκρατικές (18%) και αρμονικές σχέσεις 

(19%). Δεν λείπουν όμως κι εδώ οι διαταραγμένες σχέσεις (18%) και η αυταρχικότητα 

μεταξύ των συζύγων της οικογένειας (9%). 

3.8. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΠΑΙΔΙΩΝ 

Τα βιβλία της «η Γλώσσα μου» παρουσιάζουν τις σχέσεις γονέων-παιδιών κυρίως ως 

σχέσεις αγάπης, τρυφερότητας (47%) και αρμονίας (15%). Ωστόσο, υπάρχουν και 

περιπτώσεις που οι σχέσεις αυτές χαρακτηρίζονται διαταραγμένες (3%), όταν τις διακρίνει η 
ασυνεννοησία, η έντονη διαφωνία και ο εκνευρισμός. 
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Κάτι που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ενώ σε δύο μόνο περιπτώσεις οι σχέσεις 

γονέων-παιδιών θα χαρακτηρίζονταν δημοκρατικές (3%) ή σεβασμού (3%), ωστόσο 

υπάρχουν αρκετά κείμενα στα οποία διακρίνουμε την αυταρχικότητα του πατέρα ή της 

μητέρας προς το παιδί (13%). Αυτό συμβαίνει, όταν προσπαθούν να συνετίσουν τα παιδιά 
τους, να επιβάλλουν τη γνώμη τους για τις σπουδές τους, το παιχνίδι τους ή τη δημιουργική 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η σχέση γονιού-παιδιού και κυρίως της μάνας προς το παιδί 
χαρακτηρίζεται ως σχέση εξάρτησης, εξαιτίας του ισχυρού δεσμού που χαρακτηρίζει τα 

πρόσωπα αυτά (10%)  

Τέλος, εμφανίζονται σε πολύ μικρά ποσοστά οι σχέσεις αυτές ως εχθρικές (1%) ή μη 
εκτίμησης (1%) (Εφραιμίδης, 2003).  

Στα διδακτικά βιβλία «Γλώσσα» στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι σχέσεις γονέων-

παιδιών παρουσιάζονται αρμονικές (38%) και ως σχέσεις αγάπης και τρυφερότητας (35%), 

ακόμη και ως σχέσεις εξάρτησης (12%). Μερικές φορές εμφανίζονται σχέσεις δημοκρατικές 
(7%), ενώ λίγες φορές οι σχέσεις αυτές είναι διαταραγμένες (5%) και αυταρχικές (3%). Σε 

αντίθεση με την προηγούμενη σειρά βιβλίων δεν εμφανίζονται εχθρικές σχέσεις (0%), μη 

εκτίμησης (0%) και σχέσεις σεβασμού (0%).   

3.9. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΔΕΡΦΩΝ 

Στα διδακτικά βιβλία «η Γλώσσα μου» οι σχέσεις των αδερφών είναι συχνά αρμονικές 

(66%), όταν επιδίδονται σε κοινές δραστηριότητες. Άλλοτε τα αδέρφια εμφανίζονται να 

παίζουν μαζί αγαπημένα. Διαταραγμένες εμφανίζονται οι σχέσεις αδερφών σε ελάχιστες 
περιπτώσεις (9%). Χαρακτηριστικά στοιχεία σε αυτές τις σχέσεις είναι ο εκνευρισμός το 

κλάμα και η χειροδικία. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αγάπη και τρυφερότητα (17%) 

εκφράζει κυρίως το μεγάλο παιδί προς το μικρότερο αδερφάκι του ενώ σπάνια του δείχνει 

την εμπιστοσύνη του (4%). Ωστόσο, υπάρχει και ένα κείμενο όπου εντοπίζεται το στοιχείο 
της υστεροβουλίας στις σχέσεις τους (4%) (Εφραιμίδης, 2003). 

Στη νέα σειρά διδακτικών βιβλίων «Γλώσσα» οι σχέσεις των αδερφών είναι κατά 

κύριο λόγο σχέσεις αρμονικές (52%), αγάπης και τρυφερότητας (32%). Σε λίγες περιπτώσεις 
εμφανίζονται διαταραγμένες οι σχέσεις αυτές (16%). Όμως σε αντίθεση με την προηγούμενη 

σειρά των βιβλίων δεν εμφανίζονται περιπτώσεις όπου οι σχέσεις αυτές θα χαρακτηρίζονταν 

ως σχέσεις εμπιστοσύνης (0%) ή υστεροβουλίας (0%). 

3.10. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΠΠΟΥ/ΓΙΑΓΙΑΣ-ΕΓΓΟΝΩΝ 

Γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα (61%) είναι η σχέση παππού/γιαγιάς-εγγονών στη 

σειρά των βιβλίων «Η Γλώσσα μου». Αυτό άλλοτε εκφράζεται έμπρακτα, άλλοτε με λόγια 

(χρήση υποκοριστικών) και άλλοτε με το άγγιγμα (χάδι, αγκάλιασμα). 

Κι όταν ακόμα δεν κυριαρχεί το συναίσθημα της αγάπης και της τρυφερότητας, οι 
σχέσεις αυτές είναι αρμονικές (19%) ή χαρακτηρίζονται από το σεβασμό (15%) και τη 

δημοκρατικότητα (5%). Σε δύο μόνο περιπτώσεις ο παππούς και η γιαγιά φέρονται με 

αυταρχικότητα στο εγγόνι τους (10%) (Εφραιμίδης, 2003). 
Στη νέα σειρά των βιβλίων «Γλώσσα» αν και δεν εμφανίζονται καθόλου σχέσεις 

αυταρχικές (0%) ή σχέσεις σεβασμού (0%), στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι σχέσεις 

αρμονικές (52%), σχέσεις αγάπης και τρυφερότητας (44%). Μόνο σε μια περίπτωση 
χαρακτηρίζονται οι σχέσεις αυτές ως δημοκρατικές (4%).  

3.11. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΞΑΔΕΡΦΩΝ 

Είναι πολύ λίγες οι φορές που τα ξαδέρφια εμφανίζονται μαζί στα κείμενα των βιβλίων 

«Η Γλώσσα μου». Σε αυτές τις περιπτώσεις οι σχέσεις τους παρουσιάζονται αρμονικές (75%) 

και μόνο σε μία περίπτωση θα τις χαρακτηρίζαμε σχέσεις υστεροβουλίας (25%) (Εφραιμίδης, 
2003). 

Στη νέα σειρά των βιβλίων «Γλώσσα» πάλι έχουμε λίγες αναφορές σε ξαδέρφια που 

εμφανίζονται μαζί στα κείμενα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονται ως 
αρμονικές (75%) και ως σχέσεις αγάπης και τρυφερότητας (25%). Όμως δεν εμφανίζονται 

καθόλου στις μεταξύ τους σχέσεις η υστεροβουλία (0%). 
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3.12. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΘΕΙΟΥ/ΘΕΙΑΣ-ΑΝΙΨΙΩΝ 

Στις ελάχιστες περιπτώσεις που εμφανίζονται οι σχέσεις θείου/θείας και ανιψιών στη 
σειρά των βιβλίων «Η Γλώσσα μου», οι σχέσεις αυτές είναι κατά κύριο λόγο αγάπης, 

τρυφερότητας (37%) και  μη συμπάθειας από την πλευρά του ανιψιού (25%). Σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις οι σχέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως αρμονικές (13%), 

δημοκρατικές (13%) και φόβου (12%) (Εφραιμίδης, 2003). 
Από όλες τις περιπτώσεις σχέσεων που προαναφέρθηκαν μεταξύ θείου/θείας-ανιψιών 

μόνο οι σχέσεις αγάπης και τρυφερότητας (64%) αλλά και οι αρμονικές σχέσεις (36%) είναι 

αυτές που εμφανίζονται στη νέα σειρά βιβλίων «Γλώσσα». Μάλιστα οι σχέσεις αγάπης και 
τρυφερότητας είναι αυτές που απαντώνται πιο συχνά σε αυτήν την περίπτωση. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η μορφή της οικογένειας που προβάλλεται στις δύο σειρές των βιβλίων του 

μαθήματος της Γλώσσας που εξετάζουμε, είναι το πρότυπο της πυρηνικής, μικρής, με αριθμό 
μελών περίπου ίδιο σε όλα τα εγχειρίδια. Η οικογένεια αποτελείται από τους γονείς, συνήθως 

δύο παιδιά, τις περισσότερες φορές διαφορετικού φύλου, ενώ σε ορισμένα κείμενα 

εμφανίζεται ο παππούς ή η γιαγιά –σπάνια και οι δύο μαζί- ως εκπρόσωποι της περασμένης 

γενιάς. Το πρότυπο μιας ολιγομελούς οικογένειας όμως δεν είναι φαινόμενο μόνο των νέων 
διδακτικών βιβλίων της Γλώσσας. 

 Σε ελάχιστα κείμενα προβάλλεται η οικογένεια με τη μητέρα, τον πατέρα και τα 

παιδιά ως ολομέλεια σε τυπικούς ρόλους. Ο ένας από τους δύο γονείς είναι σχεδόν πάντα 
απών, ενώ ο άλλος αλληλεπιδρά με τα παιδιά. Τα εγχειρίδια, λοιπόν, δε διαπραγματεύονται 

σε συνδυασμό το ζευγάρι και το γονεϊκό ρόλο. Δυο πολύ σημαντικές συνέπειες αυτού του 

τρόπου παρουσίασης των οικογενειακών σχέσεων στα κείμενα των διδακτικών εγχειριδίων 
της Γλώσσας είναι: 1) η αδυναμία μας να διαπιστώσουμε αν πραγματικά έχουμε υποταγή της 

γυναίκας στον άντρα στο πλαίσιο της οικογένειας και 2) η αδυναμία να γίνει ολοφάνερη η 

αγάπη του συζύγου για τη γυναίκα του που φτάνει ως την αυτοθυσία.    

Στα βιβλία του μαθήματος της Γλώσσας στις περισσότερες περιπτώσεις οικογενειών 
έχουμε μια εικόνα οικογενειακής ενότητας με βασικό συνδετικό στοιχείο των μελών την 

αγάπη και την αμοιβαία φροντίδα. Αλλά η δυναμική των ενδοοικογενειακών σχέσεων, όπου 

δε λείπουν οι συγκρούσεις, αντικατοπτρίζεται σε ορισμένα κείμενα. Ωστόσο, το θέμα του 
διαζυγίου αποσιωπάται γενικά, αν και στην εποχή μας σημειώνεται αύξηση του αριθμού των 

διαζυγίων. Αναφέρεται και η περίπτωση χωρισμένων γονιών, μαζί όμως με τις σοβαρές 

επιπτώσεις πάνω στο παιδί. Με αυτήν τη στοιχειώδη αναφορά στο διαζύγιο αντιμετωπίζεται 

ξεκάθαρα ως πραγματικότητα.  
Ο χωρισμός είναι ένα γεγονός στη ζωή των μελών της οικογένειας, που βιώνεται και 

με άλλους τρόπους πέρα από το διαζύγιο. Κάποιες φορές ο χωρισμός των μελών της 

οικογένειας οφείλεται σε συνθήκες ανεξάρτητες από προσωπικές διαφωνίες π.χ. 
μετανάστευση των γονιών στο εξωτερικό για οικονομικούς λόγους. Άλλοτε, ο χωρισμός 

οφείλεται σε θάνατο. Τότε, όμως, δεν προσδιορίζεται χρονικά, παρουσιάζεται ως ένα γεγονός 

μάλλον μακρινό για το παιδί. Επιπλέον, στις περιπτώσεις θανάτου του γονέα, το παιδί 
εμφανίζεται να βρίσκει αντικαταστάτη (π.χ. μια μητριά). Έτσι οι δεσμοί αγάπης 

υπερκαλύπτουν όλα τα τραυματικά για το παιδί γεγονότα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν 

λάβει κανείς υπόψη του ότι πολλά παραμύθια της ελληνικής λαϊκής παράδοσης ή και ξένα, 

γαλούχησαν γενιές και γενιές Ελλήνων δημιουργώντας και αναπαράγοντας μια αρνητική 
στάση προς το δεύτερο γάμο.  

Πάντως, στην περίπτωση του δεύτερου γάμου –έτσι όπως προβάλλεται στα σχολικά 

εγχειρίδια της Γλώσσας- η οικογένεια τείνει να ξαναγίνει ακλόνητη ενότητα. Αλλά και σε 
αυτήν την περίπτωση δε διευκρινίζεται αν βρίσκεται πλήρως ενταγμένη στα «πιστεύω» της 

παραδοσιακής ελληνοχριστιανικής κοινωνίας.  

Κατά την άσκηση του παιδαγωγικού έργου από τα ενήλικα μέλη της οικογένειας δεν 
παρουσιάζεται συστηματική τάση μετάδοσης αξιών του παρελθόντος ή συγκεκριμένος 
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προσανατολισμός προς ό,τι ονομάζεται «ελληνοχριστιανικός πολιτισμός». Ενημέρωση σε 

πολιτιστικά θέματα και αναδρομές στον πολιτισμό των Ελλήνων και τις ελληνικές 

παραδόσεις συναντάμε (πάντα όσον αφορά στα κείμενα που αναφέρονται σε οικογένειες) 

μόνο με την ευκαιρία επισκέψεων στα διάφορα Μουσεία, όπως Λαϊκής Τέχνης, (Δ ,́ 1
ο
, σ. 

117) και Αρχαιολογικό (Ε ,́ 1
ο
, σ. 78). 

Η μητέρα μοιράζεται με τον πατέρα τη διδασκαλία ορισμένων γνώσεων, εξειδικεύεται 

όμως στη μετάδοση κοινωνικών αξιών και της ηθικής. Οι γνώσεις του πατέρα είναι πιο 
πλούσιες: εκτείνονται από την κατασκευή αντικειμένων ως τη σύγχρονη τεχνολογία. Και ο 

πατέρας, βέβαια, δε χάνει την ευκαιρία για κάποιο ηθικό κήρυγμα, προκειμένου να κρατήσει 

ή να επαναφέρει το παιδί του στον ίσιο δρόμο. Εντύπωση, πάντως, προκαλεί το γεγονός πως 
κανένα ενήλικο μέλος της οικογένειας δεν επεμβαίνει ούτε προσφέρει βοήθεια στα παιδιά 

όσον αφορά στα σχολικά μαθήματα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της επιλογής που έγινε από τη 

συντακτική ομάδα να εμφανίζονται σπάνια τα παιδιά με την ιδιότητά τους ως μαθητές και 

ποτέ να μην παρουσιάζονται να μελετούν τα μαθήματα του σχολείου.  
Το προβαλλόμενο οικογενειακό πρότυπο δεν είναι άρρηκτα δεμένο με τη χριστιανική 

πίστη και ζωή των Ελλήνων. Τα διδακτικά βιβλία της Γλώσσας του Δημοτικού σχολείου δε 

φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τους –σε μεγάλο βαθμό- η ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Ιδίως 
αγνοείται συστηματικά η χριστιανική και θρησκευτική αγωγή ως αποστολή και έργο της 

οικογένειας.  

Οι οικογενειακές δομές που εμφανίζονται στα νέα εγχειρίδια συμφωνούν με μια 
αντίληψη απ΄ την οποία απουσιάζει ή τουλάχιστον προβάλλεται ελάχιστα το θρησκευτικό 

στοιχείο και ο χριστιανικός χαρακτήρας της οικογένειας. Δεν υπάρχουν αναφορές σε 

εκκλησιασμό της οικογένειας, δεν αναφέρεται πουθενά η μελέτη της Αγίας Γραφής, τα μέλη 

της οικογένειας σπανιότατα εμφανίζονται να μετέχουν στα μυστήρια της εκκλησίας, δεν είναι 
ενεργά μέλη της λατρευτικής κοινότητας –με εξαίρεση δύο μόνο περιπτώσεις, ενώ 

απουσιάζουν (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων) και οι αναφορές έστω και της κατ’ ιδίαν 

προσευχής των μελών της οικογένειας. Επομένως, τα ενήλικα άτομα της οικογένειας δε 
φαίνεται γενικά να ασκούν το έργο της θρησκευτικής αγωγής, όπως θα όφειλαν να το 

ασκήσουν στο πλαίσιο της χριστιανικής οικογένειας. Οι γονείς δε φαίνεται να ακολουθούν 

την παρότρυνση του Ιερού Χρυσοστόμου, να βάλουν στα παιδιά από την παιδική κιόλας 

ηλικία το φόβο του Θεού. Αλλά παραγνωρίζεται και η άλλη παρότρυνση του αγίου Ιωάννη 
του Χρυσοστόμου προς τους γονείς να οδηγούν τα παιδιά στην εκκλησία. 

Ίσως μέσα στο γενικότερο πνεύμα με το οποίο συντάχτηκαν τα βιβλία αυτά, και το 

οποίο επιχειρούμε να αποκαλύψουμε, δεν ταίριαζε να προβληθεί με ιδιαίτερο τρόπο το θέμα 
του σεβασμού και της τιμής που αποδίδουν τα παιδιά προς τους γεννήτορες. Γι  ́αυτό απλά θα 

λέγαμε ότι ο σεβασμός και η τιμή προς τους γονείς διαγράφεται πολύ αχνά ή δεν 

κατονομάζεται καθόλου στα κείμενα που αναφέρονται σε οικογένειες. 
Η απομάκρυνση από το πρότυπο της χριστιανικής οικογένειας που διαπιστώνεται στα 

βιβλία του μαθήματος της Γλώσσας αντικατοπτρίζεται και από την ανακατανομή των ρόλων 

του πατέρα και της μητέρας. Βλέπουμε, λοιπόν, τη μητέρα να εργάζεται. Η μητέρα ασκεί 

επαγγέλματα, που είτε κατονομάζονται είτε αποσιωπάται η επαγγελματική δραστηριότητά 
της και αναφέρεται απλώς ότι η μητέρα λείπει από το σπίτι, επειδή εργάζεται. Επιπλέον, 

βλέπουμε τον πατέρα να βοηθάει στο νοικοκυριό συμβάλλοντας στην ετοιμασία του 

γεύματος αλλά όχι σε άλλες οικιακές εργασίες. Η συντακτική ομάδα των διδακτικών 
εγχειριδίων που εξετάζουμε, παραβλέποντας την ισοτιμία των φύλων εν Χριστώ, έτσι όπως 

αυτή προβάλλεται κατηγορηματικά τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στην Παράδοση της 

Εκκλησίας και παρερμηνεύοντας τον Παύλειο λόγο για υποταγή της γυναίκας στον άνδρα 
στο πλαίσιο του γάμου και της οικογένειας, προσπάθησε να ανταποκριθεί στο αίτημα για 

άμβλυνση της «ανισότητας των δύο φύλων».  Επέλεξε ή έγραψε κείμενα για τα βιβλία της 

Γλώσσας, στα οποία οι δύο σύζυγοι συνεισφέρουν στην οικογένειά τους με εργασία εντός και 

εκτός σπιτιού και κείμενα στα οποία ο πατέρας ετοιμάζει το φαγητό στην κουζίνα ή 
συμμετέχει στο στρώσιμο του μεσημεριανού τραπεζιού μαζί με τα δύο παιδιά και την 

εργαζόμενη γυναίκα του. 
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 Μια διαπίστωση που έγινε κατά την ανάλυση περιεχομένου των κειμένων που 

εξετάζουμε, είναι ότι ο πατέρας σπάνια αλληλεπιδρά με την κόρη του. Ωστόσο, ο πατέρας 

δεν είναι σημαντικός μόνο για το γιο του ως αντικείμενο ταύτισης. Είναι απαραίτητο να 

λειτουργήσει και ως αντι-πρότυπο για την κόρη του σε σχέση με τη μητέρα. Με τις ανδρικές 
εκδηλώσεις και τη συμπεριφορά του ενισχύεται το κορίτσι, ώστε να ταυτιστεί με το θηλυκό 

ρόλο. Επομένως, τα βιβλία της Γλώσσας κάνουν διακρίσεις και δεν προσφέρουν τις 

απαραίτητες για τις μαθήτριες προσλαμβάνουσες παραστάσεις, τουλάχιστον στο βαθμό που 
προσφέρουν τις  αντίστοιχες για τους μαθητές. 

Θετικό, ωστόσο,  είναι ότι η τιμωρία απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά, κι όταν ακόμη 

εφαρμόζεται, ο τρόπος επιβολής της συμφωνεί με τις απόψεις των νέων παιδαγωγών. Η 
απειλή για μια πιθανή τιμωρία του παιδιού συνδέεται με την αιτία της και δεν έχει μορφή 

εκδίκησης και αποσκοπεί στη βελτίωση του παιδιού. Ο καθένας οργανώνει την συμπεριφορά 

του με βάση μια κλίμακα καθηκόντων και δικαιωμάτων. Οι γονείς όταν μαλώνουν τα παιδιά 

αποσκοπούν στο να αποτρέψουν την επανάληψη ενός κινδύνου ή να εφαρμόσουν τη 
δικαιοσύνη. Ακόμη, οι γονείς ορισμένες φορές κάνουν χρήση της συμβουλής ως μέσο 

διαπαιδαγώγησης  και ενθαρρύνουν την σοφή χρήση της ελευθερίας, αντί να στοχεύουν σε 

μεγαλύτερο έλεγχο. Όσο αφορά στο θέμα της φύλαξης και της φροντίδας που παρέχουν στα 
εγγόνια τους ο παππούς και η γιαγιά, οι οποίοι ασκούν κατ’ αυτόν τον τρόπο και ένα ρόλο 

παιδαγωγικό-συμβουλευτικό, θα λέγαμε το εξής: τα κείμενα του μαθήματος της Γλώσσας 

καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ παππού / 
γιαγιάς και εγγονών. Η φροντίδα των εγγονών μπορεί να γεμίσει με δραστηριότητες τη ζωή 

των παππούδων / γιαγιάδων και να τους κάνει να αισθανθούν τη χαρά της προσφοράς και της 

δημιουργίας. Ασφαλώς, όμως, είναι εύλογες και οι θετικές συνέπειες στην ομαλή 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και η υποβοήθηση της διαδικασίας κοινωνικοποίησής 
τους.  

5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Τελικά, θα λέγαμε ότι οι εξιδανικευμένες εικόνες της οικογένειας στα σχολικά βιβλία 

θα αποτελέσουν ενδεχομένως πηγή συγκρούσεων με την άμεσα βιωμένη από το παιδί 

πραγματικότητα.  

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη μας τη θεωρία του J. Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη 
του παιδιού στο θέμα της μελέτης των διδακτικών βιβλίων από τους μαθητές, εκφράζουμε 

την επιφύλαξή μας για την εξαγωγή συμπερασμάτων για όσα αποκομίζουν τα παιδιά, 

διαβάζοντας μια ιστορία. Γιατί νοητικά τα παιδιά λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι οι  
ενήλικες.  

Κατά τη γνώμη μας η κοινωνία έχει ανάγκη από τη διάδοση του προτύπου της 

χριστιανικής οικογένειας. Μέσα στην προοπτική του χριστιανικού πνεύματος η κοινωνική 
δομή η οποία στηρίζεται στο χριστιανικό γάμο και στη θεία αγάπη, παρέχει μια στερεή βάση 

και δημιουργεί προϋποθέσεις για τον εμπλουτισμό των ανθρώπων ως ατόμων – προσώπων 

και «αγιαδικών» συνόλων – κοινωνιών (Γιούλτσης, 1991). 

Επομένως, τα βιβλία αυτά αν και έφεραν αναμφίβολα έναν άλλο αέρα στον τομέα της 
διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και γενικότερα στην εκπαίδευση, αφήνουν περιθώρια 

για διόρθωση, αναθεώρηση ή ακόμα και αντικατάστασή τους. Οι βάσεις για μια υγιή 

προσαρμογή στις κοινωνικές αλλαγές πρέπει να τοποθετηθούν στην παιδική ηλικία. Πρέπει 
να αρχίσουμε τώρα να ανακατασκευάζουμε τις υγιείς εικόνες του οικογενειακού προτύπου με 

τις οποίες τα παιδιά θα μορφοποιήσουν τους εαυτούς τους. Για την ανάπτυξη ενός δυναμικού 

μοντέλου ορθόδοξης οικογένειας και οικογενειακής αγωγής είναι σημαντική η αντίληψη του 

γάμου ως χαρίσματος (Σταυρόπουλος, 1982).  
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Ιστορία της εκπαίδευσης και κρατική ιδεολογία:  

Η περίπτωση των εγχειριδίων του Γεωργίου Η.  Ιατρίδη 

1935 και 1939. 
 

                                                                                   Χρήστος Τζήκας  

Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.  

                                                      

Abstract  

The education of teachers of elementary education took place in the first 150 years 

of the Greek state under the direct supervision and control of the Ministry of 

Education, as it was preparing the curricula, appointed teachers and adopted the 

teaching manuals. 

Therefore, the purpose and content of the courses taught were expected to represent 

the dominant conceptions concerning the sciences of education and to legitimize the 

choices of the Ministry. 

The course of History of Pedagogy and Education constituted a privileged field for 

the legitimacy of the choices of the state power in education. This happened because 

this course could transform the educational past in accordance with the prevailing 

needs of the present. 

The present paper uses the method of content analysis in order to analyse two 

manuals of George Il. Iatridis, concerning the History of Pedagogy, issued in 1935 and 

1939 respectively-dates by which the author was teaching this course in colleges of 

teachers’ education. The aim of the paper is to determine the degree of adaptation or 

divergence of the contents of the manuals to the prevailing perceptions and ideological 

needs of the state power. 

 

1- Εισαγωγικά.  

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η ιστορία της εκπαίδευσης καθιερώθηκε στην Ελλάδα 

ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος μόλις  τις τελευταίες τρεις - τέσσερις δεκαετίες, 

δηλαδή κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο
43
. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες 

δεν ασχολήθηκαν παλαιότερα με το εκπαιδευτικό τους παρελθόν. H ενασχόληση 

Ελλήνων διανοουμένων με την ‘ιστορία των γραμμάτων’, των λογίων και των 

σχολείων, ξεκίνησε λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους και οι εργασίες 

γνώρισαν μια σχετική  πύκνωση από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα και έπειτα. Η παραγωγή 

της εκατόχρονης και πλέον ενασχόλησης με την ιστορία των σχολείων θα ονομασθεί 

από ορισμένους μελετητές «προϊστορία» ή «πρωτοϊστορία» της εκπαίδευσης 

(Δημαράς, 1988: 191-193) και θα δηλωθεί αργότερα ακόμη καθαρότερα ότι όλη αυτή 

την περίοδο (1821 -1967) δεν παράχθηκε σχεδόν τίποτε ιστοριογραφικά άξιο λόγου 

(Δημαράς, 2004: 475) για να φανεί, βέβαια, ότι δεν τηρούνταν οι επιστημονικές αρχές 

τόσο στη διερεύνηση και στη χρήση των ιστορικών πηγών και των τεκμηρίων όσο 

και στην ερμηνεία του εκπαιδευτικού παρελθόντος.  

Επρόκειτο για μια δραστηριότητα που βασιζόταν κυρίως στη συλλογή ιστορικού 

υλικού, επεκτεινόταν από την αρχαιότητα μέχρι το 19
ο
 αιώνα και -ανταποκρινόμενη 

στις σύγχρονές της ιδεολογικές ανάγκες- ακολουθούσε σε γενικές γραμμές το σχήμα 

της εθνικής ιστοριογραφίας (Τζήκας  Χ. - Χαραλάμπους Δ., 2014).  

                                                
43 Με το «καθιερώθηκε ως επιστημονικός κλάδος» εννοώ ότι αποτελεί πλέον αντικείμενο διδασκαλίας 

στα πανεπιστήμια, πραγματοποιούνται συστηματικά σχετικές έρευνες από πανεπιστημιακούς και 

ερευνητικά κέντρα, πραγματοποιούνται συνέδρια ιστορίας της εκπαίδευσης και έχει δημοσιευτεί 

πλήθος βιβλίων και άρθρων. 
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Από το τέλος του 19
ου

 αιώνα, όμως, θα έχουμε ένα νέο χώρο στον οποίο θα 

θεραπεύεται, με τη μορφή της διδασκαλίας και της συγγραφής εγχειριδίων, η ιστορία 

της παιδαγωγικής και μαζί η ιστορία της εκπαίδευσης. Πρόκειται για τη διδασκαλία 

της Ιστορίας της Παιδαγωγικής (ή της Παιδαγωγίας) ή της Ιστορίας του δημοτικού 

σχολείου, που θα περιλαμβάνεται ανελλιπώς στα προγράμματα των διδασκαλείων 

αρρένων και θηλέων από το 1878 μέχρι το 1934 και στα προγράμματα των 

παιδαγωγικών ακαδημιών που αντικατέστησαν τα διδασκαλεία, αλλά -συχνά- και στα 

προγράμματα των σχολών νηπιαγωγών. 

Από το 1878, λοιπόν, η Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης γίνεται 

σχολικό αντικείμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1878 μέχρι το 1940 

εντοπίζονται στα προγράμματα των σχολών μόρφωσης δασκάλων, διδασκαλισσών 

και νηπιαγωγών 32 τουλάχιστον φορές ορισμοί / ρυθμίσεις για τη διδασκαλία ή την 

εξέταση των υποψηφίων εκπαιδευτικών σε μαθήματα ιστορίας της παιδαγωγικής ή 

ιστορίας του δημοτικού σχολείου
44

.   

Για να διδαχτεί το μάθημα έπρεπε να συγγραφούν εγχειρίδια. Έτσι προέκυψε η -

λεγόμενη- θεσμική ιστορία της εκπαίδευσης, δηλαδή ιστορία που γραφόταν για τις 

ανάγκες της διδασκαλίας στις σχολές μόρφωσης των δασκάλων, των διδασκαλισσών 

και των νηπιαγωγών. Θα γραφούν, λοιπόν, εγχειρίδια  ιστορίας της παιδαγωγικής και 

της εκπαίδευσης, όπως των Α. Σπαθάκη (1881 και 1888), Χ. Σαμαρτζίδη (1883), Β. 

Βούλγαρη (1884), Π. Καρολίδη (1908), Ν. Γιάνναρη (1908), Σ. Ρώση (1924), Δ. 

Μωραΐτη (1927, 1836 και 1953), Γ. Ιατρίδη (1835 και 1939), Α, Τσίριμπα - Ε. 

Κωνσταντόπουλου (1953), Α. Ισηγόνη (1958 και 1964), Γ. Τσαμπή (1966), Γ. 

Ξέκαλου - Γ. Παπαγεωργίου (1969) Α. Ρήγα (1972)
45

.   

Οι ιστορίες της παιδαγωγικής περιλαμβάνουν, όπως είναι φυσικό, μαζί με το 

Δυτικό Μεσαίωνα και τις εξελίξεις στους νεότερους χρόνους, την εκπαίδευση και τις 

παιδαγωγικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και την εκπαίδευση στο 

“ελληνοποιημένο”, πλέον, Βυζάντιο και ένα κεφάλαιο (συνήθως το τελευταίο) 

αφιερωμένο στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών θεσμών του ελληνικού κράτους.  Έτσι η 

ιστορία της παιδαγωγικής στην Ελλάδα αποτελεί  παράλληλα και μια μορφή ιστορίας 

της ελληνικής εκπαίδευσης.     

 Οι συγγραφείς των εγχειριδίων της ιστορίας της παιδαγωγικής και της 

εκπαίδευσης είτε θα είναι καθηγητές των διδασκαλείων και των παιδαγωγικών 

ακαδημιών που θα διδάσκουν το μάθημα σύμφωνα με πρόγραμμα που εκπονείται από 

το υπουργείο και είναι ομοιόμορφο για όλα τα ομοειδή ιδρύματα, είτε θα είναι 

επιθεωρητές της εκπαίδευσης και προσοντούχοι εκπαιδευτικοί, είτε, τέλος, θα είναι 

διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου της Παιδείας με άμεση σε κάθε περίπτωση 

εξάρτηση από το Υπουργείο.  

Το γεγονός της άμεσης εξάρτησης της Ιστορίας της Παιδαγωγικής και της 

Εκπαίδευσης από το υπουργείο της Παιδείας και το γεγονός ότι τα περιεχόμενα του 

σχολείου, και άρα τα αναλυτικά προγράμματα των σχολών μόρφωσης των δασκάλων, 

περιλαμβάνουν μια ορισμένη οπτική του κόσμου, με επιλογές και παραλήψεις, με 

απάλειψη των κοινωνικών συγκρούσεων, με «νομιμοποίηση» της κυρίαρχης 

ιδεολογίας και της δράσης της εξουσίας (Apple, 1986, Whitty, 2007), συνέβαλαν 

στην παγίωση ορισμένων χαρακτηριστικών του κλάδου αυτού.   

                                                
44 Για τα προγράμματα των Διδασκαλείων, των Παιδαγ. Ακαδημιών και των σχολών Νηπιαγωγών βλ. 

Μπουζάκης Σ. – Τζήκας Χ. (1996) και Μπουζάκης Σ. – Τζήκας Χ. – Ανθόπουλος Κ.,  (1998).  
45 Περιορίζομαι εδώ στις εργασίες της Ιστορίας της Παιδαγωγικής και αφήνω κατά μέρος τις εργασίες 

που αναφέρονται μόνο στη νεοελληνική εκπαίδευση, οι οποίες δεν υπηρετούσαν πάντα διδακτικό 

σκοπό και, επομένως, συγγράφονταν και έξω από την άμεση ή έμμεση κρατική εποπτεία. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

172 

 

Η ιστορία της εκπαίδευσης παρουσίαζε το σχολείο ως κοινωνικά ουδέτερο. 

Επομένως, ήταν ένα είδος ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας, καθώς προέκυπτε μια 

εικόνα δικαίωσης των προσπαθειών του κράτους να μορφώσει τον ελληνικό λαό, ενώ 

επικεντρωνόταν στην εκπαιδευτική νομοθεσία. Βρισκόμασταν πολύ μακριά από την 

κοινωνική και κριτική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεσμών και της εξέλιξής 

τους. Μακριά από το συσχετισμό της εκπαίδευσης με τα προτάγματα της κυρίαρχης 

τάξης. Μακριά από τις ιδεολογικές και κοινωνικές συγκρούσεις και τη μελέτη 

αντίπαλων απόψεων. Μακριά από τη μελέτη της κοινωνικής - δηλαδή ταξικής - και 

της γεωγραφικής, - επίσης κοινωνικής και ταξικής - διάστασης των εκπαιδευτικών 

ευκαιριών, όπως, επίσης, μακριά από τη μελέτη της εκπαίδευσης κοινωνικών 

κατηγοριών που παρέμεναν σιωπηλές, όπως γυναικών, παιδιών, μειονοτήτων και 

άλλων ειδικών κατηγοριών.  

Είχε, δηλαδή, η μελέτη της εκπαίδευσης μια οπτική όχι μόνο από τα πάνω, από 

την πλευρά που φαίνονται οι μέσοι όροι, αλλά και μια οπτική από την πλευρά του 

κράτους. Ήταν η απόκρυψη του κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης, του γεγονότος, 

δηλαδή, ότι ο τρόπος οργάνωσης, το πρόγραμμα, τα περιεχόμενα, οι μέθοδοι 

διδασκαλίας ήταν αποτέλεσμα μιας συνεχούς ρήξης και έκφραζαν την ταξική 

κυριαρχία. Βασικός στόχος ήταν η νομιμοποίηση των εκάστοτε επιλογών του 

κράτους, δηλαδή η ιδεολογική νομιμοποίηση των κυρίαρχων τάξεων. Το γεγονός 

αυτό γίνεται πιο φανερό σε περιόδους που η κρατική εξουσία γίνεται πιο αυταρχική.  

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε κατά βάση δύο εγχειρίδια Ιστορίας της 

Παιδαγωγικής, τα οποία, εκτός από την ελληνική αρχαιότητα, περιλαμβάνουν και 

κεφάλαιο για την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Η μελέτη των εγχειριδίων 

επιβεβαιώνει τις παραπάνω παρατηρήσεις μας.  

 

2- Το συγγραφικό έργο του Γεωργίου Ηλ. Ιατρίδη.  

Ο Γεώργιος Ηλ. Ιατρίδης εμφανίζεται στα “παιδαγωγικά γράμματα” το 1928  

στην Αμερική και θα έχει μια συνεχή παρουσία αργότερα στην Ελλάδα με βιβλία και 

άρθρα μέχρι το 1939. 

Το 1928 ήταν διευθυντής του ελληνικού κοινοτικού εκπαιδευτηρίου του Brooklyn 

της Νέας Υόρκης «Ο Άγιος Κωνσταντίνος» και παράλληλα πρόεδρος του Συνδέσμου 

Ελλήνων Δασκάλων Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά «Η Αθηνά». Ως πρόεδρος 

συνέγραψε τη χρονιά αυτή Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων για τα 

απογευματινά κοινοτικά της Αμερικής, επειδή τα υπάρχοντα προγράμματα 

αφορούσαν τα κανονικά σχολεία, ενώ στα κοινοτικά σχολεία ο διαθέσιμος διδακτικός 

χρόνος ήταν πολύ λιγότερος
46

.  

Αμέσως μετά, στο ξεκίνημα της επόμενης χρονιάς, θα εκδόσει, μαζί με τον 

διευθυντή των εκπαιδευτηρίων της «Αγίας Τριάδος» Νέας Υόρκης Γεώργιο 

Δημητριάδη, Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας για τα δημοτικά σχολεία 

αμφοτέρων των φύλων. Πρόκειται για μια σύντομη (80 σελίδων) γραμματική της 

καθαρεύουσας, η οποία περιέχει επιπλέον τη διδακτέα ύλη κατά τάξη και 182 

ασκήσεις για τους μαθητές (Δημητριάδης - Ιατρίδης, 1929).   

Τις χρονιές 1928- 1929 και 1929-1930 ο ίδιος θα εκδώσει Επετηρίδες του 

Εκπαιδευτηρίου που διευθύνει. Εδώ, εκτός από ονόματα μαθητών και δασκάλων, 

αποσπάσματα κειμένων των μαθητών για την Ελλάδα, ειδήσεις από τις κοινότητες 

                                                
46 Το πρόγραμμα περιλάμβανε την ύλη των ελληνοκεντρικών μαθημάτων: Θρησκευτικά, Ελληνικά, 

Ιστορία, Γεωγραφία,  Ωδική και Καλλιγραφία για τις έξι τάξεις, με οδηγίες για τη διδασκαλία τους. 

Φαίνεται πως η συγγραφή του αποτελούσε απόφαση διδασκαλικού συνεδρίου, καθώς οι δάσκαλοι 

καλούνταν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα και στο επόμενο διδασκαλικό συνέδριο να συζητηθούν οι 

παρατηρήσεις τους (Ιατρίδης, 1928: 3). 
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των Ελλήνων της Αμερικής, συστάσεις βιβλίων, παιδαγωγικά ρητά και συμβουλές, 

αλλά και προσωπικές του συμβουλές προς τους δασκάλους, όπως το: “A Word for 

our teachers” (Ιατρίδης, 1929α:14), θα περιληφθεί η απόφαση του αρχιεπισκόπου 

Βορείου και Νοτίου Αμερικής για εισαγωγή της προμνησθείσης γραμματικής στα 

σχολεία (Ιατρίδης, 1929α:11). Θα δημοσιεύονται εγκύκλιοι του ελληνικού 

υπουργείου της παιδείας (Ιατρίδης, 1929α:14), ενώ ο διευθυντής και συντάκτης της 

Επετηρίδας θα χρησιμοποιεί σε κάποιο βαθμό την επετηρίδα για γνωστοποίηση των 

εργασιών του. Έτσι θα μεταφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Σπαρτιάτης» για το 

Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα που είχε εκπονήσει και εκδόσει για λογαριασμό 

του Συνδέσμου Ελλήνων Δασκάλων (Ιατρίδης, 1929α:13), ενώ θα δημοσιεύσει και 

επιστολή του γερουσιαστή William king για την εργασία του με τον τίτλο: Coraes’s 

Educational message to Greece and the World, όπου εκφράζει το θαυμασμό του για 

την προσωπικότητα του Κοραή και τονίζει τον παραλληλισμό με τον Thomas 

Jefferson (Ιατρίδης, 1929α:12). Τον παραλληλισμό των ιδεών τους και την 

επικοινωνία τους στην περίοδο της Ελληνικής επανάστασης αναδεικνύει στην 

εργασία του αυτή ο Ιατρίδης, εργασία που υπέβαλε στην Παιδαγωγική Σχολή του 

Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Ως βάση για τη συγγραφή είχε, κατά δήλωση του 

ιδίου, την εργασία του Χρίστου Π. Οικονόμου «Ο Κοραής ως Εθνικός  Παιδαγωγός» 

(Ιατρίδης, 1929: 6). Δύο καθηγητές της Παιδαγωγικής ο Α. Ε. Μeyer και o P. R. 

Radosavljevich τον παρακίνησαν να εκδώσει την εργασία, ενώ ο δεύτερος έγραψε και 

μια μακρά και επαινετική για την αρχαία Ελλάδα και για τον Κοραή εισαγωγή 

(Iatrides, 1929: 3-5). Με το προσόν αυτό (Master of Arts) ο Ιατρίδης θα έρθει, μετά 

το 1930, στην Ελλάδα και θα εργαστεί ως υποδιευθυντής στα διδασκαλεία Σερρών, 

Θεσσαλονίκης και Μαράσλειο (Αθήνας)
47

. Στην επετηρίδα θα δημοσιεύσει, επίσης, 

δικά του άρθρα, όπως το «Our Debts To The United States», με αφορμή τη 

συμπλήρωση 100 χρόνων από τη απελευθέρωση της Ελλάδας, στο οποίο θα 

παρουσιάσει τις οφειλές του ελληνικού αγώνα στην Αμερική και στην πολιτική της 

και στο ρόλο του Κοραή και του Θωμά Τζέφερσον (Ιατρίδης, 1930: 2-4)
48

.   

Τέλος, ο Ιατρίδης θα συστήσει στους Έλληνες δασκάλους των Ηνωμένων 

Πολιτειών και του Καναδά να μελετούν το περιοδικό «Ερμής» (Ιατρίδης, 1929α:16). 

Πρόκειται για το γνωστό περιοδικό του Αντ. Καραγιάννη, το οποίο στέκεται την 

περίοδο αυτή αντίπαλο στη Διδασκαλική Ομοσπονδία, αλλά και στην εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση του 1929. Στο περιοδικό αυτό ο Ιατρίδης θα αρχίσει από  τώρα να 

γράφει τακτικά άρθρα και να ενημερώνει τους αναγνώστες της επετηρίδας για τα 

δημοσιεύματά του εκεί, όπως για την εκπαίδευση στη Σοβιετική Ρωσία και τη 

φιλοσοφία της εκπαίδευσης στον Πλάτωνα (Ιατρίδης, 1930: 4, 19).    

Μια σημαντική εργασία του, που είδε το φως της δημοσιότητας το 1929 (β΄ 

έκδοση 1930), λίγο πριν από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, είναι το βιβλίο με 

τίτλο: Μεταπολεμική εκπαίδευσις εν Ευρώπη και Αμερική, που αποτελούσε συρραφή 

άρθρων δημοσιευμένων σε διάφορα περιοδικά και κυρίως στον Ερμή και τη Νέα 

Πολιτική Επιθεώρηση. Στην εργασία αυτή παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά συστήματα 

της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και 

τη Ρωσίας προπολεμικά και Σοβιετικής Ένωσης μεταπολεμικά. Στο τελευταίο θέμα 

                                                
47 Στην επιστροφή του και την πρόσληψή του σε διδασκαλείο πιθανώς να έπαιξε ρόλο ο Ευάγγελος 
Κακούρος που ήταν την περίοδο αυτή Γραμματέας  του Υπουργείου της Παιδείας. Στην εργασία 

Γραμματική  της Νέας Ελληνικής  Γλώσσης…, που έγραψε το 1929 μαζί με τον Γ. Δημητριάδη, 

διαβάζω την εξής χειρόγραφη αφιέρωση: «Τω φίλω και συμπολίτη κ. Ευαγγέλω Κακούρω, τιμής και 

αγάπης ένεκεν, 22-2-1929, ο γράψας  [υπογραφή] Γ. Ιατρίδης». 
48 Μια σειρά από άλλα μικρά αρθρίδια και σχόλια πρέπει, επίσης, να θεωρηθούν, κατά τη γνώμη μου, 

δικά του. 
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θα αναφερθούμε εκτενώς παρακάτω. Όπως ο ίδιος δηλώνει, εκδίδει την εργασία του  

εν όψει της επαγγελόμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Θεωρεί ότι το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα ήταν μονόπλευρο και ότι πρέπει να προσαρμοστεί στις 

ανάγκες της ζωής. Η νεότητα δεν πρέπει να μορφώνεται σε έναν τύπο σχολείου, αλλά 

η εκπαίδευση να έχει κατεύθυνση προς την εργασία και τις απαιτήσεις της ζωής. Εδώ 

οι απόψεις του Ιατρίδη φαίνεται να ταυτίζονται με τις απόψεις των Φιλελευθέρων, 

καθώς ελπίζει ότι τα προγράμματα των σχολείων θα έχουν «κατεύθυνσιν την εργασίαν 

… ώστε καθ’ έκαστον έτος να μη καταστρέφεται το άνθος των γεωργικών πληθυσμών 

μας μέσω των κλασσικών σχολών μας» (Ιατρίδης, 1929β: 5).  

Παράλληλα ο Ιατρίδης θα αρθρογραφεί στον Ερμή για σειρά εκπαιδευτικών 

θεμάτων, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα της Σοβιετικής Ένωσης που είχε περιληφθεί 

και στην προηγούμενη εργασία για τη μεταπολεμική εκπαίδευση (Ιατρίδης, 1930α), η 

εκπαίδευση στη Γερμανία που δεν είχε περιληφθεί στην παραπάνω εργασία (Ιατρίδης, 

1930β), ένα άρθρο με το οποίο συζητά τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει 

αναλφαβητισμός στις σκανδιναϋικές χώρες (Ιατρίδης, 1930γ), τα ωρολόγια 

προγράμματα των σχολείων της Ιταλίας (Ιατρίδης, 1930δ) και το μακροσκελές άρθρο 

του για τη «φιλοσοφία της εκπαιδεύσεως κατά Ρουσσώ», όπου παρουσιάζει 

συνοπτικά ολόκληρο τον Αιμίλιο και τις αρχές της αγωγής του Ρουσώ. Τελικά 

χαρακτηρίζει το βιβλίο «αρνητικόν, ατομικιστικόν, άνευ πρακτικότητος και 

αντικοινωνικόν», αλλά αποδέχεται ότι συνεισέφερε στη νεότερη παιδαγωγική, 

εισάγοντας σειρά από αρχές της (Ιατρίδης, 1932).   

Τη σχολική χρονιά 1933 - 1934, που υπηρετεί ως υποδιευθυντής του 

Διδασκαλείου Σερρών, δημοσιεύσει στον Ερμή άρθρο για τη Φιλοσοφία της 

εκπαίδευσης του Dewey: Θα  αναφερθεί στη φιλοσοφία  του πραγματισμού, στον 

παιδοκεντρισμό και στο ρόλο των εμπειριών του παιδιού στην αγωγή του, στη 

συνεργασία, στην αντανάκλαση στη ζωή του σχολείου της ζωής της κοινωνίας 

(Ιατρίδης, 1934). Σε άλλο του άρθρο στο περιοδικό Εκπαιδευτικά Χρονικά θα 

περιγράψει τα χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου. Αφού ο δάσκαλος αποτελεί το 

κύριο παράγοντα προετοιμασίας του παιδιού για τη ζωή, απαιτείται από κοινωνική 

άποψη να μετέχει στον πολιτικό βίο της εποχής και του λαού στον οποίο ανήκει. Τα  

προσόντα του δασκάλου, προκειμένου να επιτύχει στο έργο του, είναι η υγεία, η 

αγάπη στους μαθητές και την εργασία του, η ειλικρίνεια, ο αλτρουισμός, η 

δικαιοσύνη, η ασκημένη φωνή, η αρτιμέλεια και το ευπρόσωπο, η καλή προετοιμασία 

και η ακρίβεια στα καθήκοντά του απέναντι στους μαθητές, στους γονείς και στην 

κοινότητα στην οποία ζει και διδάσκει. Κλείνει μάλιστα το άρθρο με το απόσπασμα 

του Πλούταρχου: “Διδασκάλους ζητητέον τοις τέκνοις, οι και τοις βίοις εισί αδιάβλητοι 

και τοις τρόποις ανεπίληπτοι και ταις εμπειρίαις  άριστοι” (Ιατρίδης, 1934α). 

Το 1935, όταν θα είναι καθηγητής και υποδιευθυντής του Διδασκαλείου 

Θεσσαλονίκης
49

, θα εκδόσει το Αναλυτικόν και Ωρολόγιον πρόγραμμα της ύλης των 

                                                
49 Στη Θεσσαλονίκη θα διδάξει (ως υποδιευθυντής με διευθυντή τον Κλεάνθη Κουμανταράκη) τη 

χρονιά 1934 – 1935 στο τμήμα θηλέων όλα τα παιδαγωγικά μαθήματα. Υπογράφει, ως μέλος της 

εξεταστικής επιτροπής, όλα τα πρακτικά των πτυχιακών εξετάσεων τον Ιούνιο του 1935. Οι ερωτήσεις 

που κληρώθηκαν στα τμήματα Εβ και Εγ (όπου δίδασκε ο Ιατρίδης): στη Γενική Παιδαγωγική ήταν: 

«Προσωπικότης και σχέσις αυτής με τον χαρακτήρα», στη Διδακτική: «Αι ερωτήσεις ως μέσον της 

αγωγής του σχολικού μας συστήματος» και στην Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Δημοτικής 
Εκπαίδευσης: «Η αγωγή εις το Βυζάντιον και την δούλην Ελλάδα» (Βλ. «Πρακτικά Πτυχιακών 

Εξετάσεων του πενταταξίου διδασκαλείου Θεσσαλονίκης από του έτους 1934-1935», Ιστορικό Αρχείο, 

Π.Τ.Δ.Ε. - Α. Π. Θ.   

Από την 5η μέχρι την 15η Απριλίου του 1935 ο Ιατρίδης θα λάβει αναρρωτική άδεια (την οποία 

εγκρίνει την 13η Απριλίου ο Λ. Παπαναστασίου, διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, που 

επόπτευε το Διδασκαλείο) ως «πάσχων εκ καρδιακής αναταραχής» (Βλ. «Βιβλίον Πράξεων 
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μαθημάτων του εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου
50

. Στον πρόλογο θα αναφερθεί στη 

σημασία της ενεργητικής κοινωνικής εμπειρίας των μαθητών, την οποία παρά τις 

σχετικές αντιλήψεις των Κομμένου, Πεσταλότσι και Φραίμπελ θα θέσει ως βάση της 

σχολικής εργασίας ο Ντιούι. Υποστηρίζει ότι πρέπει να επεκταθεί κατά δύο χρόνια η 

υποχρεωτική εκπαίδευση είτε με πρόσθεση δύο ετών στο δημοτικό σχολείο είτε με τη 

σύσταση άλλου τύπου σχολείων σύμφωνα με τις ανάγκες του έθνους (Ιατρίδης, 

1935α: 6)
51
. Στις βασικές κατευθύνσεις του δημοτικού σχολείου θα δώσει 

πρακτικότερο χαρακτήρα και θα διαχωρίσει την κατεύθυνση του σχολείου των 

πόλεων και των αγροτικών περιοχών σε σχέση με τις ασχολίες των κατοίκων 

(τεχνικές και αγροτικές αντίστοιχα). Θα θέσει το σκοπό της διδασκαλίας κάθε 

μαθήματος και θα ακολουθήσει ένα συνοπτικό πρόγραμμα ύλης με πρόσθεση σε όλες 

τις τάξεις του σχολείου δύο μαθημάτων:  της υγιεινής, την οποία θα συνδέσει με τη 

γυμναστική, και της πολιτειακής αγωγής.  

Την περίοδο αυτή θα δημοσιεύσει, επίσης, μια εργασία για την Ψυχική και 

πνευματική υγεία της νεότητας (Ιατρίδης, 1936α) και μια σειρά άρθρων στα 

Εκπαιδευτικά Χρονικά και στον Ερμή, όπως για την επιστημονική μέθοδο και την 

εκπαιδευτική ψυχολογία, όπου θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές της επιστημονικής 

μεθόδου, την ιστορία, το σκοπό και τη μέθοδο, τα προβλήματα και τις συμβολές της 

εκπαιδευτικής ψυχολογίας (Ιατρίδης, 1935γ), για την υγιεινή των σχολείων και του 

έθνους (Ιατρίδης, 1935δ), για την εξέλιξη του νεώτερου νηπιαγωγείου. Στο τελευταίο 

άρθρο θα μείνει μόνο στο Φραίμπελ και τις αρχές του, και θα αναπτύξει τα ωφέλη 

από το νηπιαγωγείο ως προς την προπαρασκευή για τη ζωή, τις συνήθειες, την 

άσκηση της σκέψης, την προετοιμασία για το σχολείο, τη γλώσσα, το παιχνίδι  

(Ιατρίδης, 1935ε). Σε άλλο άρθρο του θα υποστηρίξει την ανάγκη συγχώνευσης των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερο προσωπικό και 

περισσότερα μέσα για τη μόρφωση των δασκάλων (Ιατρίδης, 1935στ). Το επόμενο 

έτος θα γράψει για την παιδαγωγική εργασία του Decroly (Ιατρίδης, 1936β), θα 

αναδημοσιευτεί αυτολεξί το άρθρο του για τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης του 

Rousseau στα Εκπαιδευτικά Χρονικά (Ιατρίδης, 1936γ), και θα γράψει για το 

αμερικανικό σύστημα πρώτης ανάγνωσης και γραφής, παρουσιάζοντας μια εκδοχή 

της ντεκρολιανής μεθόδου, κατά την οποία τα παιδιά ξεκινούν αποτυπώνοντας λέξεις 

που δείχνουν πράγματα ή ενέργειες, αλλά δεν προτείνει τη μέθοδο για τα ελληνικά 

σχολεία, καθώς κλείνει το άρθρο με τη σημείωση: «Παρ’ ημίν εν τη διδασκαλία της α΄ 

αναγνώσεως χρησιμοποιούμεν την αναλυτικοσυνθετικήν μέθοδον, η οποία είναι και 

μάλλον ψυχολογημένη. Επομένως δεν δύναται να γίνη λόγος περί εισαγωγής εις τα 

σχολεία μας της ως άνω περιγραφείσης, όλως χρονογραφικώς μεθόδου» (Ιατρίδης, 

1936δ). Το 1937 θα αναδείξει τη σημασία των συγκεντρώσεων των σπουδαστών και 

των σπουδαστριών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών για την καλλιέργεια της ομαδικής 

δράσης, των κοινωνικών αρετών, την ανάπτυξη της ευθύνης, του ηθικού χαρακτήρα, 

της αισθητικής κλπ. (Ιατρίδης, 1937).  

 

3. Ιστορία και Ιστορία της Παιδαγωγικής του Γεωργίου Ηλ. Ιατρίδη.  

                                                                                                                                       
Διευθυντού, από του σχολικού έτους 1934- 35», Ιστορικό Αρχείο Π.Τ.Δ.Ε. - Α. Π. Θ.   Το Θέρος του 

1935 ο Ιατρίδης θα μετατεθεί  στην Αθήνα, ως υποδιευθυντής του Μαρασλείου Διδασκαλείου. 
50 Σύντομη παρουσίαση του βιβλίου αυτού, με θετικά σχόλια,  θα γίνει στο περιοδικό Ερμής (έτος  

ΙΣΤ΄, φυλ. 596, 21 Σεπτεμβρίου 1935: 203). Εκεί ο συγγραφέας αναφέρεται ως υποδιευθυντής του  

Μαρασλείου Διδασκαλείου, καθώς  είχε μετατεθεί εκεί από το Διδασκαλείο  Θεσσαλονίκης. 
51 Να σημειώσουμε ότι «συγχρονισμένο οκτάχρονο λαϊκό σχολειό» ζητούσε μέχρι τότε μόνο ο Γληνός 

και ο Νέος Εκπαιδευτικός Όμιλος στη «Διακήρυξη της Διοικητικής Επιτροπής του “Εκπαιδευτικού 

Ομίλου”» (Αναγέννηση, φυλλάδιο 11ο και 12ο, Ιούλιος – Αύγουστος 1927: 597).   
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Μολονότι ο Ιατρίδης γράφει σε συντηρητικά έντυπα και σε γλώσσα 

καθαρεύουσα, στις εργασίες που μέχρι τώρα σύντομα παρουσιάσαμε εμφανίζεται 

θιασώτης της προοδευτικής και παιδοκεντρικής εκπαίδευσης με «ουδετερότητα» ή 

απουσία άμεσης αναφοράς στις αντιλήψεις και τις κατευθύνσεις της πολιτικής 

εξουσίας. Στις εργασίες, όμως, που εκδίδει την περίοδο της διδακτορίας θα διαγράψει 

στροφή προς την νομιμοποίηση του μεταξικού καθεστώτος και των ιδεών του για την 

κοινωνία και την  εκπαίδευση.  

 

3.1. Περίληψις της Παγκοσμίου Ιστορίας 

Θα ξεκινήσουμε από μια εργασία που δεν αφορά άμεσα την εκπαίδευση και θα 

περάσουμε έπειτα στην ιστορία της παιδαγωγικής.  

Το 1939 θα εκδόσει την εργασία «Περίληψη της Παγκοσμίου Ιστορίας της 19
ης

 και 

20
ης 

εκατονταετηρίδος». Πρόκειται για μια συνοπτική, συχνά τηλεγραφική, 

παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων, της επιστήμης και της τέχνης, με 

εργασίες και ερωτήσεις για τους σπουδαστές, ενώ μεγάλο μέρος αφιερώνει στη 

ελληνική ιστορία και κυρίως στην επανάσταση (56 σελίδες στις 125 του βιβλίου). 

Εδώ θα δούμε απόψεις για μια σειρά ζητήματα που προσαρμόζονται άμεσα στο 

πνεύμα της μεταξικής δικτατορίας.  

Θα σταθούμε σε ορισμένα παραδείγματα:  

α) Στην εργασία αυτή ο Ιατρίδης θα αναφέρεται συχνά στις δράσεις του 

μεταξικού καθεστώτος υπέρ της πατρίδας και του λαού, ακόμη και όταν συζητά 

θέματα άσχετα με τη σύγχρονή του εποχή. Έτσι στο τέλος του κεφαλαίου που 

αναφέρεται στην «τουρκική» ακμή και παρακμή θα θέσει προς τους σπουδαστές δύο 

ερωτήσεις: Η μία αναφέρεται στους συντελεστές ακμής και παρακμής διαφόρων 

εθνών, αλλά η άλλη στο μεταξικό καθεστώς: «Ποία είναι η συμβολή της 4ης 

Αυγούστου 1936 εις την ευημερίαν της πατρίδος μας;» (Ιατρίδης, 1939α: 8). Στο 

επόμενο κεφάλαιο με θέμα: «Οι Έλληνες υπό την Τουρκικήν Διοίκησιν», αναφέρει 

εννέα αρνητικές συνέπειες της κατάκτησης στον ελληνικό πληθυσμό. Μετά την 

πέμπτη συνέπεια: «Εξασθένησις της χώρας (Παραμέλησις των οδών, καταστροφή των 

δασών, αποχέρσωσις της γης και επέκτασις των ελών και της ελονοσίας εκ της οποίας 

παρήκμασεν ο πληθυσμός)», θα βρει την ευκαιρία να θέσει, ως «Ελευθέρα συζήτησις», 

την εργασία στους σπουδαστές: «Ποίαι αι προσπάθειαι της κυβερνήσεως σήμερον δια 

την υγείαν του λαού και την εξυγίανσιν της χώρας» (Ιατρίδης, 1939α: 8).    

 β) Στην ιστορία του ελληνικού κράτους (1830 -1940) θα αφιερώσει μόνο 

πεντέμισι σελίδες (Ιατρίδης, 1939α: 57- 62). Μισή σελίδα θα αφιερώσει στον 

Καποδίστρια και έπειτα ακολουθούν τα κεφάλαια με τη σειρά των βασιλέων: Όθων, 

Γεώργιος Α΄, Κωνσταντίνος Β΄(sic!), Αλέξανδρος Α΄,  Κωνσταντίνος Β΄, Γεώργιος 

Β΄, Δημοκρατία, Γεώργιος Β΄, 4 Αυγούστου 1936. Οι πληροφορίες και οι κρίσεις για 

την περίοδο 1909 - 1936 θα είναι αποκαλυπτικές: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα 

αναφερθεί μόνο ως κληθείς από τους στασιαστάς το 1909 και «ο βασιλεύς Γεώργιος 

του ανέθεσε την πρωθυπουργίαν». Μόνο ο Κωνσταντίνος «ως αρχιστράτηγος του 

Ελληνικού στρατού ωδήγησε κατά τους Βαλκανικούς πολέμους εις περιφανείς 

θριάμβους». Επί Αλεξάνδρου «η Ελλάς εξήλθεν της ουδετερότητος παρά το πλευρόν 

της Αγγλίας και Γαλλίας. Τα Ελληνικά στρατεύματα έδρεψαν νέας δάφνας εις το 

Μακεδονικόν μέτωπον (…). Η Ελλάς έλαβε την Ανατολικήν Θράκην, την Βόρειον 

Ήπειρον  και το βιλαέτιον της Σμύρνης» (Ιατρίδης, 1939α: 59), χωρίς πουθενά να 

εμφανίζεται ο Βενιζέλος. Για την περίοδο της αβασίλευτης θα είναι βαθιά 

επικριτικός: «Η Ελλάς υπό το δημοκρατικόν πολίτευμα υπήρξε τόπος διαρκούς 

ανησυχίας και εσωτερικών ανωμαλιών: Δικτατορίαι, στρατιωτικαί στάσεις, εφήμεροι 

κυβερνήσεις, έλλειψις εσωτερικής και εξωτερικής ασφαλείας, επέκτασις του 
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κομμουνισμού έπεισαν τον Ελληνικόν λαόν περί της αποτυχίας του πολιτεύματος και 

δια παμψηφείας επανέφερεν εις τον θρόνο τον Γώργιον Β΄» (Ιατρίδης, 1939α: 60 - 61). 

Όπως φαίνεται, ούτε του Κονδύλη ούτε του Μεταξά η βίαιη κατάλυση του 

συντάγματος και οι διώξεις πολιτών σήμαιναν δικτατορία, ενώ, όπως θα δούμε 

παρακάτω, η δημοκρατία, όπως τώρα έτσι και στην αρχαιότητα, μαζί με τους 

σοφιστές, θα είναι καταστροφική για την αθηναϊκή πολιτεία.  

Ο βασιλιάς ήταν που ανέστειλε το σύνταγμα και ανέθεσε την κυβέρνηση στο 

στρατηγό Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος «ειργάσθη αόκνως εσωτερικώς και εξωτερικώς 

επ’ αγαθώ της πατρίδος. Συνέτριψε τον κομμουνιστικόν κίνδυνον (…) επανέφερε την 

εκτραπείσαν εκ του προορισμού της εκπαίδευσιν εις τα ιδανικά του έθνους, εξύψωσε 

την εργατικήν και γεωργικήν τάξιν με προστατευτικά νομοθετήματα και το ύψιστον 

ενεκαινίασε νέαν περίοδον αναγεννήσεως του έθνους δια της εθνικής Οργανώσεως της 

Νεολαίας» (Ιατρίδης, 1939α:61). 

Στις τρεις εργασίες που ανατίθενται στους σπουδαστές για όλη αυτή την περίοδο 

(1830 -1940) οι δύο θα αναφέρονται στα καλά του μεταξικού καθεστώτος, ώστε η 

εργασία να καταντά ύμνος του: α) «Ποία η συμβολή του Κράτους της 4ης Αυγούστου 

εις την ευημερίαν της εργατικής και γεωργικής τάξεως;» και β) «Πώς η Εθνική  

Οργάνωση της Νεολαίας υποβοηθεί την ηθικήν, ψυχικήν και πνευματικήν πρόοδον της 

νεότητος και την ευημερίαν του έθνους γενικότερον;» (Ιατρίδης, 1939α:62). 

γ) Σε ένα άλλο, παγκόσμιο ζήτημα, αυτό του σοσιαλισμού, ο συγγραφέας 

φαίνεται να μετακινείται ή να αφυπνίζεται από την αρχή μέχρι το τέλος της δεκαετίας 

του 1930: Όπως έχουμε αναφέρει, στην προαναφερθείσα εργασία του: Μεταπολεμική 

Εκπαίδευσις εν Ευρώπη και Αμερική θα περιλάβει και ένα κεφάλαιο για το 

εκπαιδευτικό σύστημα στην προεπαναστατική Ρωσία και στη Σοβιετική Ένωση
52
. Ο 

συγγραφέας εκφράζει εξ’ αρχής τη διαφωνία του με την πολιτική της Σοβιετικής 

Ένωσης για έναν μόνο λόγο, το διωγμό της θρησκείας. Θα αναγνωρίσει, όμως, στο 

Σοβιετικό καθεστώς ότι: «Ουδεμία Κυβέρνησις έδωκεν εις τον κόσμον περισσότερα 

προς εκπαιδευτικήν αναγέννησιν (…) μετεμόρφωσε κυριολεκτικώς την πλέον 

οπισθοδρομικήν και αμαθή των χωρών της γηΐνης σφαίρας εις μίαν πλέον 

προοδευτικήν (εκπαιδευτικώς) ως υπάρχει σήμερον» (Ιατρίδης, 1929β, Σοβιετική 

Εκπαίδευσις: 9-10). Θα εκθέσει λεπτομερώς τις αρχές, τις βάσεις και τους σκοπούς 

της Σοβιετικής εκπαίδευσης, με συχνά επαινετικά σχόλια για την «πολυσχιδή 

μόρφωση», τη συνεκπαίδευση των φύλων, την αυτοδιοίκηση των μαθητών, την 

απαγόρευση της τιμωρίας, τη σύνδεση «της εργασίας των χειρών με τας σκέψεις της 

κεφαλής», την εκπαίδευση «δι’ ομαδικήν δράσιν», σύμφωνα με την οποία «Τα παιδία 

ζουν και αναπτύσσονται εις μίαν ατμόσφαιραν συνεργασίας, όπου ανεπαισθήτως τ’ 

απορροφά το πνεύμα της εργασίας δια το καλόν όλων, όχι μόνον δια τας μικράς ομάδας 

των, αλλά και δια την εργαζομένην τάξιν γενικώς και γενικώτερον τη ευημερίαν της 

ανθρωπότητος. Το άτομον είναι ιερόν φυτόν της ατομικής ελευθερίας, εις το οποίον 

επιτρέπεται πλήρης αύξησις ως προς τα ατομικά του ενδιαφέροντα» (ό. π.). Αφού 

παρουσιάσει το σύστημα διοίκησης, τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τους τύπους 

των σχολείων θα καταλήξει στα συμπεράσματα, τα οποία, χωρίς να τάσσεται υπέρ ή 

κατά, αποπνέουν θετική εικόνα: «Το σοβιετικόν  εκπαιδευτικόν σύστημα είναι 

ενδιαφέρον, διότι δεν έχει άλλο παράλληλον. Θα κρίνομεν επομένως αυτό καθ’ εαυτό 

και εκ των αποτελεσμάτων του, η δε τυχόν επιτυχία του θα προκαλέση αναστάτωσιν 

καθ’ όλον τον κόσμον. Εις τους επιμέρους σκοπούς του επιδιώκει την προπαρασκευήν 

                                                
52 Σημειώνουμε ότι το άρθρο πρέπει να θεωρήθηκε σημαντικό, καθώς δημοσιεύτηκε, εκτός από το 

βιβλίο, σε δύο εκπαιδευτικά έντυπα: Δελτίον Ομοσπονδίας των Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως,  αρ. 

45 και 46, 15 και 31 Μαρτίου 1930, σσ. 136-140 και περιοδ. Ερμής, αρ. 409, 10 Μαΐου 1930,    
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των παιδιών δια μίαν νέαν κοινωνικήν κατάστασιν, αφού ευρίσκεται πολύ μακράν των 

προπολεμικών κοινωνικών αξιών και παραδόσεων. Εισάγει εις το σχολείον το 

πρακτικόν πνεύμα της ζωής ή μάλλον ιδρύει το σχολείον εν αυτή τη πρακτική ζωή, 

όπου τα παιδία δεν σπουδάζουν απλώς τα βιβλία, αλλά την περί εαυτά κίνησιν.  

Καλλιεργεί και αναπτύσσει το πνεύμα της συνεργασίας, καταργεί τας εξετάσεις και 

τους βαθμούς, περιορίζει την ατομικότητα και την πλεονεξίαν και υψώνει την 

χερονακτικήν εργασίαν εις την τιμητικήν θέσιν, που ευρίσκεται και η διανοητική 

τοιαύτη. Στηρίζεται επί της πλήρους ισότητος των φύλων και επί της αυτοκυβερνήσεως, 

ώστε να παύση ο διδάσκαλος να είναι αυτοκράτωρ, να χρησιμεύση δε εν τω σχολείω ως 

οδηγός και σύμβουλος αυτοκυβερνωμένων σπουδαστών. Ιδρύει υπεράνω των 

πανεπιστημίων τα ιδρύματα ερευνών και γενικεύει την εκπαίδευσιν των ενηλίκων με 

τους σταθμούς καταπολεμήσεως της αμαθείας και της αγραμματωσύνης.  

Ιδέαι άκρως ριζοσπαστικαί της Εκπαιδεύσεως εγεννήθησαν και άλλοτε. Ο Πλάτων, 

ο Ρουσσώ, ο Πεσταλότσι, ο Τολστόι προηγήθησαν των Σοβιέτ. Οι καιροί όμως δεν 

επέτρεψαν να εφαρμοσθούν αι εκπαιδευτικαί των ιδέαι. Δια τούτο η εφαρμογή των 

εκπαιδευτικών τούτων αρχών υπό των Σοβιέτ αποτελεί σπουδαιότατον γεγονός εν τη 

ιστορία της παιδαγωγικής ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων, τα οποία θα σημειώση.  

Χωρίς να δυνάμεθα να ταχθώμεν υπέρ ή κατά του σοβιετικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, χρέος έχομεν να το παρακολουθήσωμεν, εκ δε των αποτελεσμάτων θα 

κρίνωμεν κατά πόσον είναι εφαρμόσιμον και εν τη ημετέρα μεσημβρινή Χώρα» 

(Ιατρίδης, 1929β, Σοβιετική Εκπαίδευσις: 30-32).         

Το 1939, όμως, εμφανίζει χρεωκοπημένο το σοβιετικό καθεστώς και το 

σοσιαλισμό. Στο κεφάλαιο «Η Ευρώπη κατά τον ΧΙΧ αιώνα» (Ιατρίδης 1939α: 63 - 

84) θα περιλάβει υποκεφάλαιο με τον τίτλο «Σοσιαλιστική κίνησις». Εδώ θα 

αναφερθεί με συντομία στην εξέλιξη των σοσιαλιστικών κινήσεων στον κόσμο (Α΄ 

και Β΄ Διεθνή) μέχρι τη μπολσεβικική επανάσταση και τη Γ΄ Διεθνή. Θα κλείσει, 

όμως, με μια αρνητική για τη σοσιαλιστική θεωρία εικόνα, καθώς θα γράψει ότι «τα 

λοιπά έθνη έλαβον τα κατάλληλα μέτρα και ούτω απετράπη η χρεωκοπήσασα εν τη 

γενέσει της θεωρία» (Ιατρίδης, 1939α:71 - 72), χωρίς ούτε αναφορά  -τουλάχιστον-  

στο εκπαιδευτικό σύστημα που πήγαζε από τη θεωρία αυτή, για το οποίο τόσο θετικά 

είχε εκφραστεί στην προηγούμενη εργασία του. Οι ερωτήσεις για όλο το κεφάλαιο 

(σσ. 63- 84) θα είναι δύο: Η μία για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και η δεύτερη, 

στο τέλος του υποκεφαλαίου «σοσιαλιστική κίνησης», για τα μέτρα εναντίον του 

κομμουνισμού: «Ποία μέτρα έλαβεν η παρούσα κυβέρνησις κατά του κομμουνισμού. 

Ποία αι άλλαι χώραι;» (Ιατρίδης, 1939α: 72).  

 

3.2. Ιστορία της Παιδαγωγικής. 

Εκεί, όμως, που οι προσαρμογές στις ανάγκες του καθεστώτος θα γίνουν πιο 

φανερές είναι η εκπαιδευτική ιστορία. Η σύγκριση δύο εγχειριδίων Ιστορίας της 

Παιδαγωγικής, τα οποία συγγράφονται πριν και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 

αντίστοιχα από τον ίδιο συγγραφέα, θα μας φανερώσουν απτά τις μεταπλάσεις 

πλευρών του παρελθόντος, έτσι ώστε να «νομιμοποιούνται» ιστορικά οι απόψεις και 

οι δράσεις του καθεστώτος. Πρόκειται για εργασίες που συγγράφονται κατά τη 

διάρκεια και για τις ανάγκες της διδασκαλίας του Ιατρίδη στις σχολές μόρφωσης των 

δασκάλων.  

Η πρώτη με τον τίτλο: «Περίληψις της Ιστορίας της Παιδαγωγικής», 93 σελίδων, 

εκδίδεται το 1935 στη Θεσσαλονίκη από τις εκδόσεις Βιβλιοπωλείον Αλεξίου και 

Πικοπούλου, πριν από τη δικτατορία Κονδύλη και η δεύτερη με τον  τίτλο «Ιστορία 

της παιδαγωγικής», 340 σελίδων, εκδίδεται από τις εκδόσεις Γκοβόστη στην Αθήνα, 

το 1939, στο απόγειο της μεταξικής δικτατορίας.  
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Επομένως θα εξετάσουμε στα δύο εγχειρίδια τον τρόπο αντιμετώπισης της 

εκπαίδευσης στην αρχαιότητα και στο ελληνικό κράτος και θα αναζητήσουμε 

στοιχεία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού παρελθόντος που υπηρετούν ή 

νομιμοποιούν επιλογές της εξουσίας πριν και κατά τη μεταξική δικτατορία.   

Θα παρακολουθήσουμε, δηλαδή, τις τροποποιήσεις, αναδιατυπώσεις κ.λ.π. που 

παρατηρούνται στη δεύτερη εργασία (1939), για να διαπιστώσουμε αν ο συγγραφέας 

προσαρμόζει τις κρίσεις και τις εκτιμήσεις του για το εκπαιδευτικό παρελθόν, ώστε 

να υπηρετούν την ιδεολογία του μεταξικού καθεστώτος. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η δομή των εργασιών παραμένει  ίδια, τα ίδια 

κεφάλαια, τα ίδια θέματα. Εκτός από την επέκταση της εργασίας το 1939, που 

σημαίνει ότι παρουσιάζει γεγονότα θεσμούς και παιδαγωγικές αντιλήψεις πιο 

λεπτομερειακά,  προσθέτει μόνο ένα εισαγωγικό κεφάλαιο με τον τίτλο «Ο 

πολιτισμός μας», όπου υποστηρίζει ότι ο πολιτισμός και η ιστορία της νεότερης 

αγωγής συνδέεται με τη εργασία και τη συμβολή των Ελλήνων, των Ρωμαίων, των 

Χριστιανών και των Γερμανών (Ιατρίδης, 1939β: 3 - 8), ένα δεύτερο κεφάλαιο για 

την αγωγή τω πρωτόγονων λαών (Ιατρίδης, 1939β: 9 - 10) και μισή σελίδα για την 

ομηρική αγωγή, για να μας πει ότι η ομηρική αγωγή βρίσκει την πλήρη έκφραση 

στην αγωγή των Σπαρτιατών. Καθώς σημειώνει ό ίδιος, «Το σύστημα της περιόδου 

ταύτης εμφανίζεται πλήρως δια του εν Σπάρτη συστήματος» (Ιατρίδης, 1939β: 25).  

  

3.2.1. Η ελληνική αρχαιότητα. 

α) Το εκπαιδευτικό σύστημα και ο πολιτισμός της Σπάρτης 

Για το εκπαιδευτικό σύστημα και τον πολιτισμό της αρχαίας Σπάρτης, στην 

εργασία του 1935, μας δίνει το σκοπό της αγωγής, που είναι «δύναμις, θάρρος, 

πανουργία, πατριωτισμός, υπακοή, στρατιωτική άσκησις, προς εξυπηρέτησιν των 

αναγκών της πολιτείας», περιγράφει αδρά τις βαθμίδες εκπαίδευσης κατά ηλικία και 

μας δίνει, στο υποκεφάλαιο «Συμβολή εις τον πολιτισμόν», τη συμβολή της Σπάρτης 

στον παγκόσμιο πολιτισμό: «1. Απέτυχε να δημιουργήσει ανώτερα ιδανικά, 2. Δεν 

ανέπτυξε φιλολογίαν και φιλοσοφίαν, 3. Παρέδωκεν όμως παραδείγματα ηρωισμού, 

αυτοθυσίας και υπακοής εις τους νόμους, 4. Ενέπνευσε φιλοσόφους (ως τον Ρουσώ) 

και μιλιταριστάς και ηθικολόγους (Γερμανία, Ιαπωνία), 5. Ήτο το πρώτον 

οικοτροφείον και έχει ένα ενδιαφέρον, ότι οργάνωσε σύστημα αγωγής δια τα κορίτσια» 

(Ιατρίδης, 1935β: 9).  

Στην εργασία του 1939, όμως, η κρίση του θα είναι ευνοϊκότερη. Ο σκοπός της 

εκπαίδευσης ήταν «να υπηρετήση τη πόλιν (…) ήτο γενικώς φυσική και ηθική και 

εσκόπει εξ’ ολοκλήρου την θυσίαν του ατόμου εις το κοινόν καλόν», ό, τι, δηλαδή, 

επιχειρούνταν για το σχολείο και την ΕΟΝ, την ένταξη των θεσμών αυτών και την 

αφοσίωση των νέων στους σκοπούς του μεταξικού Νέου Κράτους. Ακόμη το 

εκπαιδευτικό σύστημα της Σπάρτης «δύναται να θεωρηθεί ως σύστημα ενός 

σοσιαλιστικού κράτους εις το οποίο οι πολεμισταί ετρέφοντο από την εργασίαν των 

δούλων και την φορολογίαν των περιοίκων» (Ιατρίδης, 1939α: 26).  Η αγωγή των 

γυναικών ομοίαζε με την αγωγή των αδρών «έχουσα ως σκοπόν την ευγονίαν και την 

έμπνευσιν εις τα τέκνα θρησκευτικού και πατριωτικού πνεύματος» (Ιατρίδης, 1939β: 

28).   Το στρατοκρατικό, λοιπόν, εκπαιδευτικό σύστημα απλώς υπηρέτησε το σκοπό 

του, ενώ ο συγγραφέας θεωρεί ακόμη ότι εφαρμόζονταν σε αυτό αρχές του σχολείου 

εργασίας. Σημειώνουμε ότι εκδοχές του σχολείου εργασίας υποστήριζαν και 

συντηρητικοί παιδαγωγοί και θιασώτες του καθεστώτος, όπως ο Βασίλειος 

Τσίριμπας, που είχαν σπουδάσει στη Γερμανία. Έτσι, κατά τον Ιατρίδη: «Το 

εκπαιδευτικόν σύστημα της Σπάρτης υπηρέτησε τον σκοπόν του. (…) Η Σπάρτη δεν 

ανέπτυξε φιλοσοφίαν ή φιλολογίαν, αλλά παρέδωκε παραδείγματα ηρωϊσμού, 
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αυτοθυσίας, υπακοής στους νόμους και εγένετο υπόδειγμα δια πολλούς φιλοσόφους, 

ηθικολόγους, ως και μιλιταριστάς. Υπήρξε το πρώτον οικοτροφείον και οργάνωσε 

σύστημα αγωγής δια τας νέας. Ο χορός απετέλει σπουδαίον μέρος της αγωγής και 

γενικώς βλέπομεν εις το σύστημα τούτο την εφαρμογήν του σχολείου εργασίας» 

(Ιατρίδης, 1939β: 28). 

 

β) Το εκπαιδευτικό σύστημα και ο πολιτισμός της Αθήνας. 

Την εκπαίδευση των Αθηναίων τη χωρίζει -και στις δύο εργασίες- σε δύο 

περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, μέχρι το 479 π. Χ., την οποία ονομάζει παλαιότερη 

αγωγή, και στη δεύτερη περίοδο, μετά τους περσικούς πολέμους.   

Η πρώτη περίοδος ομοιάζει –κατά το συγγραφέα-  και στις δύο εργασίες με αυτή 

των Σπαρτιατών. Ωστόσο σταδιακά από το 1935 μέχρι το 1939 η αθηναϊκή αγωγή 

μέχρι το 479 π. Χ. παρουσιάζεται όλο και με περισσότερα κοινά με τη σπαρτιατική, 

ώσπου στο τέλος εξομοιώνεται εντελώς.  

Έτσι, λοιπόν, στην εργασία του 1935  -ανάμεσα σε άλλα- η αθηναϊκή αγωγή της 

πρώτης περιόδου αποτελεί την «Πρώτη εκδήλωσιν εις την ιστορίαν του νέου ατομικού 

και δημοκρατικού πνεύματος» (Ιατρίδης, 1935β: 10). Σε εργασία του 1936, όμως 

(άρθρο στο περιοδ. Εκπαιδευτικά Χρονικά), το ατομικιστικό πνεύμα της αθηναϊκής 

αγωγής θα μετριαστεί, καθώς θα υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην αγωγή για την 

πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο και στην ατομική αγωγή: «Κατά την περίοδον 

ταύτην η αγωγή εν Αθήναις εσκόπη εις την ευημερίαν της πολιτείας (…) και συνεβάδιζε 

ως αναγκαία και η προσωπική ανάπτυξις του ατόμου» (Ιατρίδης, 1936: 308). Τέλος, 

στην εργασία του 1939 εξαλείφεται εντελώς το ατομικό πνεύμα της αγωγής της ίδιας 

περιόδου. Η αγωγή μετασχηματίζεται σε πιο πρακτική και ηθική, εφόσον «Την 

παλαιάν αγωγήν  χαρακτηρίζει το γεγονός ότι το άτομον ήτο υποτεταγμένον εις το 

καλόν του συνόλου» και «Η αθηναϊκή αγωγή ήτο πρακτική και η μάθησις δεν εγίνετο 

μέσω των βιβλίων. Η πρακτική όμως αύτη μόρφωσις έφερεν έκδηλον ηθικόν 

χαρακτήρα» (Ιατρίδης, 1939β: 43 και 44, αντίστοιχα).  

Πως μπορεί να ερμηνευτεί αυτή η μετακίνηση στις κρίσεις για το χαρακτήρα της 

αθηναϊκής αγωγής της πρώτης περιόδου; Σκοπός του, όπως θα δούμε παρακάτω, 

είναι να δείξει ότι η δημοκρατία και οι σοφιστές, που συνέβαλαν στην επέκτασή της, 

ήταν εξελίξεις καταστροφικές για την πόλη, γιατί καλλιέργησαν τον ατομικισμό. Όσο 

μεγαλύτερη θα είναι η αντίθεση ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη περίοδο τη 

αθηναϊκής αγωγής τόσο περισσότερο θα φανούν οι αρνητικές επιπτώσεις της 

δημοκρατίας.  

Στη δεύτερη, τη μετά το 479 π. Χ., λοιπόν, περίοδο της αθηναϊκής αγωγής 

τονίζεται -και στις δύο εργασίες- ο ατομικισμός που επικράτησε και η έκπτωση των 

πατριωτικών αξιών.  

Η εικόνα της αγωγής φορτίζεται αρνητικά. Σύμφωνα με την εργασία του 1935 

κατά την μετά τους περσικούς πολέμους εποχή: «Ανεπτύχθη μεγαλυτέρα ανοχή εις τας 

αναπτυσσομένας νέας ιδέας (…). Υπεχώρησεν η θρησκεία και η ηθικότης εις την 

φιλοσοφίαν και λογικήν. Αντικατέστησε την σπουδήν των πραγμάτων η σπουδή των 

διανοητικών επιστημών. Απέθανον τα παλαιά ιδεώδη περί των καθηκόντων του 

πολίτου. Επεξετάθη ο ατομικισμός (…), εθραύσθη ο εθνικισμός» (Ιατρίδης, 1935β: 12-

13).  

Στη εργασία του 1939 η εικόνα για τη εκπαίδευση της ίδιας περιόδου θα γίνει 

ακόμη πιο αρνητική και θα περιγραφεί με μελανά χρώματα: «Ο πλούτος κατέστη 

σπουδαίος παράγων δια την εκτίμησιν του ατόμου, επήλθεν ανατροπή των παλαιών 

παραδόσεων, ηύξησε το προσωπικόν συμφέρον και ήλαξαν αι αντιλήψεις του 

καθήκοντος προς την πολιτείαν (…). Οι σύζυγοι ελησμόνησαν τα καθήκοντά των ως 
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προστατών οικογενειών, οι δούλοι κατέστησαν οκνηροί, απειθείς, άπιστοι. Παντού 

ωργίαζεν ο ατομικισμός, οι παλαιοί θρησκευτικοί μύθοι  έχασαν την αξίαν των, ο 

σκεπτικισμός και ο αθεϊσμός εξηπλώθη και η κοινωνική σύγχυσις κατέστη καταφανής» 

(Ιατρίδης, 1939β: 45) και παρακάτω: «Η αυστηρά πειθαρχία της πρώτης περιόδου 

ήρχισε ν’ αντικαθίσταται υπό άλλης μάλλον ευκόλου και πλέον ευχαρίστου. Γυμναστική 

χάριν της προσωπικής ευχαριστήσεως ήρχισε ν’ αντικαθιστά την της πολιτείας δι’ 

υπηρεσίαν στρατιωτικήν» (Ιατρίδης, 1939β: 47). 

 

γ) Η εικόνα των σοφιστών 

Μια από τις βασικές αιτίες της καλλιέργειας του ατομικισμού και της 

υποχώρησης της φιλοπατρίας στην αθηναϊκή κοινωνία αποτέλεσε, κατά τον Ιατρίδη, 

η διδασκαλία των σοφιστών. Ωστόσο, οι αναφορές στους σοφιστές στην εργασία του 

1935 είναι συμπτωματικές και σχετίζονται με τις συμφωνίες ή διαφωνίες με τη 

διδασκαλία του Σωκράτη, όπως: «[Ο Σωκράτης] παρεδέχθη ως σημείον ενάρξεως την 

διδασκαλίαν των σοφιστών: “Άνθρωπος είναι το μέτρον της εκτιμήσεως όλων των 

πραγμάτων”», αλλά [κατά το Σωκράτη πάλι] «σκοπός της αγωγής [είναι]: όχι 

ικανότης του ομιλείν των σοφιστών, αλλά γνώσις προερχομένη από την δύναμιν της 

σκέψεως και ανάλυσιν εμπειριών. Αντίθετος του “ατομικισμού” και υποστηρικτής του 

σχηματισμού ηθικών αρχών» (Ιατρίδης, 1935β: 16). Στην εργασία του 1939, όμως, οι 

σοφιστές θα ριχθούν ουσιαστικά στο πυρ το εξώτερον: «Ούτοι ήσαν γενικώς άποικοι 

και εθήρευον γνώσιν και πείραν δια των ταξιδίων (…) Είναι αληθές ότι μεταξύ τούτων 

ήσαν αμαθείς τυχοδιώκται, αλλά και σοφοί ως ο Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης και Γοργίας 

ο Λεοντίνος» (Ιατρίδης, 1939β: 46) και ακόμη: «Εις τα σχολεία των σοφιστών οι 

παίδες διέθετον τον χρόνον των εις τον σχηματισμόν φράσεων, εκλογάς λέξεων, 

εξετάσεις γραμματικών τύπων και εν γένει ρητορικήν άσκησιν (…) απεμνημόνευον 

τεμάχια, όχι όμως ηθικού περιεχομένου (…) και γενικώς η διδασκαλία των Σοφιστών 

επέφερε κοινωνικήν αταξίαν» (Ιατρίδης, 1939β: 47-48).  

Τέλος, οι σοφιστές δεν είναι οι πρώτοι ανώτεροι συστηματικοί δάσκαλοι, δεν 

είναι αυτοί που συνέβαλαν στον εκδημοκρατισμό, τη διάδοση της μόρφωσης και στη 

διεύρυνση της δημοκρατίας, δεν αναφέρονται οι ισονομιστικές τους ιδέες, 

παραποιείται το γεγονός ότι είναι εισηγητές του Trivium (Γραμματική, Ρητορική, 

Διαλεκτική) και οργανωτές του Quatrivium (Αριθμητική, Γεωμετρία, Αστρονομία, 

Μουσική) (Reble, 2002: 36-41,  Ρήγας, 1972: 112 - 134,  Αντωνίου 1997). 

Απεναντίας, θα αναγνωρίζονται οφειλές του Μεσαίωνα μόνο στον Πλάτωνα: «το 

σύστημα του Πλάτωνος είναι υπεύθυνον δια την ασκητικήν και μοναχικήν ζωήν του 

Μεσαίωνος και εφωδίασε με το Trivium και το Quatrivium, τα μοναστηριακά σχολεία» 

και επέδρασε γενικότερα στους επόμενους αιώνες και στους νεότερους διανοητές, 

όπως στον Lock και στο Rousseau «δια του ορισμού του ότι η αγωγή είναι “ακριβής 

πειθαρχία”» (Ιατρίδης, 1939β: 57).  

 

δ) Η πλατωνική και η αριστοτελική θεωρία  

Με την πλατωνική θεωρία, της οποίας φαίνεται θιασώτης, είχε ασχοληθεί ο  

Ιατρίδης πριν να γράψει “Ιστορία της Παιδαγωγικής”. Για τη φιλοσοφία της 

εκπαίδευσης του Πλάτωνα είχε γράψει εκτενές άρθρο στον Ερμή το 1929 (Ιατρίδης, 

1929γ: 562- 564, 578-580), το οποίο αναδημοσίευσε αυτολεξί στα Εκπαιδευτικά 

Χρονικά το 1936 (Ιατρίδης, 1936β: 276-280 ), πράγμα που σημαίνει  ότι  δεν έχει 

αλλάξει άποψη από το 1929 μέχρι το 1936 για τον τρόπο που εξέθετε, ερμήνευε και 

αξιολογούσε τις πλατωνικές ιδέες.    

Στην εργασία του 1939, όμως, θα  παραλείψει ορισμένες φράσεις  από τους 

σκοπούς της αγωγής κατά Πλάτωνα, που επαναλαμβάνονται το 1929 και το 1936, και 
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που φαίνονται μονοδιάστατες και εξόχως αντιδημοκρατικές όπως ότι «Όλαι αι 

προσπάθειαι της εκπαιδεύσεως πρέπει να τείνωσι να ευρίσκουν και ν’ αναπτύσσουν  

εκείνους τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι ικανοί να διοικώσι τους άλλους, (…) το 

πλατωνικόν σχέδιον  της εκπαιδεύσεως είναι δια τους ολίγους και εν τη κυριολεξία της 

λέξεως «αριστοκρατικόν» και εναντίον του δημοκρατικού πνεύματος της εκπαιδεύσεως 

και δυνάμεθα να είπωμεν, ότι αντιπροσωπεύει το δόγμα του “δεσποτισμού”» (Ιατρίδης, 

1929γ: 562 και Ιατρίδης, 1936β: 276).   

Με την παράλειψη -στην έκδοση της Ιστορίας της Παιδαγωγικής το 1939- των 

φράσεων αυτών, που θεωρούν εντελώς αντιδημοκρατικό, αριστοκρατικό και 

δεσποτικό το σκοπό της αγωγής του Πλάτωνα και υπηρετικό μόνο της εξουσίας, 

προσπαθεί να αποφύγει την ταύτιση του καθεστώτος με τους όρους αυτούς, τόσο 

μάλιστα που το ίδιο το καθεστώς υπέτασσε το σκοπό της εκπαίδευσης ευθέως στους 

σκοπούς του φασιστικού  κράτους.  

Απεναντίας θα επαναλάβει τους σκοπούς της αγωγής που δίνουν βαρύτητα στο 

πνεύμα, στη φιλοσοφική τελειοποίηση και στο κοινό καλό. Όπως θα μας πει τώρα ο 

συγγραφέας, «σκοπός της αγωγής» κατά τον Πλάτωνα «είναι η άσκησις του πνεύματος 

δια την ιεραρχικήν κατάταξιν των τάξεων», αλλά και «η εύρεσις της αξίας της ζωής» 

και «μέσον αναπτύξεως της κοινωνίας» (Ιατρίδης, 1939β: 52), ενώ θα προσθέσει: «Ο 

μόνος σκοπός της εκπαιδεύσεως του Πλάτωνος είναι μία προσπάθεια όπως εύρη και 

δημιουργήση τους φιλοσόφους, οι οποίοι είναι η σωτηρία του κόσμου: Τονίζει, ότι τότε 

τα έθνη θα ευδαιμονήσουν, όταν οι φιλόσοφοι άρχουν ή οι βασιλείς φιλοσοφούν» 

(Ιατρίδης, 1939β: 55).    

Τέλος, οι προσαρμογές στις ανάγκες του καθεστώτος, στην εργασία του 1939, 

όσον αφορά τις απόψεις του Αριστοτέλη για την εκπαίδευση, δεν θα είναι 

εκτεταμένες, αλλά θα είναι ουσιαστικές. Στην εργασία του 1935 ο Ιατρίδης μας 

καταθέτει  τις «ισονομιστικές» απόψεις του Αριστοτέλη για την εκπαίδευση, όπως 

ότι: «Κάθε πολιτεία πρέπει να έχη το κατάλληλον είδος αγωγής, ιδίαν δι’ όλους και δι’ 

αμφότερα τα φύλα» (Ιατρίδης, 1935β: 18), εφόσον  σκοπός του είναι όλοι οι πολίτες 

να είναι ικανοί να κυβερνούν και να κυβερνούνται, πράγμα που θα κάνουν 

οπωσδήποτε μόνο σε μια δημοκρατική πολιτεία. Επομένως: «Καλή αγωγή είναι 

εκείνη, η οποία θα προπαρασκευάση τον πολίτην εις μίαν πολιτείαν, όπου όλοι οι 

πολίται διαδοχικώς άρχουν και άρχονται» (ό. π.).   

Στην εργασία του 1939, όμως, ο Ιατρίδης θα βρει ομοιότητες στις θέσεις του 

Αριστοτέλη με το σπαρτιατικό σύστημα. Εδώ θα διαβάσουμε: «Ο Αριστοτέλης ήθελεν 

όθεν λαϊκήν αγωγήν την ιδίαν δι’ όλους τους πολίτας και δια το κοινόν συμφέρον, ως 

εις την Σπάρτην» (Ιατρίδης, 1939β: 60), ενώ θα «ανακαλύψει» ακόμη ότι ο 

Αριστοτέλης διαφοροποιεί την εκπαίδευση των γυναικών από εκείνη των ανδρών, 

προσαρμοζόμενη λίγο πολύ στους σκοπούς της εκπαίδευσης των Σπαρτιατισσών: 

«Υπεστήριξε περιωρισμένην εις σκοπόν διανοητικήν  ανάπτυξιν των γυναικών δια να 

γίνουν καλαί μητέρες» (Ιατρίδης, 1939β: 61).   

Τώρα (το 1939) το αριστοτελικό σύστημα δεν είναι πιο δημοκρατικό από του 

Πλάτωνα ή από τα λακεδαιμονιακά πρότυπα, με τα οποία ταυτίζονταν και οι απόψεις 

του φασιστικού καθεστώτος. Τελικά, στην εργασία του 1939 όλοι λίγο - πολύ οι 

αρχαίοι διανοούμενοι -πλην των σοφιστών- φαίνεται να υποτάσσουν το άτομο στους 

apriori σκοπούς της πολιτείας και να αναζητούν για την εκπαίδευση των πολιτών 

στρατοκρατικά πρότυπα.    

 

3.2.2. Νεότεροι χρόνοι 

α) Σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα  
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Στην εργασία του 1935, αφού διατρέξει τις παιδαγωγικές ιδέες και τους 

παιδαγωγούς από την Αναγέννηση μέχρι και τον 20
ο
 αιώνα, περιλαμβάνει ένα 

κεφάλαιο με τον τίτλο: «Έθνη και συστήματα», στο οποίο περιγράφει τα εκπαιδευτικά 

συστήματα της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αγγλίας και 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και αφιερώνει μια σελίδα στην εκπαίδευση 

της Σοβιετικής Ρωσίας.  

Για την εκπαίδευση της τελευταίας, αφού περιγράψει τις σχολικές βαθμίδες, θα 

σημειώσει και τα παρακάτω, τα οποία δημιουργούν μια θετική εικόνα για το  

“σοσιαλιστικό” εκπαιδευτικό σύστημα, εφόσον στη Σοβιετική Ρωσία για τα παιδιά 

από τα 8 μέχρι 18 χρόνων λειτουργεί «Ομοιόμορφον σχολείον εργασίας». «Η πράξις 

είναι ουσιώδες μέρος της διδακτέας ύλης. Η διδασκαλία στηρίζεται όχι εις νεκράς 

παραδόσεις μαθημάτων, αλλ’ εις ανεξάρτητον ανάλυσιν με τα υλικά εις χείρας και τη 

βοηθεία ερωτήσεων υποβαλλομένων υπό των καθηγητών και γενικώς δια συζητήσεων 

και πληροφοριών. Δια πρώτην φοράν  εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος η Εργατική 

τάξις εύρεν ελευθέραν διδάκτρων είσοδον εις τα Πανεπιστήμια και τα άλλα ανώτερα 

ιδρύματα» (Ιατρίδης, 1935β: 75).  

Στην εργασία του 1939 η δομή σε αυτό το σημείο αλλάζει. Θα περιλάβει μόνο 

δύο κεφάλαια για τα εκπαιδευτικά συστήματα της Γερμανίας και της Γαλλίας, αλλά 

για το 18
ο
 και τις αρχές του 19

ου
 αιώνα (Ιατρίδης, 1939β: 254-259). Οι αναφορές στα 

εκπαιδευτικά συστήματα των δυτικών χωρών κατά τον τελευταίο αιώνα (1850-1940) 

γίνονται έμμεσα, μέσω των παιδαγωγών και των ψυχολόγων που δρουν σε 

αντίστοιχες χώρες και εισηγούνται τη Νέα Αγωγή και το Σχολείο Εργασίας και των 

μοντέλων διδασκαλίας που εφαρμόζονται (Spencer, Dewey, Montessori, Decroly, 

Gaudig, Kerschensteiner, Adler, Dalton Plan, Winettka Plan) (Ιατρίδης, 1939β: 278-

296), οπότε οποιαδήποτε αναφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα της Σοβιετικής  Ρωσίας 

εξαφανίζεται.  

Για την Ελλάδα θα αφιερώσει από μια μεγάλη παράγραφο σε καθέναν από 

εκείνους που «προήγαγον την επιστήμην, την θεωρίαν και πράξιν της αγωγής του ΧΧ 

αιώνος με επιστημονικάς εργασίας, την διδασκαλίαν και πειράματά των» (Ιατρίδης, 

1939β: 297). Στην ομάδα των Ελλήνων επιστημόνων παιδαγωγών  θα περιλάβει τους: 

Νικόλαο Εξαρχόπουλο,  Θεόφιλο  Βορέα, Δημήτριο. Λάμψα, Σπυρίδωνα Καλιάφα,  

Νικόλαο Καραχρήστο και Γεώργιο Παλαιολόγο (Ιατρίδης, 1939β: 297-299), χωρίς 

ουδεμία αναφορά στο έργο και τη δράση δημοτικιστών, φιλελεύθερων ή αριστερών, 

παιδαγωγών και, φυσικά, χωρίς αναφορές στις αντιπαλότητες ανάμεσα στους 

προβαλλόμενους και τους αποσιωπούμενους στην εργασία παιδαγωγούς. Η απάλειψη 

από τα σχολικά εγχειρίδια, προσώπων, κοινωνικών καταστάσεων και κοινωνικών 

συγκρούσεων διαμορφώνει μια «φυσική» εικόνα για το παρόν και την υπάρχουσα 

κοινωνική συγκρότηση, ως μοναδική και αναγκαία εκδοχή.   

 

β) Νέος Ελληνισμός 

Στο τέλος της εργασίας ο συγγραφέας θα περιλάβει, όπως συχνά συνέβαινε  στα 

εγχειρίδια παιδαγωγικής για τις σχολές μόρφωσης δασκάλων, ένα κεφάλαιο για την 

εκπαίδευση των Ελλήνων την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και ένα για την 

εκπαίδευση στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Και στα κεφάλαια αυτά παρατηρούνται 

τέτοιες αναδομήσεις των κρίσεών του για το παρελθόν, ώστε να μην δημιουργούνται 

αποκλίσεις από την “αναγκαία”  και “σωτήρια” κατάληξη των πραγμάτων που είναι η 

μεταξική δικτατορία. 

 

β. 1) «Η αγωγή εις την δούλην  Ελλάδα (1453-1821)».   
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Πρόκειται για κεφάλαιο που περιλαμβάνεται με την ίδιο τίτλο και στις δύο 

εργασίες (1935 και 1939) και καταλαμβάνει 3 και 8 σελίδες αντίστοιχα
53
. Και στις 

δύο εργασίες αναδεικνύεται η Εκκλησία ως κιβωτός του έθνους, καθώς ως βάση της 

ανάπτυξης των σχολείων αποτέλεσε η απόφαση της Συνόδου του πατριάρχη Ιερεμία 

Β΄ του Τρανού. Σκοπός της αγωγής «υπήρξεν η ανάστασις του έθνους εκ της 

δουλείας» (Ιατρίδης, 1935β: 62, Ιατρίδης 1939β: 305), ανεξάρτητα από περιόδους, 

επίπεδο εκπαίδευσης, περιεχόμενα διδασκαλίας, διαφωνίες μεταξύ διανοουμένων 

/δασκάλων. Στη συνέχεια αναφέρονται τα σχολεία κατά βαθμίδα (ανώτερα 

κατώτερα), τα βιβλία που χρησιμοποιούνταν και ορισμένοι μητροπολίτες και έμποροι 

ιδρυτές σχολείων. Στην εργασία του 1939 αναφέρονται και ονόματα λίγων από τους 

γνωστούς λογίους/δασκάλους, όπως του Παλαμά, Φωτιάδη, Θεόφιλου Κορυδαλλέα, 

Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, Ηλία Μηνιάτη, Νικηφόρου Θεοτόκη και Ευγένιου 

Βούλγαρη (Ιατρίδης 1939β: 305), αποφεύγοντας τους νεότερους και καλύτερα 

προσανατολισμένους στις φυσικές επιστήμες ή το ρεύμα του Διαφωτισμού (Κούμας, 

Βενιαμίν Λέσβιος κ.α.), όπως αποφεύγει εντελώς (στις δύο εργασίες) τον όρο 

“Νεοελληνικός Διαφωτισμός”. Η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή φαίνεται να 

είναι η καμπή για την απόκτηση πλούτου από μέρους των Ελλήνων. Ωστόσο, η 

διάδοση της εκπαίδευσης δεν συσχετίζεται με τις οικονομικές και κοινωνικές 

εξελίξεις, αλλά αποτελεί ένα συνεχές χωρίς τομές ή ρήξεις, χωρίς αντιπαρατιθέμενα 

ρεύματα.  

Ο Ιατρίδης αφιερώνει, όμως, στον Κοραή από μία σελίδα σε κάθε εργασία. 

Σύμφωνα με το συγγραφέα, ο Κοραής αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάσταση του 

έθνους, ακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Θωμά Τζέφερσον και την 

παιδαγωγική του Πεσταλότσι και θεωρούσε ότι «γνώση χωρίς αρετή είναι ψεύδος» 

(Ιατρίδης, 1935β: 63, Ιατρίδης, 1939β: 307). Ο Κοραής έδινε έμφαση την διδασκαλία 

της φυσικής, της μουσικής, της ιστορίας και παρότρυνε για τη διάδοση της γεωργικής 

και της  επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

Ωστόσο, στην εργασία του 1939  θα απαλειφθούν οι “ισονομιστικές”  ιδέες του 

Κοραή που προβάλλονται στην εργασία του 1935, όπως ότι ο Κοραής «συνιστά 

ωργανωμένον εκπαιδευτικόν σύστημα, το οποίον ν’ ασφαλίζη ιδίας εις όλους ευκαιρίας 

και εις τα δύο φύλα, ελεύθερον διδάκτρων, υποχρεωτικόν, δια τη ευημερίαν της 

πολιτείας, της κοινωνίας και της ανθρωπότητος» (Ιατρίδης 1935β: 63).  

 

β.2.) Η Αγωγή στην ελεύθερη Ελλάδα.   

Πρόκειται για το τελευταίο κεφάλαιο στις δύο εργασίες, το οποίο καταλαμβάνει 6 

σελίδες στην εργασία του 1935 και 14 σελίδες στην εργασία του 1939. 

Χωρίζει την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης σε τρείς περιόδους: α) 1833-

1880, β) 1880-1910 και γ) 1910 και έπειτα, με πολλά λάθη σε χρονολογίες και 

γεγονότα. 

Τη μεταρρύθμιση 1917-1920 θα την προσπεράσει στο πλαίσιο μιας γενικής 

αναφοράς στη γλώσσα του σχολείου από το 1870 μέχρι το 1938, όταν έλυσε οριστικά 

το γλωσσικό ζήτημα ο Μεταξάς, ενώ δεν υπήρξε ούτε σχολείο του Βόλου, ούτε 

Εκπαιδευτικός Όμιλος, ούτε ανατροπή της γλωσσικής μεταρρύθμισης, ούτε 

Μαρασλειακά, παρά αγώνες ανάλογα με την επικράτηση των κομμάτων: «Η γλώσσα 

των εγχειριδίων διήλθε τρεις φάσεις. Μέχρι του 1870 εκυριάρχει η αρχαία και ως 

μέθοδος ήτο η αλληλοδιδακτική. Από του 1870 εισήχθη η απλή καθαρεύουσα και ως 

μέθοδος η συνδιδακτική και από του 1917 η δημοτική. Πέριξ της δημοτικής γλώσσης 

                                                
53 Ο συγγραφέας παραπέμπει για το κεφάλαιο αυτό στην εργασία του Χρίστου Οικονόμου, «Σελίδες εκ 

της ιστορίας της εκπαιδεύσεως της δούλης Ελλάδος», Εκπαιδευτικά Χρονικά, τεύχη 1, 2, 3, 1933.  
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διεξήχθησαν αγώνες αναλόγως της επικρατήσεως τω κομμάτων έως τα 1938, ότε ο 

πρόεδρος της Κυβερνήσεως Ιωάννης Μεταξάς έλυσε το ζήτημα υπέρ της δημοτικής 

γλώσσης εις το εξατάξιον δημοτικόν σχολείον και ήρχισε συντασσομένη γραμματική της 

δημοτικής γλώσσης υπό ειδικών» (Ιατρίδης, 1939β: 213-214).  

Θα αναφερθεί στη μεταρρύθμιση του 1929 παραθέτοντας τις ρυθμίσεις 

τηλεγραφικά (Ιατρίδης, 1935β: 65, Ιατρίδης, 1939β: 316 - 317) και θα αφιερώσει  -

στην εργασία του 1939- 4 από τις 14 σελίδες της νεοελληνικής εκπαίδευσης μόνο για 

τη μεταξική περίοδο (Ιατρίδης, 1939β: 317-320). Αναλυτικά θα περιγράψει τη 

μεταξική “μεταρρύθμιση” του 1939, δηλαδή το εξατάξιο γυμνάσιο, το διετές Λύκειο 

και τα αστικά επαγγελματικά σχολεία, παραθέτοντας δύο σελίδες σχετικών 

δηλώσεων του Μεταξά (Ιατρίδης, 1939β: 317-320) και παραλείποντας το γεγονός ότι 

το δημοτικό έγινε έμμεσα τετραετές. 

Η εργασία θα τελειώσει με την υπενθύμιση ότι από το 1936 διορίστηκαν 3.000 

δάσκαλοι που έμεναν από οκταετίας αδιόριστοι και εκατοντάδες στη μέση 

εκπαίδευση, χωρίς καμιά αναφορά σε απολυθέντες ή διωχθέντες, και με τη σημείωση 

ότι: «Η φυσική ψυχική και πνευματική κατεύθυνσις της νεότητος καλλιεργείται υπό της 

Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας, η οποία επανέφερε την νεότητα από τας φθοροποιούς 

κοσμοθεωρίας εις τα ιδανικά του έθνους και της πατρίδος (…) Η αγωγή της νεολαίας 

μας ευρίσκεται εις χείρας της κυβερνήσεως. Τα ιδανικά του Ελληνικού Έθνους είναι 

γνωστά από την ιστορίαν χιλιετηρίδων. Το σχολείον μας πρέπει να δημιουργή νεολαίαν 

εμπεποτισμένην με τα εθνικά ιδεώδη, γεμάτην από ζήλον και πατριωτισμόν ικανήν να 

αναλάβη πάντα αγώνα ο οποίος θ’ αναδείξη και θα δοξάση την Ελλάδα μας…» 

(Ιατρίδης, 1939β: 319-320). 

 

3.2.3. Οι ερωτήσεις προς τους σπουδαστές. 

Όπως έχουμε δει μέχρι τώρα, ο Ιατρίδης περιλαμβάνει στα εγχειρίδια θέματα για 

εργασίες ή ερωτήσεις προς τους σπουδαστές. Η ιδεολογική κατεύθυνση και η 

νομιμοποίηση των επιλογών της εξουσίας δίνεται και με τις ερωτήσεις, που 

περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια, και οι οποίες στο εγχειρίδιο του 1939 υποβάλλουν 

και κατευθύνουν τους σπουδαστές σε κρίσεις που δικαιώνουν το καθεστώς του 

Μεταξά και οτιδήποτε από το παρελθόν “νομιμοποιεί” τις αποφάσεις του καθεστώτος 

του. Τέτοιες ερωτήσεις σταχυολογούμε παρακάτω: 

1- Κατά πόσον εξυπηρέτησε την Ελλάδα και την ανθρωπότητα η αγωγή της πρώτης 

περιόδου των Αθηνών και πώς; (εννοείται μέχρι την εμφάνιση των Σοφιστών)   

2- Ο Όρκος των εφήβων Αθηναίων πρέπει να καθιερωθεί και σήμερον και πώς; 

3- Οι Σοφισταί ωφέλησαν ή έβλαψαν τας Αθήνας, τον πολιτισμόν και πως;  

4- Μία Πολιτεία πρέπει ν’ αφίνη να κυριαρχεί το πνεύμα του ατομικισμού μεταξύ 

της νεότητος, ως συνέβη εις την αρχαίαν Ελλάδα μετά τον Πελοποννησιακόν πόλεμον, 

ναι ή όχι και διατί;  

5- Μέχρι ποίου σημείου φθάνουν τα δικαιώματα των γονέων δια την μόρφωσιν των 

τέκνων των εις την αρχαίαν  Σπάρτην, Αθήνα, σήμερον; 

6- Η εθνική Οργάνωσις της Νεολαίας μέχρι ποίου σημείου ακολουθεί τα συστήματα 

αγωγής των προγόνων μας;  (Ιατρίδης, 1939β: 74). 

Καμιά ερώτηση, όμως, στην πρώτη έκδοση (1935) δεν συσχετίζει την ιστορία με 

τη σύγχρονή του κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα.  

 

4. Επίλογος  

Το 1859 ο Herbert Spenser έθεσε, με τον τίτλο μιας διατριβής του, το ερώτημα: 

«Ποιες γνώσεις είναι μεγαλύτερης αξίας». Το θέμα του συνεδρίου μοιάζει με το 

ερώτημα του Spenser. Η ελεύθερη, αντικειμενική και απροϋπόθετη μελέτη στην 
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επιστήμη της ιστορίας μας επιτρέπει να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε το 

παρελθόν, ώστε να το υπερβούμε και να ωθήσουμε τις κοινωνικές εξελίξεις, 

διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για ένα στέρεο και καλύτερο μέλλον. Αυτή η γνώση 

έχει σίγουρα αξία. Στην παρούσα εργασία, όμως, επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι όταν 

η ιστορία υπηρετεί τις ανάγκες, τα συμφέροντα και την ιδεολογία της εξουσίας, το 

παρελθόν μεταπλάθεται, αναδομείται και παρερμηνεύεται ή πλευρές του 

αποσιωπούνται. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται μια εικόνα του παρελθόντος που 

“νομιμοποιεί” τη σύγχρονη πολιτικοκοικωνική πραγματικότητα και τις απόψεις της 

εξουσίας. Η εικόνα αυτή επιβάλλεται στις συνειδήσεις των μαθητευόμενων ως 

έγκυρη και αληθινή γνώση, ως η μόνη πραγματική φυσική εξέλιξη, υπηρετώντας τα 

συμφέροντα και την ιδεολογία της εξουσίας.  

Στα πλαίσια της μεταξικής δικτατορίας τα στρατοκρατικά συστήματα εκπαίδευσης 

της Σπάρτης και, κατά το συγγραφέα, της πρώτης περιόδου της Αθήνας ήταν αυτά 

που ταίριαζαν με τις αντιλήψεις του καθεστώτος και επομένως προβάλλονταν στα 

εγχειρίδια για τους μελλοντικούς δασκάλους, ως επωφελή για την πατρίδα και το 

έθνος.   

Για τον ίδιο λόγο στη σύγχρονη Ελλάδα προβάλλονταν τα έργα εκείνων των 

παιδαγωγών που κινούνταν μακριά από φιλελεύθερες ή σοσιαλιστικές παιδαγωγικές 

και κοινωνικές αντιλήψεις. Οι τελευταίες, ως αντίπαλες των αντιλήψεων του 

καθεστώτος, αποκρύπτονταν, ως ανύπαρκτες, στη σκοτεινή πλευρά της ιστορίας, 

όπως διαγράφονταν από το ιστορικό προσκήνιο η δράση και οι εργασίες των 

φιλελεύθερων και σοσιαλιστών παιδαγωγών. Έτσι το ίδιο το καθεστώς αποκτούσε 

ιστορική δικαίωση και προβαλλόταν ως εκείνο που έλυσε όλα τα εκπαιδευτικά, αλλά 

και τα κοινωνικά ζητήματα. 
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Τρέχοντα σχολικά εγχειρίδια Μαθηματικών στο  

Δημοτικό Σχολείο: Οχτώ χρόνια …φαγούρα 

 
Αλέξιος ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε 

alexmastr@sch.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Με την εισαγωγή, τον Σεπτέμβριο του 2006, των τρεχόντων εγχειρίδιων του Δημοτικού 

Σχολείου στην ελληνική εκπαίδευση, ξεκίνησε μια καταφρονητική, αμείλικτη κριτική επιστημονικής 

και διδακτικής απαξίωσή τους. Σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, περιοδικά, εφημερίδες, φόρα και 

συνέδρια άρχισαν να εξακοντίζονται μομφές, αρνητικοί χαρακτηρισμοί και αφορισμοί, αλλά και να 

εξαπολύονται μύδροι, κατά των νέων διδακτικών πακέτων. Ιδιαίτερα, για τα βιβλία των Μαθηματικών, 
πολυποίκιλες αξιολογικές κρίσεις, μελέτες και έρευνες, με αξιοσημείωτη πυκνότητα έχουν, κατά 

καιρούς, καταγραφεί Μάλιστα, οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι, γενικά, τα νέα βιβλία των 

Μαθηματικών είναι αναποτελεσματικά και αποτυχημένα, καθώς δεν καταφέρνουν να υλοποιήσουν 

τους στόχους της διδακτικής των Μαθηματικών και επιπλέον απέχουν παρασάγγας από την παροχή 

δυνατοτήτων δημιουργίας παρωθητικών, παιδαγωγικών πλαισίων.  

Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει, πέραν των άλλων, και απόψεις μάχιμων εκπαιδευτικών, 

όσον αφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, που αυτοί εντοπίζουν στα εγχειρίδια των 

Μαθηματικών των 2 τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Είναι επιβεβαιωμένο και κοινό 

μυστικό στην εκπαιδευτική κοινότητα ότι αυτά τα δυο εγχειρίδια κινούνται σε αντιδιαμετρικές τροχιές, 

αφού συναπαρτίζουν τους δυο αντίθετους πόλους στην κλίμακα των σχολίων. Το εγχειρίδιο της Ε΄ 

τάξης, ψέγεται πανταχόθεν και συγκεντρώνει πληθώρα αποδοκιμασιών και επικριτικών σχολίων, ενώ 

αυτό της Στ΄ τάξης, συγκριτικά με τα υπόλοιπα, αποσπά ηπιότερες και θετικότερες κριτικές, αν και σε 
αυτό κάποιες διδακτικές και επιστημονικές αστοχίες έχουν καταλογισθεί.  

 

ABSTRACT  
 

When the current textbooks of elementary school were introduced to the Greek educational 

system, in September 2006, a contemptuous, ruthless review for its scientific and educational 

obsolescence started. In educational websites, magazines, newspapers, forums and conferences not 

only reproaches, negative ratings and aphorisms began to flung, but also shrapnel was unleashed 

against the new teaching packages. Particularly, concerning the textbooks of Mathematics lots of 

judgments, studies and research papers, with remarkable density, have been presented, during this 

eight-year period. Teachers in service believe that the new math books are generally ineffective and 

failed, since they fail to implement the objectives of school Mathematics and moreover they are far 

from creating rich and motivated pedagogical frameworks.  

This paper will present assessments about the advantages and disadvantages which teachers 
identify in the textbooks of Mathematics of last grades of elementary school. A well-confirmed and 

shared secret in the educational community is that these two textbooks possess the two opposite poles 

on the scale of comments. The textbook of 5th grade was accused by many quarters and got a lot of 

negative comments and critique, while that of 6th grade, compared to the others, elicits “milder” and 

more positive reviews, although some teaching and academic failures were also involved. 

 
1. ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
 

Τα σχολικά εγχειρίδια ευθυγραμμίζονται, προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται με 

βάση τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) και αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, τη 
διδακτική μετάφραση και ερμηνεία τους. Είναι αναμφισβήτητη, πάγια εκπαιδευτική αρχή τα 

Α.Π.Σ να καθορίζουν και να διαμορφώνουν όλα τα μέσα διδασκαλίας και συνακόλουθα να 
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επηρεάζουν και να προσδιορίζουν και τα σχολικά εγχειρίδια ως τα σημαντικότερα, ίσως, 

διδακτικά μέσα (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995).  

Μερικά καίρια ερωτήματα που απασχολούν και ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια την 

εκπαιδευτική αλλά και την επιστημονική κοινότητα των παιδαγωγών, ψυχολόγων και 
διδακτικολόγων είναι εστιασμένα στην οριοθέτηση και αποσαφήνιση των παρακάτω 

παραμέτρων: Τι είναι ένα εγχειρίδιο; Ποιος είναι ο ρόλος ενός εγχειριδίου στην εκπαίδευση; 

Γράφεται, για τους δάσκαλους ή τους μαθητές; Τι είδους εγχειρίδιο χρειάζονται οι δάσκαλοι 
και τι οι μαθητές;(Gelfman, Podstrigich & Losinskaya, 2004). 

Διδακτικό εγχειρίδιο (βιβλίο μαθητή, βιβλίο δασκάλου, εργαστηριακός οδηγός κ.λπ.) 

είναι μέσο διδασκαλίας και μάλιστα το παλαιότερο. Η κύρια λειτουργία του εγχειριδίου είναι 
να στηρίζει, αδιαλείπτως, τη μεθοδολογία διδασκαλίας για όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερη μάθηση των μαθητών, να συμβάλλει στην ουσιαστική ανανέωση της 

γνώσης και του πολιτισμού, να καθιστά τον μαθητή αληθινό αναγνώστη (Π.Ι, 2009), αλλά 

και να μεταβιβάζει την πολιτιστική και εθνική ταυτότητα στους νέους. Μάλιστα, οι διαφορές 
σε πολλές πτυχές των εγχειριδίων, διαφορετικών κρατών, απεικονίζουν τις διαφορές στις 

κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες (Park & Leung, 2006). 

Το σχολικό βιβλίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία και δραστικότητα απ’ όλα τα άλλα 
μέσα στην πορεία διδασκαλίας και τη διαδικασία της μάθησης. Επιπλέον, προσφέρει στον 

μαθητή με τρόπο οργανωμένο, επιστημονικά έγκυρο και παιδαγωγικά σωστό το μορφωτικό 

αγαθό που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995; 
Καλούρη & Σιγάλας, 2006).  

Οι κυριότερες λειτουργίες του σχολικού εγχειριδίου είναι η ενημέρωση και η 

παρουσίαση της πραγματικότητας στον μαθητή, η δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης, 

η καθοδήγηση, η εξατομίκευση και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της σχολικής 
εργασίας, η άσκηση, η εμπέδωση, ο έλεγχος, η διάγνωση και η αξιολόγηση. Ακόμα, και η 

επικοινωνία, η έκφραση, η κοινωνικοποίηση και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή 

μπορούν να επισημανθούν ως κύριες εκπαιδευτικές λειτουργίες ενός σχολικού βιβλίου 
(Ξωχέλλης & Καψάλης, 1992; Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995; Gelfman, Podstrigich & 

Losinskaya, 2004).  

Η δομή ενός εγχειριδίου περιλαμβάνει ως κυριότερα στοιχεία τον τρόπο παρουσίασης 

της ύλης (κείμενο, εικονογράφηση, πηγές, πειράματα), τα μέλη εντύπωσης (επιλεγμένα μέρη, 
εμφατικώς παρουσιασμένα), τις εργασίες και ασκήσεις, οδηγίες για τον τρόπο εργασίας και 

τέλος χρηστικές διευκολύνσεις (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995).  

Σκοπός τού σχολικού εγχειριδίου δεν είναι μόνο η παροχή πληροφοριών αλλά και η 
διευκόλυνση των μαθητών για τη μάθηση των πληροφοριών, που περιέχονται σ’ αυτά. Η 

αποτελεσματικότητα, επίσης, της σχολικής εργασίας εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη 

σωστή χρήση του σχολικού εγχειριδίου. Πρέπει να καλλιεργεί την επιθυμία του μαθητή για 
περισσότερη μάθηση και απόκτηση γνώσεων (Πόρποδας, 2003), ενώ η ακώλυτη, 

απρόσκοπτη και διαρκής ανανέωσή τους, όπως και ο εκσυγχρονισμός τους, είναι ύψιστο και 

άμεσο ζητούμενο, όπως και αντικείμενο αδιάλειπτης έρευνας. 

Τα εγχειρίδια χρησιμοποιούνται συχνά, για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη 
μάθηση σε πολλές χώρες. Ως κύριος λόγος προσδιορίζεται η συχνή λειτουργία τους ως βάσης 

μιας σειράς μαθημάτων, δεδομένου ότι η προετοιμασία, που απαιτεί η διδασκαλία, είναι 

δύσκολη και χρονοβόρα (Newton & Newton, 2006). Έχει διαπιστωθεί ότι ένα 
αποτελεσματικό εγχειρίδιο μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ποιότητα της διδασκαλίας. Οι 

περισσότεροι δάσκαλοι και ιδιαίτερα οι νέοι διαπίστωσαν ότι δίδασκαν καλύτερα, ότι 

καλλιεργούσαν την ποιότητα σκέψης και αξιολογούσαν καλύτερα, με τη χρησιμοποίηση ενός 
εγχειριδίου. Μάλιστα, ανέφεραν καλύτερες στάσεις, συμπεριφορές και κίνητρα μεταξύ των 

μαθητών τους (Newton & Newton, 2006). 

Ο προγραμματισμός των μαθημάτων, η άντληση δραστηριοτήτων και η διαμόρφωση 

του προγράμματος σπουδών είναι αρραγώς συνδεδεμένες διαδικασίες με τη χρήση και 
αξιοποίηση των εγχειριδίων (Newton & Newton, 2006; ΟΕΠΕΚ, 2008). Στη συντριπτική 

πλειονότητα των περιπτώσεων, η καθημερινή διδασκαλία είναι άμεσα και καθοριστικά 

εξαρτημένη από το σχολικό βιβλίο. Όπως αναφέρεται στο ΟΕΠΕΚ (2008) οι δάσκαλοι στο 
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90 έως 95% της διδασκαλίας τους στηρίζονται στο επιλεγμένο διδακτικό υλικό, ενώ το 70% 

των δραστηριοτήτων του μαθήματος προσδιορίζονται από το σχολικό εγχειρίδιο. Μάλιστα, 

το 80% της διδακτικής διαδικασίας υλοποιεί θέματα που αναφέρονται στα σχολικά εγχειρίδια 

(ΟΕΠΕΚ, 2008). Τα σχολικά βιβλία είναι πανταχού παρόντα και χρησιμοποιούνται ευρέως 
στις τάξεις, ειδικά εκείνων των εκπαιδευτικών που η εξάρτηση τους από το βιβλίο του 

δασκάλου είναι «παθολογικά» δομημένη (Woodward & Elliott, 1990). Εδώ και μια 

τριακονταπενταετία, περισσότεροι από το 90% των δασκάλων έχουν παραδεχτεί πως το 
εγχειρίδιο είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο, διδακτικό μέσο (Mc Knight et al., 1987). 

Ένα σημαντικό ερευνητικό συμπέρασμα, στις αναπτυσσόμενες χώρες, κατά τη 

διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 1990, υπήρξε η συσχέτιση της διαθεσιμότητας των 
βιβλίων στα σχολεία και της σχολικής επιτυχίας των μαθητών (Heyneman, et al., 1981; 

Moulton, 1994). H επένδυση στα εγχειρίδια ανέκαθεν αποτελούσε μια καλή εκπαιδευτική και 

κοινωνική ιδέα, δεδομένου ότι τα στοιχεία δείχνουν και μαρτυρούν ότι τα χρήματα που 

ξοδεύονται για την παραγωγή των εγχειρίδιων και η βελτίωση της σχολικής ποιότητας είναι 
ποσά άκρως ανάλογα (Kremer, 1995). 

Για παράδειγμα, στη Βραζιλία τα σχολικά βιβλία είναι περισσότερο από δύο φορές πιο 

αποτελεσματικά από πλευράς κόστους, σε σχέση με την κατάρτιση των δασκάλων, τέσσερις 
φορές πιο αποτελεσματικά από την επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και επτά 

φορές αποτελεσματικότερα σε σχέση με τα ποσά που ξοδεύονται για την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Lockheed & Hanushek, 1988).  
Βέβαια όπως συχνά παρατηρείται, υπάρχουν και ερευνητικά δεδομένα σύμφωνα με τα 

οποία, ο θετικός αντίκτυπος των εγχειριδίων σε tests μαθητών δεν τεκμαίρεται και δε 

στοιχειοθετείται (Kuecken & Valforty, 2013).  

Τέλος, σύμφωνα με τα δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, ως σημαντικότερα 
κριτήρια αξιολόγησης ενός εγχειριδίου, θεωρούνται η συμβατότητα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, αν και λίγοι θα μπορούσαν να διαφωνήσουν ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των 

τυπωμένων Α.Π. και όσων διαδραματίζονται στις αίθουσες, η επιστημονική εγκυρότητα, η 
διδακτική και η μαθησιακή λειτουργικότητά του (ΥΠΕΠΘ, 2007). 

Γενικά, η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων αποτελεί αναγκαία, ικανή και 

απαράβατη συνθήκη για υψηλή ποιότητα σπουδών, αν και στην Ελλάδα, σε αντίθεση με 

χώρες με αναβαθμισμένο επίπεδο σπουδών, μια τέτοια οργανωμένη από την Πολιτεία 
διαδικασία, είναι παντελώς αγνοημένη (Λουκέρης, 2002).  

 

2. ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  
 

Τα εκπαιδευτικά υλικά, ασφαλώς, διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στις τάξεις 
των Μαθηματικών και μπορούν να επηρεάσουν ισχυρά το «τι» και το «πώς» διδάσκουν οι 

δάσκαλοι (Zeringue et al., 2010).  

Τα εγχειρίδια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αλλά, δυστυχώς, και την αχίλλειο πτέρνα της 

διδακτικής διαδικασίας, στα σχολικά Μαθηματικά. Μεταφορικά δε, αντιπροσωπεύουν ένα 
μήνυμα από την ευρύτερη μαθηματική κοινότητα, με περιεχόμενο όλα όσα πρέπει να μάθουν 

οι μαθητές στο σχολείο (Herbel-Eisenmann, 2007). Τα τελευταία χρόνια τα εγχειρίδια 

Μαθηματικών έχουν χρησιμοποιηθεί ως κεντρική στρατηγική παρέμβασης, ώστε να 
βελτιώσουν τις ευκαιρίες μάθησης (Tarr et al., 2006). Είναι ένα σημαντικό τμήμα της 

μαθηματικής εκπαίδευσης και έχουν αρχίσει να λαμβάνουν αυξανόμενη προσοχή ως 

αρνητικοί παράγοντες στη σχολική επιτυχία των Μαθηματικών (Kulm, Surati & Bush, 1998). 
Ο M. Κline (1993) στο βιβλίο του «Γιατί δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση ο Γιάννης» 

βάλλει κατά της ανεπάρκειας των εγχειριδίων των Μαθηματικών, θεωρώντας τα υπεύθυνα, 

για την αποτυχία της διδασκαλίας του μαθήματος. Πολλά προβλήματα τα θεωρεί απελπιστικά 

φτιαστά, την ύλη ρηχή, επιφανειακή, παραδοσιακή και παρωχημένη, που βρίθει λαθών, ενώ 
τους συγγραφείς, κατά το πλείστον πανεπιστημιακούς, τους χαρακτηρίζει ως επιστημονικά 

ανέντιμους, ελλειμματικούς παιδαγωγικής κατάρτισης, φιλάργυρους και λογοκλόπους.   

Σύμφωνα με το NCTM, (2000) οι παρεμβάσεις και οι γνωμοδοτήσεις των υπεύθυνων 
της εκπαίδευσης, για το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα των σχολικών Μαθηματικών, έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο στο σχολείο, τη μαθησιακή διαδικασία και την κοινωνία, γενικότερα. 
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Οι αποφάσεις των ιθυνόντων πρέπει απαρέγκλιτα να διαρθρώνονται και να διαμορφώνονται 

από σταθερές αρχές και πρότυπα, ώστε να προωθούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα, μιας, ιδιαίτερα, υψηλής ποιότητας στη διδασκαλία και τη μάθηση των 

Μαθηματικών. Αυτές οι αρχές και τα πρότυπα αποτελούν ένα όραμα και έναν παιδαγωγικό 
φάρο, καθοδηγώντας τους εκπαιδευτικούς στον συνεχή και επίμοχθο, καθημερινό αγώνα 

τους, με στόχο την αδιάπαυστη αναβάθμιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών.  

Τα πρότυπα για τα σχολικά Μαθηματικά στηρίζονται, ανταποκρίνονται και καλύπτουν 
τα παρακάτω έξι χαρακτηριστικά: Ισότητα, Ευέλικτο Αναλυτικό πρόγραμμα, 

Αποτελεσματική Διδασκαλία, Μάθηση με κατανόηση Αξιολόγηση και Τεχνολογία. 

Πρόδηλη, λοιπόν, είναι η μεγάλη παιδαγωγική, διδακτική και επιστημονική αξία του 
σχολικού βιβλίου, αφού πρέπει να ανταποκρίνεται, πολλαπλώς και πληθωρικώς στις 

παραπάνω 6 προδιαγραφές, κρατώντας, μάλλον, τον πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη 

διδασκαλία των Μαθηματικών στις σχολικές αίθουσες. Αναμφισβήτητα, το σχολικό 

εγχειρίδιο και ο μάχιμος δάσκαλος συνθέτουν μια νομοτελειακή, διπολική κατατομή 
αντιπροσώπευσης της μαθηματικής ειδημοσύνης, στην τάξη.  

Τα εγχειρίδια, σε κάθε περίπτωση, επηρεάζουν και καθορίζουν, αποφασιστικά και 

ισχυρά, το οργανοδομικό πλαίσιο και μοντέλο της εκπαίδευσης, Για τους περισσότερους 
μαθητές αλλά και δασκάλους, Μαθηματικά δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μόνο ό,τι είναι 

γραμμένο στα σχολικά εγχειρίδια (στο Brandstrom, 2004).  

 

3. ΤΑ ΝΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Ήδη, λοιπόν, από τον Σεπτέμβριο του 2006 εκδόθηκαν, με ανάθεση από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι), τα καινούργια βιβλία, όλων σχεδόν των γνωστικών 

αντικειμένων, για την Α/βάθμια και τη Β/βάθμια Εκπαίδευση. Μάλιστα, το Π.Ι. ετοίμασε και 
προώθησε στα σχολεία, κατά τα σχολικά έτη 2006-2009, με μια, μάλλον, άνευ προηγουμένου 

«μαζική» συγγραφή, γύρω στους 400 τίτλους σχολικών βιβλίων και υποστηρικτικού υλικού.   

Όσον αφορά στο μάθημα των Μαθηματικών η προηγούμενη γενιά διδακτικών βιβλίων 

τους για το Δημοτικό, παρέμεινε σε χρήση επί μια και πλέον εικοσαετία, πλην, φυσικά, μιας 
μερικής αναθεώρησης, που έτυχε το 1992. Η παλαιότητα αυτή αποτέλεσε βαρύνον γεγονός 

και έναν επιπλέον καθοριστικό λόγο, που καθιστούσε την αλλαγή και την εισαγωγή των νέων 

διδακτικών πακέτων παραπάνω από επιβεβλημένη. 
Γενικά, οι παράγοντες, που επηρεάζουν τα προγράμματα σπουδών των Μαθηματικών 

και συνεπακόλουθα την ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων τους, μπορούν να αναζητηθούν 

στις αλλαγές, που επέρχονται εντός των Μαθηματικών (καινούριες θεωρίες και εργαλεία), 

στις αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών, με πιο ορατή αλλαγή σε πολλές χώρες, τη μείωση 
του αριθμού των ωρών που αφιερώνονται στα Μαθηματικά και την επιστήμη, στην είσοδο 

της τεχνολογίας, στις εξωτερικές επιρροές (κυβερνήσεις, επιχειρήσεις) και τέλος στα νέα 

ερευνητικά δεδομένα στον χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης (Hillel, 2001). 
Επίσης, η αύξηση σε μεγάλο βαθμό της συμβολής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνών στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη και οι σειρήνες των «εικονικών 

θελγήτρων τους», οι νεότερες αντιλήψεις και προτάσεις της Διδακτικής, για την εισαγωγή 
στις νέες μαθηματικές έννοιες, με τη βοήθεια δραστηριοτήτων και όχι λυμένων προβλημάτων 

(Φερεντίνος κ ά., 2007), συνηγορούσαν επιτακτικά υπέρ αυτής της ανανέωσης. 

Επιπροσθέτως, η ανάγκη για αλλαγή, επιβαλλόταν και από την εναρμόνιση των σχολικών 

εγχειριδίων με τα μοντέρνα Α.Π.Σ, τα οποία οργανώνονται σε πλαίσιο διαθεματικότητας και 
βιωματικότητας και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις ικανότητες και τις δεξιότητες που πρέπει 

να αποκτηθούν μέσω ενεργού συμμετοχής και ομαδοσυνεργατικών περιβαλλόντων.  

Με την εισαγωγή των τρεχόντων εγχειρίδιων του Δημοτικού Σχολείου στην ελληνική 
εκπαίδευση, ξεκίνησε μια αδυσώπητη κριτική επιστημονικής και διδακτικής αποκαθήλωσής 

τους. Σε πολλές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, περιοδικά, εφημερίδες, φόρα και συνέδρια 

άρχισαν να εκτοξεύονται κατηγορίες, χαρακτηρισμοί και αφορισμοί, αλλά και να 
εξαπολύονται μύδροι, κατά των νέων διδακτικών πακέτων. Τα νέα βιβλία, δικαίως ή αδίκως, 

βάλλονταν, αποδοκιμάζονταν και ψέγονταν. «Αυστηρώς ακατάλληλα», «οι πληγές των νέων 

βιβλίων», «ρίξτε τα στην πυρά», «επιστρέφονται στον αποστολέα», «γιατί είναι αναγκαίο να 
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αποσυρθούν τα νέα βιβλία», «σπαζοκεφαλιές τα βιβλία του Δημοτικού», «το Βατερλό των 

σχολικών βιβλίων» είναι ένα εράνισμα από ενδεικτικά, άκρως επικριτικά σχόλια (Κοϊνά, 

2007; Κουσαθανά, 2007; Λακασάς, 2008; Μαστρογιάννης & Σωτηρακόπουλος, 2008). Κατά 

τον Χ. Κάτσικα (2009), τα νέα βιβλία σαν ένας σωστός τσελεμεντές, προσφέρουν σκόρπιες 
γνώσεις και πληροφορίες «ατάκτως ερριμμένες» προς «κατανάλωση» και για απόκτηση 

«δεξιοτήτων». Ακόμα, κατά τον ίδιο ερευνητή, τα νέα εγχειρίδια είναι αντεπιστημονικά, 

αποσπασματικά και ιδεολογικά μονομερή, ενώ καλλιεργούν πρότυπα, ιδεολογήματα και 
συμπεριφορές, που υπαγορεύονται από τις ανάγκες του συστήματος, προωθώντας την 

εκπαίδευση της αμάθειας σε βαθμό μεγαλύτερο από τα σχολικά βιβλία που αντικατέστησαν.  

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η έλευση των νέων εγχειριδίων στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, κατέδειξε την προχειρότητα του φιλόδοξου σχεδίου-τολμήματος. Από άρθρο-

έρευνα της εφημερίδας «Καθημερινή», προκύπτει ότι η ύλη στην πλειονότητα των 

εγχειριδίων χαρακτηρίστηκε πολύ εκτεταμένη, πλημμελώς αναπλαισιωμένη, πυκνή και 

στριφνή, που, και σε έμπειρους εκπαιδευτικούς ακόμα, μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά 
διδακτικά αναχώματα, παρότι, βέβαια, τα βιβλία έχουν και αρκετά, θετικά στοιχεία 

(Λακασάς, 2008). Ωστόσο, ο κύριος στόχος της καταπολέμησης της στείρας αποστήθισης, 

της πνευματοκτόνου «παπαγαλίας», δεν επιτεύχθηκε.  
Ιδιαίτερα δε, για τα βιβλία των Μαθηματικών, πολλές και ποικίλες αξιολογικές 

κρίσεις, εκθέσεις και έρευνες έχουν παρουσιασθεί κατά καιρούς, και μάλιστα, με φρενήρεις 

ρυθμούς (Χρονοπούλου, 2006; Μαριόλης, 2007; Κάτσικας & Θεριανός, 2007; Βρυώνης, 
2007; Μαρίνης, 2007; Κουσαθανά, 2007; Τρίγκα, 2008; Λακασάς, 2008; Ι.Π.Ε.Μ., 2009).  

Μάλιστα, οι δάσκαλοι της τάξης θεωρούν ότι, γενικά, τα νέα βιβλία των Μαθηματικών 

είναι ανεπαρκή, αλυσιτελή και αποτυχημένα, καθώς δεν καταφέρνουν να προκαλέσουν τους 

μαθητές να ασχοληθούν με τα Μαθηματικά και να αναπτύξουν τη μαθηματική τους σκέψη 
και επιπλέον αδυνατούν, γενικά, να ενισχύσουν το δημιουργικό, μαθησιακό μαθηματικό 

περιβάλλον (Κάτσικας & Θεριανός, 2007). 

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ (01/03/2008), σε απόγνωση έχουν φέρει τα νέα 
σχολικά βιβλία του Δημοτικού, και κυρίως αυτά των Μαθηματικών, τους δασκάλους, τους 

μαθητές αλλά και τους γονείς, αφού οι προσπάθειές τους αποβαίνουν ατελέσφορες και 

ουτοπικές, ως προς την προαγωγή και την άνθιση της γνώσης και της μάθησης, στις «βαριές» 

και «ασφυκτικές» ελληνικές σχολικές αίθουσες. Οι δάσκαλοι καταβάλλουν τιτάνιο αγώνα, 
ώστε η ύλη να απλουστευθεί και να γίνει κατανοητή στα παιδιά, πολλές φορές όμως, επί 

ματαίω, αφού οι μαθητές αδυνατούν να λύσουν ορισμένες ασκήσεις και να εμπεδώσουν 

συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες. Για παράδειγμα, οι δάσκαλοι θεωρούν ότι το βιβλίο των 
Μαθηματικών της Δ΄ Δημοτικού έχει ανακρίβειες, ασάφειες, δύσκολες ασκήσεις, δυσνόητες 

έννοιες και τεράστια ύλη την οποία τα παιδιά αυτής της ηλικίας αδυνατούν να κατανοήσουν 

και να αφομοιώσουν (Τρίγκα, 2008).  
Στο νέο εγχειρίδιο Μαθηματικών της Ε  ́τάξης του Δημοτικού Σχολείου, ο αριθμός των 

ορισμών ανέρχεται περίπου σε 25, ενώ σε αυτό της Στ΄ τάξης μετρήθηκαν περίπου 80, στη 

συντριπτική πλειονότητά τους απλοί. Στο προηγούμενο σχολικό εγχειρίδιο της τελευταίας 

τάξης του Δημοτικού, οι ορισμοί ήταν σχεδόν οι μισοί, γεγονός που φανερώνει, ίσως, την 
κάθετη αύξηση της μαθηματικής ύλης αλλά και τη μετακίνησή της, σε μικρότερες τάξεις. 

«Η ύλη έχει αυξηθεί και δυσκολέψει, γενικά στα νέα βιβλία. Πολλές γνώσεις που 

παλαιότερα προορίζονταν για μεγαλύτερες τάξεις, τώρα διδάσκονται σε μικρότερες. 
Αποτέλεσμα είναι να μην έχουν ουσιαστικό αποδέκτη, καθώς ταιριάζουν σε μαθητές 

μεγαλύτερης ηλικίας» τόνιζαν δάσκαλοι στην εφημερίδα Καθημερινή (Λακασάς, 2008). 

Άλλα μειονεκτήματα των εγχειριδίων αφορούν σε περιεχόμενο, το οποίο είναι σχετικά 
δύσκολο για τους μαθητές και σε ασκήσεις, που είναι μη ελκυστικές και σε δραστηριότητες, 

που είναι ασαφείς και δυσνόητες, μη ικανές να κινητοποιήσουν την αυτενέργεια του μαθητή. 

Επιπλέον σε σχολικά βιβλία (π.χ. το βιβλίο Μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού) παρατηρείται 

υπερβολική χρήση της εικόνας σε βάρος του λόγου. Ο «ιμπεριαλισμός της εικόνας» καθιστά 
τα σχολικά βιβλία όχι βιβλία γραπτού λόγου που διανθίζεται με κάποιες εικόνες, αλλά βιβλία 

εικόνων που διανθίζονται και με αποσπάσματα κειμένων ή με κάποια κείμενα. Ο μαθητής, 

ήδη, έχει κατακτήσει με την έλευσή του στο Σχολείο τον οπτικό δρόμο εισόδου του λόγου, 
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την ανάγνωση δηλαδή της λέξης, η οποία ενεργοποιεί άμεσα τη σκέψη. Εντούτοις όμως, 

πολλά εγχειρίδια πληροφορούν, μέσω «εικονιστικών διαύλων», καταχρηστικώς τους 

μαθητές, χρησιμοποιώντας υπερβολικό αριθμό από εικόνες και χρωματιστές βούλες 

(Παπαδοπετράκης, 2008). 
Για το εγχειρίδιο Μαθηματικών της Ε΄ τάξης, ο ένας από τους τρεις κριτές-αξιολογητές 

του ήταν ιδιαίτερα καυστικός, επιτιμητικός και αρνητικός στο ενδεχόμενο …εισαγωγής και 

μεταφοράς του από τις μαθητικές σάκες: «Στο βιβλίο παρατηρείται υπερβολική χρήση της 
εικόνας σε βάρος του λόγου. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δραστηριότητες είναι ασαφείς και 

δυσνόητες για τον μαθητή σε τέτοιο βαθμό που σίγουρα θα απαιτηθεί εξωτερική βοήθεια για 

τη μελέτη του. Ένα βιβλίο Μαθηματικών οφείλει να παρέχει απλές και κατανοητές 
επεξηγήσεις είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της αυτενέργειας του μαθητή σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες.  

Με δεδομένο ότι το βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, δεν πληροί 3 από τις προδιαγραφές 

που απαιτεί ο νόμος δε δύναμαι να το προτείνω ως κατάλληλο για τα Μαθηματικά της Ε΄ 
Δημοτικού» (Από την ιστοσελίδα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχάλη 

Μαλιάκα: http://users.uoa.gr/~mmaliak/). 

Μάλιστα, πολλοί εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν το παραπάνω εγχειρίδιο δύσκολο 
ακόμα και για τον δάσκαλο, με υπερβολικό φόρτο εργασίας (Ι.Π.Ε.Μ, 2009). 

Όσον αφορά τώρα στο εγχειρίδιο της Έκτης Δημοτικού αρνητικές κριτικές ασκήθηκαν, 

καταρχάς, ως προς την χρηστικότητά του (μέγεθος, σχήμα, βιβλιοδεσία), ως προς την 
υπερβολική ποσότητα της ύλης, τη δυσκολία των (σε πολλές περιπτώσεις αινιγματικών και 

διφορούμενων) ασκήσεων και τη φλυαρία στη διατύπωση των προβλημάτων. Ως άμεσα 

επακόλουθα, φυσικά, μιας τέτοιας δυσχερούς σχολικής συγκυρίας, καταγράφονται η μείωση 

του ενδιαφέροντος, η απογοήτευση και η αδυναμία συμφιλίωσης με τα Μαθηματικά, που ως 
πολιτισμικό αγαθό, όμως, είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων. Ακόμα το σχολικό εγχειρίδιο της 

Στ  ́ τάξης χαρακτηρίστηκε αποσπασματικό, ιδεολογικά μεροληπτικό, μονομερές και 

προπαγανδιστικό. Επικρίθηκε, για τον υποτιθέμενο ρόλο του, ως οχήματος εισαγωγής τού 
σχολείου στη νέα εποχή της ιδεολογίας της αγοράς αλλά και για τις αλγοριθμικές, και άνευ 

επεξηγήσεων, τεχνικές και μεθοδολογίες του. Πολλά θεωρήματα και προτάσεις κρίθηκε ότι 

παρουσιάζονται αναιτιολόγητα. Η υπερβολική χρήση χρώματος και εικόνων και ο 

βερμπαλισμός των κειμένων του αποτέλεσαν, επίσης, πεδίο απορριπτικών σχολίων, 
δεδομένου ότι, με αυτόν τον ανεπιτυχή και άστοχο τρόπο, καταστρατηγούνται ιδιότητες και 

βασικά γνωρίσματα των Μαθηματικών, όπως η αυστηρότητα, η ακρίβεια, η συντομία και η 

μονοσημαντότητα των νοημάτων τους (Μαστρογιάννης & Σωτηρακόπουλος, 2008).   
Βέβαια, το εγχειρίδιο Μαθηματικών της Στ  ́ τάξης, συγκριτικά με τα υπόλοιπα, 

συγκεντρώνει ηπιότερες και θετικότερες κριτικές, εντούτοις έχουν καταλογισθεί και σε αυτό 

επιστημολογικές, μεθοδολογικές, διδακτικές αλλά και άλλες αδυναμίες. 
Μια πρώτη περίπτωση γλωσσικής αστοχίας θα εντοπιστεί στην απόκλιση από την 

ευκλείδεια τυπολογία κατά τον ορισμό του κύκλου – κυκλικού δίσκου, αφού σύμφωνα με το 

εγχειρίδιο ως κύκλος ορίζεται μόνο η γραμμή και ως κυκλικός δίσκος η γραμμή με την 

επιφάνεια που περικλείει. Φυσικά και η έκφραση «κυκλικός δίσκος» είναι γραμματικώς 
λαθεμένη ως πλεονασματική, καθότι ένας δίσκος, ως ένα κυκλικό και επίπεδο σχήμα, 

παραμένει παντοτινά… κυκλικός (Μαστρογιάννης & Σωτηρακόπουλος, 2008).  . 

Επίσης ένα άλλο σοβαρό, επιστημονικό «γλωσσικό» ατόπημα εντοπίζεται στην άμετρη 
χρήση αστεϊσμών και γλωσσικών παιχνιδισμάτων στους τίτλους πολλών κεφαλαίων. Αν και 

μια κύρια παράμετρος αξιολόγησης μαθηματικού εγχειριδίου είναι ο βαθμός ενθάρρυνσης 

των μαθητών, στη σωστή χρήση της μαθηματικής γλώσσας και του μαθηματικού λεξιλογίου, 
το σχολικό βιβλίο της Έκτης Δημοτικού επιτείνει τη σύγχυση και δυσχεραίνει τη μάθηση 

μέσω της απογύμνωσης και υφαρπαγής της μαθηματικής σημασίας από πολλές μαθηματικές 

έννοιες. Για παράδειγμα εκφράσεις σε τίτλους όπως «Είμαστε και οι πρώτοι», «Πολλοί 

είμαστε πιο δυνατοί» και «Σου δίνουμε το… λόγο μας», με την καθημερινή, μονοσημική 
διάστασης τους, αποδομούν και απεμπολούν το μαθηματικό περιεχόμενο των λέξεων 

«πρώτος», «δύναμη» και «λόγος», με άμεσο μαθησιακό επακόλουθο τις παρερμηνείες και 

την αποτυχία (Μαστρογιάννης & Σωτηρακόπουλος, 2008).   
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Τέλος, για τα εγχειρίδια Μαθηματικών, οι κύριοι άξονες–πυλώνες της αξιολόγησής 

τους εστιάζονται στον βαθμό ανταπόκρισης των βιβλίων (στο Μαστρογιάννης 2014): α) στην 

κατανόηση του περιεχομένου και την οργάνωση, β) στην αναγνωσιμότητα γ) στα φυσικά 

χαρακτηριστικά (χρηστικότητα, μέγεθος, σχήμα) δ) στην ενίσχυση της ισότητας και τη 
διαχείριση της ετερότητας, μέσω μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων στη μάθηση, ε) στην 

εξατομικευμένη διδασκαλία, την παροχή βοήθειας και την  ικανοποίηση των αναγκών ενός 

ευρέος φάσματος μαθητών (χαρισματικών αλλά και αδύναμων), στ) στην εισαγωγή 
αυθεντικής (εναλλακτικής) αξιολόγησης, ζ) στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία, η) στα βοηθητικά υλικά και την παροχή υποστήριξης στους δασκάλους αλλά και 

στους γονείς και θ) στην προσαρμογή και αξιοποίηση των νέων ερευνητικών δεδομένων. 
Σε κάθε περίπτωση, πάνω από όλα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα εγχειρίδια 

συμμορφώνονται πλήρως με τους σκοπούς και τους στόχους του σχολικού συστήματος, με 

τις κρατικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, καθώς επίσης ότι περιλαμβάνονται στη διαδικασία 

της αξιολόγησης, όσο το δυνατό περισσότερα πρόσωπα (NCTM, 1982). 

 
4. Η ΕΡΕΥΝΑ  
 

Στη συνέχεια, η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει και πρόσφατες απόψεις μάχιμων 

εκπαιδευτικών, όσον αφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, που αυτοί εντοπίζουν 
στα εγχειρίδια των Μαθηματικών των 2 τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. 

Μάλιστα αυτά τα δυο εγχειρίδια κινούνται σε εκ διαμέτρου αντίθετες τροχιές, μιας και 

αποτελούν τους δυο αντίθετους πόλους στην κλίμακα των σχολίων, αφού στην ευρεία 
εκπαιδευτική κοινότητα το εγχειρίδιο Μαθηματικών της Ε  ́τάξης, μέμφεται πανταχόθεν και 

συγκεντρώνει πληθώρα αποδοκιμασιών και απαξιωτικών σχολίων (I.Π.E.M, 2009), ενώ σε 

αυτό της Στ΄ τάξης, όπως αναφέρθηκε, η ζυγαριά των σχολίων γέρνει περισσότερο προς τις 
εγκωμιαστικές κριτικές και τις επαινετικές εκτιμήσεις.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δυο χρονικά στάδια. Η μελέτη για το εγχειρίδιο της 

Έκτης Δημοτικού υπήρξε μέρος ευρύτερης έρευνας (Μαστρογιάννης 2011), η οποία 

επικεντρωνόταν στις στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως 
μέσο αξιολόγησης της εφαρμογής των Αναλυτικών Προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων 

των Μαθηματικών, στις ανώτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Πληθυσμό αναφοράς της 

έρευνας αποτέλεσαν 100 συνολικά εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας 
ΠΕ70, οι οποίοι δίδασκαν κατά το 2011 στην Έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Οι 

εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν στην Αιτωλοακαρνανία, τόπο εργασίας του ερευνητή, αλλά και 

στους νομούς Καρδίτσας, Ηλείας, Κοζάνης, Αχαΐας καθώς επίσης και σε σχολεία 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο Μόναχο της Γερμανίας. Για τον εντοπισμό των σχολικών 

μονάδων κατά περιοχή αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία, που παρείχαν οι κατά τόπους Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την έρευνα αυτή επιλέχθηκε η χρήση και η αξιοποίηση του 

ερωτηματολογίου, εξαιτίας των πολλών  πλεονεκτημάτων, που προφέρει η χρησιμοποίησή 
του (Cohen & Manion & Morisson, 2008), ενώ για την ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Σχετικά με το περιεχόμενο του, το 

ερωτηματολόγιο περιείχε, κυρίως κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και χωρίστηκε σε 
δύο ενότητες: α) σε γενικές ερωτήσεις, οι οποίες αιτούνταν κάποια από τα προσωπικά 

στοιχεία των υποκειμένων και β) σε ειδικές ερωτήσεις, οι οποίες αφορούσαν στην προσωπική 

εκτίμηση των δασκάλων για το νέο εγχειρίδιο των Μαθηματικών της Στ΄ τάξης, ως προς τα 

φυσικά χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο, την κατανόηση, την οργάνωση, τις δυνατότητες 
παροχής αυθεντικής αξιολόγησης την ενσωμάτωση των ΤΠΕ κ.λπ. Τέλος ως μια τελική 

συνοπτική αποτίμηση, συμπεριλαμβανομένων των δυνατών σημείων και των αδυναμιών του 

εγχειριδίου, της δυσκολίας του, της ποιότητας των ασκήσεων και προβλημάτων του, οι 
εκπαιδευτικοί του δείγματος καλούνταν να διατυπώσουν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματά του, τα οποία και θα αναφερθούν στη συνέχεια.  

Για το σχολικό βιβλίο της Πέμπτης Δημοτικού, η έρευνα πραγματοποιήθηκε, εντός 
διμήνου, τον Μάιο και Ιούνιο του 2014, και σκοπός της ήταν, μέσω των ευέλικτων 

ημιδομημένων συνεντεύξεων, να αποκρυσταλλώσει και να συνθέσει τις ετυμηγορίες των 

εκπαιδευτικών, ώστε να αναδειχτούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σχετικού 
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εγχειριδίου. Είναι αξιοσημείωτο, πως οι εμπειρικές έρευνες με υποκείμενα εκπαιδευτικούς 

η/και μαθητές και με ερευνητές στην πλειονότητά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες αφορούν σε 

σχολικά δρώμενα, στοιχεία αλλά και σε απόψεις και στάσεις, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια (Μάγος, 2005). Το συνηθέστερο ερευνητικό εργαλείο για αυτές τις έρευνες 
είναι η συνέντευξη (ποιοτική έρευνα) ή η παρατήρηση ( ποιοτική ή και ποσοτική).  

Το δείγμα σε αυτή τη δεύτερη, υστερότερη έρευνα αποτέλεσαν 45 εκπαιδευτικοί 

ΠΕ70, οι οποίοι εργάζονταν σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και δίδασκαν στην Πέμπτη 
Δημοτικού. Για τη συλλογή των δεδομένων, από τον ίδιο πάντα ερευνητή, αξιοποιήθηκαν, 

όπως λέχθηκε, τα πλεονεκτήματα της ηµιδοµηµένης συνέντευξης. Τα ερωτήματα ήταν 

ακριβώς περιστρεμμένα γύρω από τους κύριους άξονες–πυλώνες της αξιολόγησης που 
αφορούν στα εγχειρίδια Μαθηματικών, οι οποίοι παρουσιάσθηκαν αμέσως παραπάνω. Κάθε 

συνάντηση, πραγματοποιούνταν στο γραφείο του Σχολικού Συμβούλου της περιοχής, μετά 

από συνεννόηση και διαρκούσε, κατά μέσο όρο, περίπου 60 λεπτά. Η μέθοδος της ανάλυσης 

περιεχομένου αποδελτίωσε τα δεδομένα της συνέντευξης, τα οποία καταγράφονταν στις 
σημειώσεις του ερευνητή. Μάλιστα η ανάλυση περιεχομένου είναι η πλέον συχνόχρηστη 

μέθοδος κατά την επεξεργασία του υλικού των συνεντεύξεων. Απαιτείται ασφαλώς δε, τα 

συμπεράσματα που αντλούνται από την έρευνα να συνδυάζονται μεταξύ τους, ώστε μέσα από 
αυτήν ην όσμωση να μαρτυρείται και να αποτυπώνεται η προγενέστερη ζωντανή επικοινωνία 

μεταξύ του ερευνητή και των υποκειμένων της (Μάγος, 2005).  

 

5. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Στα δυνατά σημεία και πλεονεκτήματα του εγχειριδίου της Έκτης Δημοτικού, τα οποία 
ελάχιστα αναφέρθηκαν σε πρότερες αξιολογήσεις αναμφίβολα, εντάσσεται η διάταξη του 

περιεχομένου, η προώθηση και ενσωμάτωση νέων, σύγχρονων προσεγγίσεων, η ενεργητική 

συμμετοχή των μαθητών, η βιωματικότητα, η συνεργατικότητα, αλλά και η αξιοποίηση 
ανακαλυπτικών μεθόδων. Επιπλέον, εύφορο πεδίο βρίσκουν οι εκτιμήσεις αποτελεσμάτων 

αλλά και η συχνή εξάσκηση για την ανάπτυξη ικανότητας εκτέλεσης, των πολύ χρήσιμων 

στη ζωή, νοερών υπολογισμών. Ακόμα το νέο εγχειρίδιο κάνει τις απαραίτητες διαθεματικές 
συνδέσεις, ενώ δίνει έμφαση στις στρατηγικές, τις τεχνικές και τις μεθόδους επίλυσης 

προβλημάτων, μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων αφού, η μάθηση των Μαθηματικών, 

υποβοηθείται και κατορθώνεται, μέσα από την επίλυση προβλημάτων. Οι δυνατότητες 

αυτοελέγχου, η εικονογράφηση, η εισαγωγή του «μοτίβου», η χρήση των υπολογιστών 
τσέπης αλλά και ενσωμάτωση τρόπων επικοινωνίας με τους γονείς, σχετικά με τους στόχους 

και τους σκοπούς του εγχειριδίου, προικοδοτούν τον κατάλογο των επαινετικών σχολίων 

(Μαστρογιάννης 2011). Τέλος, η ύπαρξη ιστοσελίδων υποστήριξης του μαθήματος, με 
συμπληρωματικό ή εναλλακτικό υλικό για τις δραστηριότητες του βιβλίου, που χρησιμεύει 

και ως φόρμα υποβολής ερωτημάτων προς τους συγγραφείς αλλά και ως λίστα παροραμάτων, 

επιβάλλεται να διεκδικήσει τη μερίδα του λέοντος, στις εξυμνητικές κριτικές.  

Ακόμα δε, και από την πλειονότητα των γονέων, το εγχειρίδιο της Έκτης τάξης, 
συγκρινόμενο με τα άλλα εγχειρίδια, αποκόμισε θετικότερη αξιολόγηση (Ι.Π.Ε.Μ, 2009). 

Ειδικότερα οι δάσκαλοι, ως σημαντικότερα πλεονεκτήματα σημείωσαν τα ακόλουθα: 

 Προκαλεί όλους τους μαθητές, αδύναμους και καλούς, ενθαρρύνοντας και 
ενισχύοντας τη μαθηματική τους σκέψη 

 Παρέχει πολύ καλές ασκήσεις και προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας 

 Επιλύει υποδειγματικά προβλήματα και ασκήσεις  
 Περιέχει πολλά προβλήματα και ασκήσεις για προικισμένους μαθητές και 

υποστηρίζει το πνεύμα της σύγχρονης διδασκαλίας 

 Παρέχει κατανοητή, αξιοποιήσιμη και ευέλικτη ύλη, η δομή της οποίας είναι 

τέτοια ώστε οι μαθητές εύκολα την κατανοούν και την αφομοιώνουν  
 Οι δραστηριότητες και οι εφαρμογές είναι αναλυτικές και κατανοητές  

 Ενισχύει την ομαδική συνεργασία και ενθαρρύνει την αυτενέργεια των μαθητών 

 Οι μαθηματικές έννοιες είναι σωστά και έξυπνα διατυπωμένες και προσφέρονται 
με απλότητα και μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων. 

 Το βιβλίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις  
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 Συνδέεται διαθεματικά με τα άλλα μαθήματα, αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη  

 Είναι ευχάριστο βιβλίο και δεν ενθαρρύνει την αποστήθιση 

 Είναι συμβατό με το νοητικό επίπεδο των μαθητών αυτής της ηλικίας  

 Βοηθά τους μαθητές να εμπεδώσουν προηγούμενων τάξεων έννοιες 
 Υπάρχει αρμονία μεταξύ της έκτασης της ύλης και του χρόνου 

 Είναι ένα βιβλίο σύγχρονο και συνοπτικό με έξυπνο και διακριτικό χιούμορ με 

ωραίους αστείους τίτλους και ωραία σκίτσα 
 Δε χρησιμοποιεί τον ξύλινο μαθηματικό λόγο 

 Έχει πολύ καλές διαστάσεις και καλή ποιότητα χαρτιού. 

 Έχει ικανοποιητική εικονογράφηση με πολλά χρώματα και σχήματα 
Κατά τους εκπαιδευτικούς του δείγματος τα μειονεκτήματα συνοψίζονται στα εξής: 

 Τα σχολεία δε διαθέτουν ηλεκτρονικά την ύλη  

 Ακόμη και οι άριστοι μαθητές δυσκολεύονται σε ορισμένες ασκήσεις  

 Η θεωρία και οι δραστηριότητες δεν είναι τόσο κατανοητές στους μαθητές 
 Δεν παρέχει πολλή βοήθεια και ενίσχυση στους αδύναμους μαθητές 

 Ικανοποιεί περισσότερο τις ανάγκες μόνο των χαρισματικών μαθητών 

 Οι πολλοί τίτλοι και υπότιτλοι μπερδεύουν και κουράζουν 
 Οι ασκήσεις αλλού είναι περιττές και αλλού λίγες 

 Οι «μέτριοι» μαθητές δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν κάποιες ασκήσεις  

 Δεν υπάρχουν τεστ αξιολόγησης των μαθητών, ανά ενότητα  
 Λείπει η ενότητα των συνόλων, που είναι πολύ σημαντική καθώς και η ενότητα 

σχεδίασης γεωμετρικών σχημάτων 

 Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερες γραμματοσειρές και τίτλοι 

 Ορισμένα μαθηματικά αντικείμενα δεν είναι τόσο κατανοητά στους μαθητές 
 Παροτρύνει πλεονασματικά, τη χρήση του υπολογιστή τσέπης 

 Τα μαθήματα εμβαδών και όγκων είναι πολύ συμπυκνωμένα  

 Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας 
Στο βιβλίο της Ε΄ Δημοτικού, οι δάσκαλοι εξήραν κάποιες πτυχές και γνωρίσματά, 

του. Ιδιαίτερα γαλαντόμοι ήταν στα σχόλια, για τα παρακάτω χαρακτηριστικά του 

εγχειριδίου: 

 Διαθεματικότητα 
 Όμορφη εμφάνιση-ποιότητα κατασκευής  

 Βιωματικές - αποκαλυπτικές δραστηριότητες  

 Πολλές - εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσης  
 Οι στόχοι σε κάθε ενότητα συγκεκριμενοποιούν τη διδακτική πορεία  

 Ύπαρξη συμβόλων κλειδιών για το είδος της εργασίας που ακολουθεί 

 Προώθηση της πολιτισμικής και θρησκευτικής διαφορετικότητας 
Στα μειονεκτήματα του εγχειριδίου, κατά τους εκπαιδευτικούς, συγκαταλέγονται: 

 Η έλλειψη θεωρίας, κανόνων και ορισμών   

 Ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας στην κατανόηση πολλών κεφαλαίων 

 Οι δύσκολες ασκήσεις και η μη κλιμάκωσή τους  
 Η μαθησιακή πριμοδότηση περισσότερο των πολύ καλών μαθητών 

 Οι ατυχείς διατυπώσεις προβλημάτων 

 Τα πολλά προβλήματα που απαιτούν μαντικές ικανότητες (ίσως, μπορεί κ.λπ.) 
 Η υπερβολική εικονογράφηση 

 Ο πυκνός και δυσνόητος λόγος 

 Ο πυκνός τρόπος γραφής 
 Οι δραστηριότητες με μεγάλο όγκο δεδομένων 

 Η μη ενεργοποίηση και η μη αξιοποίηση των ενδιαφερόντων των μαθητών 

 Η εμμένουσα, άστοχη χρήση του υπολογιστή τσέπης 

 Η εμμονή στις εκτιμήσεις που δημιουργούν σύγχυση 
 Η προώθηση της ιδεολογίας της αγοράς 

 Η απουσία ανοιχτών προβλημάτων 

 Η διάταξη χωρίς συνέχεια και αλληλουχία και οι ατάκτως ερριμμένες έννοιες 
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 Η μη γραμμική παρουσίαση των ενοτήτων (Οι φύρδην μίγδην ενότητες) 

 Τα λάθη και οι ανακρίβειες (Πχ. «κανονικό τραπέζιο»!) 

Συνοπτικά, στο εγχειρίδιο Μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού, η αλλοπρόσαλλη διάταξη 

του περιεχομένου και η μη ύπαρξη σχετικών κανόνων και ορισμών, που επιβαρύνει κάθε 
προσπάθεια των μαθητών για επαναλήψεις και ανακεφαλαιώσεις, είναι οι δούρειοι ίπποι, 

που, κατά τους δασκάλους, αντιστρατεύονται τις προσπάθειες των μαθητών, αλλά και τους 

«ενισχύουν» για να αλώνουν το κάστρο της αμάθειας και της απέχθειας προς το σχολείο.    

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Αποτελεί, ίσως, δεδομένη, νομοτελειακή αρχή, στην εκπαιδευτική και επιστημονική 

κοινότητα και δε θα πρέπει ουδόλως να αγνοείται, η διαχρονικότητα αποδόμησης, απόρριψης 

και απαξίας κάθε τι νεοφερμένου, καθώς σε όλα τα νέα έργα, εύκολα κανείς εντοπίζει μόνο 

λάθη (Ματσούκας, 2007). Κάποια ιστορικά παραδείγματα αποτελούν η καθυστερημένη 
υιοθέτηση και αποδοχή του σημερινού, ινδοαραβικού συστήματος αρίθμησης αλλά και o 

τρόπος γραφής των δεκαδικών αριθμών. Επίσης, οι δάσκαλοι αντιδρούσαν σθεναρά το 1703, 

στην εισαγωγή των πλακών στο σχολείο, προβάλλοντας το επιχείρημα: «Τι θα κάνουν οι 
μαθητές όταν πέσει η πλάκα και σπάσει; Θα είναι αδύνατον να γράψουν». Επίσης, 250 

χρόνια αργότερα, στηλίτευαν τη φιλικότητα και την ευκολία των στυλό «μπικ», αφού έλεγαν: 

«Οι μαθητές χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία και τα ρίχνουν έπειτα στα σκουπίδια. Οι 
αρετές της λιτότητας και της οικονομίας εγκαταλείπονται.» (Μαστρογιάννης, 2013). 

Επιπλέον δε, γεγονός είναι ότι οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα κατά τη 

διδασκαλία ορισμένων γνωστικών αντικειμένων (των Μαθηματικών πρωτίστως) στις μεγάλες 

τάξεις του Δημοτικού σχολείου (ΑΔΕΔΥ, 2011). 
Παρ’ όλες όμως αυτές τις προϋπάρχουσες, «εγγενείς» αδυναμίες της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, ο κριτικός ορυμαγδός και αρμαγεδώνας εναντίον των βιβλίων δε δικαιολογείται. 

Η λειψή επιμόρφωση (3 ώρες μόνο, κατά μάθημα, επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί το 2006, 
για να μπορέσουν αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των νέων εγχειρίδιων), η γενική 

επιμορφωτική απραξία, που κατατρύχει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και το 

καταδικάζει σε ένα απέραντο διδακτικό τέλμα αλλά και οι πολλές αστοχίες των σχολικών 
βιβλίων είναι, κατά τη γνώμη μας, οι κύριες αιτίες και συνιστώσες αυτής της συλλήβδην 

ακύρωσης των νέων σχολικών εγχειριδίων των Μαθηματικών.  

Όπως, γενικά, διαφάνηκε από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών η δυσκολία των 

ασκήσεων και η μη εξατομίκευση των διδακτικών παρεμβάσεων είναι κοινός αρνητικός, 
αγκαθωτός τόπος των νέων εγχειριδίων.  

Επίσης, ένα άλλο μειονέκτημα αποτελεί η έλλειψη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

υλικού, στην οποία θα συμμετέχουν δάσκαλοι, διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι, ειδικοί στα 
Α.Π.Σ., γονείς ή άλλα μέλη της κοινότητας αλλά και μαθητές (NCTM, 1982). Στην Ελλάδα 

ουδέποτε ηγέρθησαν και φυσικά δεν πραγματοποιήθηκαν διαδικασίες αξιολόγησης σχολικών 

εγχειριδίων, ώστε ατέλειες, ελλείψεις και παραβλέψεις να διορθωθούν. Το 2008 είχε 

εξαγγελθεί η καθολική αξιολόγηση των εγχειριδίων, όπως και αργότερα τον Νοέμβριο του 
2013. Βέβαια, ως είθισται, τίποτε δεν υλοποιήθηκε, εξαιτίας του άκαιρου προσδιορισμού της 

αξιολογικής διαδικασίας. Η καλύτερη περίοδος για τέτοιου είδους διαδικασίες, στην 

ελληνική εκπαίδευση, είναι αυτή των … ελληνικών καλενδών!  
Τον Φλεβάρη του 2014 από τα επίσημα χείλη του υφυπουργού ανακοινώθηκε στη βουλή 

το χρονοδιάγραμμα για τη συγγραφή των νέων σχολικών βιβλίων. Μέχρι το τέλος του 2015 

θα υπάρχουν νέα βιβλία για όλες τις τάξεις της ελληνικής εκπαίδευσης. 
Απορίας άξιον, ύποπτο, λυπηρό και ανεξήγητο είναι το γεγονός ότι, κατά πρώτοις, τα 

παρόντα εγχειρίδια δεν αξιολογήθηκαν, αν και υπήρξε διπλή εξαγγελία προς τούτο, αλλά και 

ουδεμία ανατροφοδότηση από τη δίχρονη πιλοτική εφαρμογή του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ανακοινώθηκε. Μάλιστα, μια καινοτομία αυτού του προγράμματος είναι η απουσία σχετικού 
εγχειριδίου, αφού ο εκπαιδευτικός θα συνδημιουργεί και θα διαμορφώνει το εκπαιδευτικό 

υλικό, με μόνους βοηθούς το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού 

(Μαστρογιάννης, 2014). Το πρόγραμμα του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ μάλλον δε θα γενικευθεί, 
αφού η συγγραφή νέων βιβλίων δια στόματος υφυπουργού, όπως ακριβώς παραπάνω 

αναφέρθηκε, είναι προ των πυλών. Οι αυτοακυρώσεις οι αυτοαναιρέσεις και οι παλινωδίες, 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

199 

 

όπως περίτρανα τεκμαίρεται, αλλά και η απουσία μακρόπνοου σχεδιασμού είναι ίδιον της 

ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, σαράκι και πνευματικός ευνουχισμός της ελληνικής 

νεολαίας αλλά και πονοκέφαλος και εξόντωση της ελληνικής οικογένειας.  

Η ανανέωση των εγχειρίδιων κατόπιν αξιολογήσεων αλλά και ένα σώμα διεκδικητικών, 
ονειροπόλων, πολλαπλά επιμορφωμένων και ανταποδοτικά αμειβομένων εκπαιδευτικών, 

μάλλον θα αποτελέσει το ποθητό ίαμα, για την άρση των περισσότερων παρενεργειών και 

αγκυλώσεων, στην πολύπαθη, πληγωμένη και παραπαίουσα ελληνική εκπαίδευση… 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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Για ποιον έχει αξία η γνώση; Το παράδειγμα των σχολικών 

εγχειριδίων Ιστορίας. 

Απόστολος ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Φιλόλογος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΠΤΔΕ 

Πανεπιστήμιου Πατρών, 

 Βασιλική ΜΠΟΥΡΑ, Φιλόλογος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ποια γνώση έχει αξία αλλά και για ποιον; Εκκινώντας από την παραδοχή της πολιτικής λειτουργίας των 

σχολικών εγχειριδίων ιστορίας, στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε τις δυνατότητες διασύνδεσης των 

κειμένων των εγχειριδίων αυτών με συγκεκριμένους πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς φορείς 

κ.λπ., θέτοντας δύο αλληλένδετα ερωτήματα: ποιος μιλάει μέσω του συγγραφέα ενός εγχειριδίου και αν 

αυτά αποτελούν ενιαία και συνεκτικά κείμενα. Μελετώντας την παρουσίαση του Μακεδονικού 

Ζητήματος στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια ιστορίας του Λυκείου μετά το 1990, με τη βοήθεια των 

μεθοδολογικών εργαλείων της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, συμπεραίνουμε ότι ο στόχος της μελέτης 

του πολιτικού ρόλου των εγχειριδίων εξυπηρετείται καλύτερα εστιάζοντας στις διαλογικές και 
διακειμενικές σχέσεις που αυτά αναπτύσσουν με άλλα συναφή κείμενα ως κρίκοι μιας μεγάλης 

διακειμενικής αλυσίδας.    

ABSTRACT 

What knowledge is of most worth and for whom? Having as a starting point the premise of the political 

function of textbooks, especially history textbooks, this paper examines the possibility of textbooks’ 

researchers to identify the content of a history textbook with particular political, social, economic etc 

agents and institutions by posing to intertwined questions: who truly speaks by the author of a textbook 

and if a particular textbook can be regarded as a single, solid and coherent text or narrative. In this paper 

we study the presentation of the Macedonian Question in high-school history textbooks in Greece since 

1990, using Critical Discourse Analysis, and we conclude that the aim of considering the political 

function of textbooks is best served by focusing on the discursive and inter-textual relations between 
them and political and academic discourse, discourse of media and history textbooks, etc. as part of  a 

broader chain of texts related to a particular subject or theme.     

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ποια γνώση έχει αξία; Προεκτείνοντας το συγκεκριμένο ερώτημα, θα 

μπορούσαμε να συμπληρώσουμε: και για ποιον; Διερευνώντας το πεδίο των 

σχολικών εγχειριδίων, η διερεύνηση του δεύτερου σκέλους του ερωτήματος που 

θέσαμε παραπάνω απαιτεί μια διευκρίνιση. Δεν θα ασχοληθούμε, εδώ, με τους δέκτες 

των γνώσεων και των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια. Με 

αλλά λόγια, θα παραμερίσουμε για λίγο τους μαθητές και τους καθηγητές, τους 

άμεσους καταναλωτές, αν μπορούσαμε τους ονομάσουμε έτσι, των γνώσεων αυτών 
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και θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στους πομπούς, με τη στενή αλλά και την 

ευρεία έννοια, των σχολικών εγχειριδίων. Αναφερόμαστε, δηλ., στους 

δημόσιους/κρατικούς φορείς αλλά και τους ιδιωτικούς, κερδοσκοπικούς και μη, που 

είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των εγχειριδίων αλλά και σε πολιτικές 

δυνάμεις/κόμματα, κυβερνητικούς και μη φορείς, παιδαγωγικά/πολιτιστικά ιδρύματα 

και συλλόγους, δεξαμενές σκέψεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, παραγωγικές 

ομάδες, ΜΜΕ κ.ά., ακόμη και αν δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τη διαδικασία 

παραγωγής τους και βέβαια στους συγγραφείς.  

Η έννοια της αξίας και του οφέλους, παρότι μπορεί να αποκτήσει και αποκτά 

στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής οικονομική διάσταση, προκύπτει, εδώ, έχοντας 

στο νου τον πολιτικό ρόλο των σχολικών εγχειριδίων. Σύμφωνα με τα πορίσματα της 

επιστημονικής έρευνας, είναι αποδεκτό ότι τα εγχειρίδια αποτελούν φορείς 

ιδεολογικών και πολιτικών μηνυμάτων, αντανακλώντας τις απόψεις και τις αξίες της 

κρατικής εξουσίας και των κυρίαρχων ομάδων (ελίτ) μιας κοινωνίας (Crowford, 

2000, Avdela, 2000, Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997). Ως αποτέλεσμα, η επιλογή 

των σχολικών εγχειριδίων και των γνώσεων που αυτά εμπεριέχουν, καθίσταται 

ζήτημα κατ’ εξοχήν πολιτικό (Foster, 2011)  

Ο πολιτικός ρόλος των εγχειριδίων, από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να ιδωθεί 

ξέχωρα από τους φορείς/τα υποκείμενα της πολιτικής δράσης και των σχέσεων 

εξουσίας στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό πεδίο.  

Εστιάζοντας, έτσι, σε δύο διαφορετικές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες, όπως 

ελπίζουμε ότι θα φανεί στη συνέχεια, παραμέτρους, θα μπορούσαμε να 

επαναδιατυπώσουμε το ερώτημά μας, αναλύοντας το σε δύο υποερωτήματα: ποιος 

γράφει, αφενός, τα σχολικά εγχειρίδια; ή, διατηρώντας στην εξίσωση την έννοια του 

συγγραφέα ως φυσικού προσώπου: ποιος μιλάει μέσω του συγγραφέα ή των 

συγγραφέων ενός σχολικού εγχειριδίου; και αφετέρου, είναι θεμιτό και αναλυτικά 

παραγωγικό να εκλαμβάνουμε το σχολικό εγχειρίδιο σαν ένα ενιαίο, συνεκτικό 

κείμενο που αντανακλά απ’ άκρου εις άκρον τις ίδιες ιδέες και αξίες.  

Στο κείμενό μας αυτό επιχειρούμε κάποιες σκέψεις πάνω στις δυνατότητες 

ανίχνευσης των θέσεων των παραγόντων της πολιτικής δράσης, ή των αποτυπωμάτων 

που αυτές αφήνουν, στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας και της ταύτισής τους με 

αυτούς. Είναι κάτι τέτοιο εφικτό, ακόμη και σε περιπτώσεις κρατών, όπως η Ελλάδα, 

όπου οι διαδικασίες παραγωγής και διανομής των εγχειριδίων βρίσκονται κάτω από 

το στενό έλεγχό τους; Αρκεί η ύπαρξη των Α.Π. και των οδηγιών για τη συγγραφή 

ενός τέτοιου εγχειριδίου, για να θεωρεί αποτέλεσμα κρατικού ελέγχου; Μπορούν το 

κράτος και η κυβέρνηση, και συνάμα, οι οικονομικές και κοινωνικές ελίτ κ.λπ. να 

εκληφθούν ως συμπαγείς, αδιαφοροποίητες εσωτερικά και σταθερές στο χρόνο 

μονάδες με κοινούς στόχους και τρόπο δράσης και συγκεκριμένα συμφέροντα, τα 

οποία συνδέονται (ταυτίζονται) με ιδεολογικές θέσεις που αντανακλώνται μέσα σ’ 

ένα κείμενο, συμπαγές και συνεκτικό (Luke, 1988); 

Στην προσπάθειά μας αυτή χρησιμοποιούμε δύο ενδεικτικά παραδείγματα από 

την έρευνάς μας για την παρουσίαση του Μακεδονικού Ζητήματος στα σχολικά 

εγχειρίδια του Λυκείου στην Ελλάδα μετά το 1990. Η ανάλυση των εγχειριδίων 

αυτών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των μεθοδολογικών εργαλείων της Κριτικής 

Ανάλυσης Λόγου και, συγκεκριμένα, της διαλεκτικής-σχεσιακής προσέγγισης του N. 

Fairclough (Fairclough, 2003, 2009) και των θεωρητικών παραδοχών που συνοπτικά 

παρουσιάζονται στις επιλογικές παρατηρήσεις. 
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2. ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: 

ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Ως πρώτο παράδειγμα, αναφέρουμε το κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στην 

ιστορία του Μακεδονικού Ζητήματος από το εγχειρίδιο του μαθήματος επιλογής της 

Β΄ Λυκείου «Θέματα Ιστορίας» των Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Α. Μ. Κωφού, Ε., 

Αιλιανού, Κ., Αλεξανδρή, Α., Κιτρομιλίδη, Π., Ιωακειμίδη, Π. & Χασιώτη, Ι., το 

οποίο μέχρι πολύ πρόσφατα συμπεριλαμβανόταν στο πρόγραμμα σπουδών. Το 

κείμενο αυτό γράφεται, σύμφωνα με το συγγραφέα του, Ε. Κωφό, το 1993 (Κωφός, 

2003: 182), στο απόγειο δηλ. της Μακεδονικής κρίσης των αρχών της δεκαετίας του 

’90, μολονότι το εγχειρίδιο στο οποίο συμπεριλαμβανόταν πρωτοκυκλοφόρησε στα  

ελληνικά σχολεία αρκετά χρόνια αργότερα, στο τέλος της δεκαετίας αυτής. Το 

γεγονός που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία και οδήγησε σε πρωτοφανή πολιτική 

και κοινωνική αναστάτωση, όπως γνωρίζουμε, δεν ήταν άλλο από την ανακήρυξη 

ενός ανεξάρτητου μακεδονικού κράτους στα βόρεια σύνορα της χώρας, υπό το όνομα 

“Δημοκρατία της Μακεδονίας” (Veremis, 1997, Kofos, 1999). 

Το ζήτημα του ονόματος του νεότευκτου κράτους, ιδωμένο ως απειλή για την 

ελληνικότητα της Μακεδονίας, κυριάρχησε στο δημόσιο λόγο την περίοδο του νέου 

Μακεδονικού, στάθηκε αφορμή για να προκληθεί βαθύτατη κυβερνητική κρίση. Στο 

περίφημο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών του Απριλίου του 1992, ο τότε 

πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, αναγκάστηκε, αν και διαφωνούσε προσωπικά, να 

αποδεχθεί την υιοθέτηση μαξιμαλιστικών θέσεων στο θέμα του ονόματος, κύριος 

πολιτικός εκφραστής των οποίων υπήρξε ο Α. Σαμαράς, τότε υπουργός Εξωτερικών, 

τον οποίο και απέπεμψε από τη θέση του ο πρωθυπουργός αμέσως μετά. Για τον 

Μητσοτάκη, εκφραστή ενός μειοψηφικού αλλά «δυναμικού και εξωστρεφούς» 

(Λιθοξόου 2006: 97) φιλοευρωπαϊκού τμήματος του πληθυσμού, στο πλαίσιο μιας 

ρεαλιστικής πολιτικής, ικανής να οδηγήσει σ’ ένα μελλοντικό συμβιβασμό τα δύο 

μέρη, το ζήτημα του ονόματος, σε αντίθεση με αυτό της αποφυγής δημιουργίας 

«μακεδονικού» μειονοτικού ζητήματος εντός της Ελλάδος, είχε αξία 

“συναισθηματική και ψυχολογική” (Μητσοτάκης, 1995: 3) και, κατ' επέκταση, η 

ικανοποίηση του εθνικού αισθήματος στο θέμα αυτό, δευτερεύουσα σημασία. Οι δύο 

αυτές πολιτικές γραμμές έτεμναν οριζόντια τα δύο μεγάλα κόμματα της εποχής 

(Σκουλαρίκη, 2007: 71). Την ίδια στιγμή οι μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις 

κυριαρχούνται από συνθήματα όπως: «Η Μακεδονία είναι ελληνική», «Study history, 

ρε», «Μακεδονία 4000 χρόνια ιστορίας». 

Η συστηματική ανάλυση του κειμένου (Κακογιάννης, 2012) κατέδειξε ότι τα 

θέματα του ονόματος, της ιστορίας, της μειονότητας, του ρόλου των ευρωπαϊκών και 

διεθνών οργανισμών αλλά και των συνεπειών που θα επιφέρει ενδεχόμενη 

«σκοπιανή» αντίδραση, όλα, βρίσκουν τη θέση τους μέσα σε αυτό, χωρίς κάποιο από 

τα παραπάνω στοιχεία να αναδεικνύεται, σαφώς, ως το πιο κρίσιμο και σημαντικό. 

Έτσι, είναι, μάλλον, δύσκολο και περιοριστικό να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε 

στο ερώτημα “ποιος πραγματικά μιλάει” διαμέσου του συγγραφέα, ο οποίος 

συνειδητά μεταφέρει τις θέσεις είτε της κυβέρνησης, είτε κρατικών και θεσμικών 

φορέων, είτε των κυρίαρχων οικονομικών και κοινωνικών ελίτ, στην εξέταση ενός 

σχολικού κειμένου ιστορίας ως πολιτικού κειμένου, ή αν ακούγεται, και σε ποιο 

βαθμό, η φωνή του ίδιου του συγγραφέα. Εστιάζοντας, όμως, στις διαλογικές και 

διακειμενικές σχέσεις του κειμένου, καθώς, κάθε κείμενο διαμορφώνεται σε 

συνθήκες λόγου (Φωτεινός, 2011), οδηγούμαστε σ’ ένα διαφορετικό επίπεδο 

ανάλυσης που μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την στοίχιση του κειμένου στον 

κυρίαρχο εθνοκεντρικό λόγο της περιόδου, αναπαράγοντας, μάλιστα, σε κάποια 

σημεία ακραία στοιχεία της ρητορικής του, λόγου που κατά τη διάρκεια όλης αυτής 
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της περιόδου απέκτησε μια αυτόνομη δυναμική. Ο λόγος του ελληνικού εθνικισμού 

κατασκεύασε (καθόρισε) το πλαίσιο, εντός του οποίου η δημιουργία του κράτους της 

Μακεδονίας έγινε αντιληπτή στην Ελλάδα ως έκφραση ενός παρωχημένου και 

επεκτατικού εθνικισμού, προκειμένου να καταστεί, εν συνεχεία, ο λόγος αυτός 

κοινωνικά κυρίαρχος στη  δημόσια συζήτηση. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και η 

έμμεση απειλή που διατυπώνεται προς το σκοπιανό «εχθρό» για τη δημιουργία ενός 

νέου Μακεδονικού ζητήματος
54

.   

 Επιπλέον, η ανάλυση στο επίπεδο του κειμενικού είδους, παράλληλα με αυτή 

των κυρίαρχων λόγων του κειμένου, αποκαλύπτει την ενσωμάτωση σ’ αυτό 

στοιχείων των κειμενικών ειδών που εντάσσονται στον ευρύτερο πολιτικό λόγο 

(διάκριση ανάμεσα στην έσω/έξω ομάδα, συναισθηματικά φορτισμένος λόγος, 

διατυπώσεις σεναρίων για τις μελλοντικές εξελίξεις, κατηχητική διάθεση κ.λπ.) (Van 

Dijk, 1997, Chilton 2004: 46), απομακρύνοντάς το, ταυτόχρονα, από το είδος της 

σχολικής ιστορίας και καθιστώντας το έναν ακόμα, αλλά κομβικής σημασίας, κρίκο 

στην κειμενική αλυσίδα που περιλαμβάνει από τα ακαδημαϊκά, πολιτικά, 

δημοσιογραφικά κ.α. κείμενα έως τα συνθήματα που κυριάρχησαν στις μεγάλες 

λαϊκές συγκεντρώσεις εκείνης της περιόδου που υιοθετούν το λόγο αυτό. 

 Πέρα από μια εκ των άνω επιβολή των απόψεων, το κείμενο αυτό αποτυπώνει 

περισσότερο μια κοινωνία σε μετάβαση. Καθώς κλείνει σταδιακά ο ιδεολογικός 

κύκλος που σημαδεύτηκε από το σοσιαλιστικό όραμα της πρώτης διακυβέρνησης 

ΠΑ.ΣΟ.Κ, με τα αντιεθνικιστικά χαρακτηριστικά, η αναδίπλωση στην εθνική 

ταυτότητα αποτελεί το ύστατο καταφύγιο, προκειμένου να ανταπεξέλθει στο σοκ της 

κατάρρευσης του σοσιαλισμού στα Βαλκάνια και του επακόλουθου επανασχεδιασμού 

του χάρτη τους (Κουλούρη, 2012). Αλλάζει, δηλ., το πλαίσιο εντός του οποίου 

διαγράφονται οι δυνατές επιλογές, διαφορετικής έντασης και ποιότητας μεταξύ τους, 

συγγραφής και δια-λογικής συγκρότησης του κειμένου. 

 Το δεύτερο παράδειγμα προέρχεται από την συγκριτική θεώρηση του τρόπου 

παρουσίασης του Μακεδονικού Αγώνα στα σχολικά εγχειρίδια του Λυκείου που 

χρησιμοποιήθηκαν μετά το 1990. Στα παλαιότερα εγχειρίδια της Γ’ και Β΄ Λυκείου, 

πριν δηλ. το 2007, στα οποία γίνεται σχετική αναφορά (στο Μακεδονικό Αγώνα), η 

παρουσίαση του θέματος υιοθετεί τα χαρακτηριστικά μιας παραδοσιακής 

προσέγγισης στο πλαίσιο της οποίας η αφήγηση δομείται στη βάση του σχήματος 

δράση – αντίδραση. Η ελληνική πλευρά τοποθετείται στο άκρο της αντίδρασης, με 

άλλα λόγια σε δεύτερο πλάνο. Οι Έλληνες, σε θέση άμυνας, παρουσιάζονται στα 

κείμενα αυτά να προβάλλουν αντίσταση, υπερασπιζόμενοι τον Ελληνισμό της 

Μακεδονίας που βρίσκεται υπό τη βουλγαρική απειλή. Με τον τρόπο αυτό η 

ελληνική πλευρά ταυτίζεται με τη “φυσική τάξη” των πραγμάτων, την οποία και 

προασπίζεται. H αφήγηση, καθώς εξυφαίνεται γύρω από το δίπολο δράσης – 

αντίδρασης και της συνακόλουθης θυματοποίησης των Ελλήνων (Φραγκουδάκη, 

1997), μιας ακόμη έκφανσης του εθνοκεντρικού ιστοριογραφικού λόγου, συντελεί 

στην αθώωση και “φυσικοποίηση” της ελληνικής εθνικιστικής ιδεολογίας, όπως 

εκδηλώθηκε στη Μακεδονία στα τέλη του 19
ου

 και στις αρχές του 20
ου

. 

Ακολουθώντας τα κριτήρια που θέτει ο λόγος αυτός, τα εγχειρίδια αυτά αξιολογούν 

με διαφορετικό τρόπο όμοια γεγονότα, πράξεις και καταστάσεις. 

Είναι ενδιαφέρον ότι ανάμεσα στα εγχειρίδια αυτά βρίσκονται και δύο, το 

εγχειρίδιο των Σκουλάτου Β., Δημακόπουλου Ν. και Κόνδη. Σ. «Ιστορία Νεότερη και 

Σύγχρονη (1789-1909)», που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του ’80, και το εγχειρίδιο 

«Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου» των Κόκκινου Γ., Αλεξάκη Ε., 

                                                
54 Το σημείο αυτό θα τροποποιηθεί σε μεταγενέστερες εκδόσεις 
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Βατούγιου Σ., Γατσωτή Π., Κάββουρα Θ., Κοντογιώργη Ε., Κώστογλου Α.-Ο., 

Μαρκέτου Σ., Παπαθεοδώρου Γ., Προύσαλη Ε., Ράπτη Κ. & Συριάτου Α., που 

εγκρίθηκε και διανεμήθηκε στα σχολεία αλλά δε χρησιμοποιήθηκε ποτέ κατόπιν 

αντιδράσεων από συντηρητικούς πολιτικούς, τα οποία αποτέλεσαν ρηξικέλευθες 

προσπάθειες στην συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ιστορίας στην Ελλάδα. Οι 

αναφορές, άλλωστε, που εντοπίζονται στα εγχειρίδια αυτά για την ανομοιογένεια των 

περιοχών που προσαρτήθηκαν μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους αλλά και ο 

χαρακτηρισμός ως μειονότητας των σλαβόφωνων των περιοχών αυτών κατά τα 

μεσοπολεμικά χρόνια δεν απαντώνται συχνά, αν όχι καθόλου, σε σχολικά εγχειρίδια.  

Αντίθετα από ότι, ίσως θα περιμέναμε, στο εγχειρίδιο «Ιστορία του Νεότερου 

και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)», που σήμερα διδάσκεται στην 

Γ΄Λυκείου, το οποίο ανατέθηκε στη συγγραφική ομάδα των Κολιόπουλου Ι., 

Σβολόπουλου Κ., Χατζηβασιλείου Ε., Νήμα Θ. & Σχολινάκη – Χελιώτη Χ. και 

κυκλοφόρησε στα σχολεία το 2007, λίγο μετά, δηλ., την απόσυρση, ύστερα από τις 

σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε, του εγχειριδίου της ΣΤ΄Δημοτικού έχει 

επικριθεί έντονα από πολλούς επιστήμονες για τη στάση του έναντι του Μεταξά, της 

βασιλείας στην Ελλάδα, του ναζισμού κ.ά (Μαργαρίτης, 2013, Βούρη & Γατσωτής, 

2011).  

Η δομή της αφήγησης στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο μεταβάλλεται. Η 

εναρκτήρια πρόταση της ενότητας, στην οποία τίθεται στη θέση υποκειμένου η λέξη 

«ανταγωνισμός», που συνοδεύεται από τους προσδιορισμούς των Βουλγάρων με τους 

Έλληνες, είναι δηλωτική της συγκρότησης της ενότητας του Μακεδονικού Αγώνα 

στη βάση ενός σχήματος αμοιβαιότητας πράξεων και ενεργειών ανάμεσα στις δύο 

αντιμαχόμενες πλευρές («εκατέρωθεν προσπάθειες», «πολλοί Έλληνες έπεσαν 

θύματα των Βουλγάρων και πολλοί Βούλγαροι θύματα Ελλήνων» (Κολιόπουλος κ.ά, 

2007: 65). Επιπλέον, στο κυρίως σώμα του κειμένου γίνεται αναφορά όχι μόνο στους 

ήρωες των Ελλήνων αλλά και σ’ αυτούς των Βουλγάρων. Η ευθύνη μοιράζεται 

εξίσου και στους δύο και, ταυτόχρονα, παρόμοιες ενέργειες και πράξεις 

αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την ταυτότητα αυτού στον οποίο 

αποδίδονται.  

Σ’ ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της αφήγησης δηλώνεται ότι 

«[Ο] σκληρός αγώνας στη Μακεδονία και για τη Μακεδονία δοκίμασε επί πέντε 

σχεδόν χρόνια (1904-1908) την αντοχή των γηγενών που έπρεπε να επιλέξουν 

στρατόπεδο» (Κολιόπουλος κ.ά, 2007: 65). Η λέξη «γηγενείς», εδώ, χρησιμοποιείται 

διαφορετικά από τη λέξη «ντόπιος» στους Κόκκινο κ.ά. και στον Κωφό. Δεν 

συνοδεύει το όνομα Έλληνες ή ταυτίζεται μ' αυτούς αλλά αναφέρεται στο σύνολο 

των γηγενών κατοίκων της  Μακεδονίας
55
. Ταυτόχρονα, τονίζεται η διαδικασία 

επιλογής, από μέρους τους, στρατοπέδου και μάλιστα και έπρεπε να κάνουν. Θα 

μπορούσε, λοιπόν, να θεωρηθεί ότι η επιλογή στρατοπέδου αφορά την αναγκαστική 

υιοθέτηση μιας εκ των δυνατών ταυτοτήτων, που οι μηχανισμοί προπαγάνδας των 

γειτονικών εθνικών κρατών επέβαλαν, ενώ οι πληθυσμοί αυτοί, ενδεχομένως, θα 

επιθυμούσαν να διατηρήσουν μια ή περισσότερες, προϋπάρχουσες των εθνικών, 

ταυτότητες.  

Από τη θεώρηση της υποστασιοποιημένης εθνικής συνείδησης, όπως 

δηλώνουν αναφορές στο εγχειρίδιο στα έθνη που κατοικούσαν στη Μακεδονία ή 

                                                
55  Ως τοπικό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι χρησιμοποιείται το όνομα Μακεδόνες, όταν περιγράφεται 

η σύνθεση του στρατεύματος του Υψηλάντη στην εκστρατεία του στις ηγεμονίες (“Ανομοιογενές 

πλήθος άνω των 6.000 ανδρών Μολδαβών, Βλάχων, Αλβανών, Ηπειρωτών, Μακεδόνων, 

Επτανησίων, Σέρβων... Περίπου 2.000 ήταν Έλληνες, εκ των οποίων 450 αποτελούσαν τον 

περίφημο Ιερό Λόχο” (Κολιόπουλος κ.ά, 2007: 20) 
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στην ένταξη της Μακεδονίας στις ιστορικές ελληνικές χώρες (Κολιόπουλος κ.ά, 

2007: 63), εδώ, η εθνική συνείδηση των πληθυσμών καθίσταται ζήτημα επιλογής. Οι 

αντιδράσεις που προκάλεσε η χρήση της λέξης γηγενής, οδήγησε, άλλωστε, έναν εκ 

των συγγραφέων, τον Ι. Κολλιόπουλο, σε διευκρινιστικές δηλώσεις με τις οποίες 

χαρακτήριζε «ως εθνικά επικίνδυνη την προβολή της άποψης ότι ο όρος «γηγενείς» 

στη Μακεδονία αναφέρεται σε μη Έλληνες. Η άποψη αυτή προβλήθηκε από την 

παλαιότερη και τη σύγχρονη ανθελληνική προπαγάνδα. Η αποσπασματική χρήση 

λέξεων ή φράσεων είναι δυνατόν να αποδειχθεί παραπλανητική» (Συμεωνίδης, 2008). 

Στο σημείο αυτό μπορούν να γίνουν δύο σχόλια. Αφενός ότι τα όρια  σημείου η 

χρήση λέξεων ή φράσεων ενός κειμένου χαρακτηρίζεται αποσπασματική.  Αφετέρου  

ότι η ερμηνεία της λέξης αυτής ως αναφερόμενης αποκλειστικά σε Έλληνες είναι 

δυνατή μόνο εντός του πλαισίου ενός ακραία εθνοκεντρικού λόγου.  

Αλλοιώνοντας, όμως, την καθαρότητα του λόγου που κυριαρχεί στο κυρίως 

σώμα του κειμένου του, το εγχειρίδιο των Κολιόπουλου κ.ά., στους υπότιτλους των 

εικόνων που εντάσσονται στη συγκεκριμένη ενότητα, υιοθετεί το πνεύμα των 

υπολοίπων εγχειριδίων. Μέσω των υποτίτλων αυτών το εγχειρίδιο των Κολιόπουλου 

κ.ά. ανακτά την επαφή του με τη σχολική ιστοριογραφική παράδοση, επανασυνδέεται 

ως κρίκος μιας διακειμενικής αλυσίδας τόσο ως προς τη δομή όσο και τον κυριαρχία 

του εθνοκεντρικού σχολικού λόγου (Κολιόπουλος κ.ά, 2007: 66). Το γεγονός, 

ωστόσο, ότι παρατίθενται ως πρόσθετες αναφορές δημιουργεί την αίσθηση δύο 

διαφορετικών κειμένων εντός του ίδιου εγχειριδίου, επιτείνοντας την αμφιθυμία και 

την αντιφατικότητα, που ήδη επισημάνθηκε. 

 

3. ΕΠΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά, ελπίζουμε, της αδυναμίας μιας 

τέτοιας προσέγγισης να αποδώσει απτά αποτελέσματα.  

 Η ερώτηση “ποιος πραγματικά μιλάει” διαμέσου του συγγραφέα, ο οποίος 

συνειδητά μεταφέρει, μέσω των Α.Π. ή των οδηγιών συγγραφής των εγχειριδίων, τις 

θέσεις είτε της κυβέρνησης, είτε κρατικών και θεσμικών φορέων, είτε των κυρίαρχων 

οικονομικών και κοινωνικών ελίτ, στην εξέταση ενός σχολικού κειμένου ιστορίας ως 

πολιτικού κειμένου, όπως αυτό που εξετάσαμε παραπάνω και γράφτηκε την περίοδο 

της κορύφωσης της Μακεδονικής κρίσης στην οποία και αφορούσε, και υιοθετεί 

μέρος των στόχων που το Α.Π. θέτει γι αυτό, είναι περιοριστική. 

Τα Α.Π., συνήθως, περιέχουν γενικόλογες διατυπώσεις (Καψάλης & 

Χαραλάμπους, 1995), αντανακλώντας, ειδικά σε περιόδους ραγδαίων πολιτικών και 

κοινωνικών εξελίξεων, το πνεύμα παλιότερων εποχών, η ιεράρχηση των σκοπών τους 

σε “γενικούς και “μερικότερους”, ενδεχομένως, για λόγους συμφωνίας με τις 

σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις, δεν αποδίδει την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα (Κόκκινος, 1998: 340), ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα εγχειρίδια 

υιοθετούν μέρος των στόχων και των οδηγιών των Α.Π. (Αβδελά, 1998: 61), δίνοντας 

μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάποιες από τις προβλέψεις τους και υποβαθμίζοντας 

κάποιες άλλες.  

Αφετέρου, το κράτος, η κυβέρνηση, οι οικονομικές και κοινωνικές ελίτ κ.λπ. 

δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμπαγείς, αδιαφοροποίητες εσωτερικά και σταθερές 

στο χρόνο μονάδες με κοινούς στόχους και τρόπο δράσης και συγκεκριμένα 

συμφέροντα, τα οποία συνδέονται (ταυτίζονται) με ιδεολογικές θέσεις που 

αντανακλώνται μέσα σ’ ένα κείμενο. Εάν, βεβαίως, την ίδια στιγμή είναι θεμιτό να 

κάνουμε λόγο για κοινές ή πλήρως συνειδητές επιδιώξεις των παραγόντων αυτών, 

μέσω της διδασκαλίας των κειμένων των σχολικών εγχειριδίων, των παραγόντων 

αυτών. 
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Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η δυνατότητα διαμόρφωσης των 

σχολικών εγχειριδίων δεν περιορίζεται πλέον σε θεσμικούς ή ανεξάρτητους 

παράγοντες μόνο σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο αλλά επεκτείνεται και πέρα απ' αυτά 

(Klerides, 2011: 52).   

Ως στοιχείο που επιβεβαιώνει τον πολιτικό ρόλο των εγχειριδίων αλλά και, 

ταυτόχρονα, δημιουργεί εμπόδια στην ταύτιση του κειμένου μ’ ένα σημαντικό κρίκο 

της αλυσίδας παραγωγής τους, τον συγγραφέα, αποτελεί το γεγονός ότι πολύ συχνά ο 

συγγραφέας ενός σχολικού εγχειριδίου κρατά αποστάσεις από θέσεις και απόψεις που 

έχει διατυπώσει σε άλλα, κυρίως ακαδημαϊκά, κείμενά του (Παπακώστα, 2009) , 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και στα παραδείγματα που χρησιμοποιήσαμε (
Sjöberg, 2011)

.   

Την ίδια στιγμή είναι, μάλλον, αναλυτικά ασφαλέστερο να μελετάται το 

σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας ως το κέλυφος πολλών και διαφορετικών κειμένων λόγω 

των εσωτερικών αντιφάσεων που παρατηρούνται σ’ αυτό. Η προσπάθεια απόδοσης 

πολιτικής ταυτότητας, κατά συνέπεια, σ’ ένα σχολικό εγχειρίδιο καθίσταται 

επισφαλής. 

Μελετώντας, λοιπόν, τον πολιτικό ρόλο του σχολικού εγχειριδίου, και ιδιαίτερα 

αυτού του μαθήματος της ιστορίας, καθίσταται ιδιαιτέρως χρήσιμο, κατά τη γνώμη 

μας, να σταθούμε τόσο στον όρο «Diskursarena» που απαντάται στο έργο του Hönhe 

όσο και στην έννοια της υβριδικότητας του σχολικού εγχειριδίου που χρησιμοποιεί ο 

Klerides.    

 Ξεφεύγοντας από τις κλασσικές και κανονιστικές προσεγγίσεις (ορισμούς) 

του σχολικού εγχειριδίου, ο Hönhe χρησιμοποιεί τον όρο «Diskursarena» (discourse 

arena) για να περιγράψει τις κοινωνικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης και 

σύγκρουσης που οδηγούν στη συγκρότηση και τον μετασχηματισμό της γνώσης που 

εμπεριέχεται στα σχολικά εγχειρίδια. Περιγράφει το σχολικό εγχειρίδιο ταυτόχρονα 

ως «informatorium», «pädagogicum», «politicum» αλλά και «konstruktorium» 

(Hönhe, 2002, 2008)
56
. Μολονότι, λοιπόν, η γνώση των εγχειριδίων διακρίνεται από 

αυτή άλλων μέσων, λόγω της διδακτικής και παιδαγωγικής δομής και στόχευσής της, 

πρέπει, ακριβώς λόγω του τρόπου συγκρότησής της, να προσεγγίζεται και να 

αναλύεται με όρους κοινωνικό-πολιτισμικής γνώσης.  

 Σύμφωνα με τον Κληρίδη, το σχολικό εγχειρίδιο γίνεται αντιληπτό ως πεδίο 

διαπραγμάτευσης/σύγκρουσης ανάμεσα σε διαφορετικούς λόγους και είδη 

εστιάζοντας στην ετερογένεια, την  υβριδικότητα, την αμφιθυμία, τα διλήμματα και 

τους συμβιβασμούς που χαρακτηρίζουν τα κείμενά του, αντικατοπτρίζοντας τις 

αποκλίνουσες κατασκευές της πραγματικότητας, την ετερογένεια και την ανόμοια 

κατανομή ισχύος στην κοινωνία (Klerides, 2010).  

Σύμφωνα με τον  Klerides, και αυτό είναι σημαντικό για την παρούσα μελέτη, 

η παραπάνω προσέγγιση μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη στους ερευνητές των 

σχολικών εγχειριδίων και ιδιαίτερα στον τομέα της συγκριτικής έρευνας των 

σχολικών εγχειριδίων, διότι οι έννοιες υβριδικότητα, αμφιβολία, δίλλημα και 

συμβιβασμός κατέχουν «την αναλυτική δύναμη να συλλάβουν τί είναι κοινό σε 

διαφορετικά ιστορικά πλαίσια, και την ίδια στιγμή δεν προσπερνούν ζητήματα 

κουλτούρας, ιστορίας, πολιτικής, όλα αυτά που κατ' εξοχήν καθιστούν τη σύγκριση 

                                                
56 Η προσέγγιση του Hönhe για το  σχολικό εγχειρίδιο διαφοροποιείται από αυτή του  Stein (Stein, G., 

«Schulbücher in Lehrerbildung und pädagogischer Praxis», στο Roth, L. (1991), Pädagogik. 

München. S. 752-759) καθώς αυτό δε γίνεται, πλέον, αντιληπτό πρωτίστως και μόνο ως 

«Pädagogicum» (μέσο, αγωγός) και «Informatorium» (γνώση) αλλά και σε σχέση με την κοινωνική 

του λειτουργία ως  «Politicum». Η εσωτερική λογική του σχεδιασμού του σχολικού εγχειριδίου, σε 

σχέση με τις προαναφερθείσες λειτουργίες του, μπορεί να περιγραφεί ως «Konstruktorium».  
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των σχολικών εγχειριδίων διανοητικά ενδιαφέρουσα και προκλητική» (Klerides
 
, 

2010: 50). 

Προκειμένου, λοιπόν, να φωτίσουμε τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας 

των κειμένων σχολικής ιστορίας ως πολιτικών κειμένων, επιλέγουμε να εστιάσουμε 

στις διαλογικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τον πολιτικό, δημοσιογραφικό, 

ακαδημαϊκό, σχολικό κ.λπ. λόγο αλλά και τον τρόπο που τα κείμενα αυτά 

εντάσσονται στην αλυσίδα της κειμενικής παραγωγής που αφορά στα θέματα στα 

οποία αυτά αναφέρονται. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εισήγηση έχει θέμα τη χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογικών εργαλείων με σκοπό την ανάλυση της 
ιδεολογίας στα εγχειρίδια νεοελληνικής λογοτεχνίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 

μεθοδολογικά εργαλεία συνίστανται στην  αναζήτηση ιδεολογικών γλωσσικών δεικτών (λέξεις κλειδιά 

και τα περικείμενά τους), οι οποίες αντλούνται από ιδεολογικά φορτισμένες θεματικές ενότητες (έθνος, 

γλώσσα, θρησκεία, οικογένεια, κοινωνικοί σχηματισμοί) στα τρέχοντα εγχειρίδια νεοελληνικής 

λογοτεχνίας, όσο και σε εγχειρίδια που διδάσκονταν  πριν μια τεσσαρακονταετία. Ειδικότερα, το σώμα 

κειμένων από το οποίο θα αντληθούν οι λέξεις- κλειδιά αποτελείται από το σύνολο των εγχειριδίων 

του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου που διδάχτηκαν κατά τη 

δεκαετία του ‘60 και τα αντίστοιχα εγχειρίδια που διδάσκονται στις μέρες μας. Η αναζήτηση των 

δεικτών στηρίζεται στη γλωσσολογία και η χαρτογράφησή τους θα επιτρέψει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τις αλλαγές των επίσημων ιδεολογικών παραδοχών όπως αποτυπώνονται  στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας και θα επιτρέψει την περαιτέρω μελέτη 
της ιδεολογίας στα εγχειρίδια της γλώσσας.  

 

ABSTRACT 
 

The aim of the paper is the use of specific methodological tools in order to highlight the ideology in the 

textbooks of modern Greek literature of secondary education. The methodological tools consist in 

searching linguistic indexes (key words and their contexts with overt ideological features (nation, 

language, religion, family, social formations) both in the current textbooks of modern Greek literature, 

and in those used 40 years ago. The search of indexes is based on linguistics and their charting allow us 
to account for the changes of official ideological assumptions occurring in the teaching of modern 

Greek literature as a lesson; will also allow further investigation of the ideology in language textbooks. 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

H εισήγηση αφορά τη χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογικών εργαλείων με σκοπό την 

ανίχνευση της ιδεολογίας στα εγχειρίδια νεοελληνικής λογοτεχνίας της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης μέσω της αναζήτησης ιδεολογικών γλωσσικών δεικτών, και αποτελεί μέρος της 

υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα τις γλωσσικές ιδεολογίες στα γλωσσικά 

εγχειρίδια των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ελλάδας και της Ισπανίας. 
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Ασφαλώς το ζήτημα της αναζήτησης των ιδεολογικών δεικτών συνιστά ένα θεωρητικό 

και μεθοδολογικό πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί στο πλαίσιο ενός εγχειρήματος όπως το 

παρόν. Συνεπώς, θα  περιοριστούμε εδώ στον ορισμό ως ιδεολογικών δεικτών λέξεων με 

ιδεολογικό φορτίο που εντοπίζονται στα εγχειρίδια και τα περικείμενά τους, οι οποίες 
αντλούνται από ιδεολογικά φορτισμένες θεματικές ενότητες (π.χ. έθνος, γλώσσα, θρησκεία, 

οικογένεια, κοινωνικοί σχηματισμοί). Επιπλέον, θα περιοριστούμε στην αναζήτησή τους στα 

τρέχοντα εγχειρίδια νεοελληνικής λογοτεχνίας και σε εγχειρίδια που διδάσκονταν  πριν μια 
τεσσαρακονταετία. 

Η προτίµηση των σχολικών εγχειριδίων της Λογοτεχνίας αντί άλλων σχολικών 

εγχειριδίων βασίζεται στο γεγονός ότι μέχρι το 1978 η γλωσσική διδασκαλία της νέας 
ελληνικής γλώσσας γινόταν αποκλειστικά μέσω του μαθήματος της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας (ενδ. Σπανός, 2012: 27-28),  με αποτέλεσμα τα εγχειρίδια του μαθήματος αυτού 

σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι άλλα να απηχούν τις αξίες και στάσεις της ελληνικής 

πολιτείας σε διαχρονικό επίπεδο. Η αναζήτηση των δεικτών θα επιτρέψει την εξαγωγή 
συμπερασμάτων για τις αλλαγές των επίσημων ιδεολογικών παραδοχών όπως αποτυπώνονται  

στη διδασκαλία του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας. 

Η έρευνα σχολικών εγχειριδίων ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας και τον 
ιδεολογικό τους προσανατολισμό θεωρείται εξαιρετικά σημαντική καθώς υποστηρίζεται ότι 

είναι δυνατό µέσα από τα περιεχόµενα µάθησης του γλωσσικού µαθήµατος να 

καλλιεργούνται στους µαθητές στάσεις, στερεότυπα καθώς και προκαταλήψεις και εικόνες 
τόσο για τον «εαυτό» όσο και για τον «άλλο». 

Εξετάζοντας το ιδεολογικό υπόβαθρο των αναγνωστικών του δημοτικού στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, η Φραγκουδάκη (1977) προσεγγίζει στα αναγνωστικά των ετών 

μεταξύ 1954 και 1974 αξίες και θεσμούς όπως την οικογένεια, τη θρησκεία, την εργασία,  την 
ανθρώπινη φύση κ.α. και συγκρίνει τα εγχειρίδια αυτά με τα αναγνωστικά του δημοτικού της 

εποχής του Μεσοπολέμου ως προς τους αντίστοιχους ιδεολογικούς δείκτες. Σε διεθνές 

επίπεδο έχει γίνει πλήθος ερευνών σχετικά με την ιδεολογία στα σχολικά εγχειρίδια. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε το Ινστιτούτο George Eckert για τη διεθνή έρευνα σχολικών 

εγχειριδίων, σύμφωνα με το οποίο η μελέτη των εγχειριδίων, ιδιαιτέρως μεταξύ εχθρικών 

εθνών, κατεδείκνυε ότι τα σχολικά εγχειρίδια -και κυρίως τα εγχειρίδια της ιστορίας και τα 

αναγνωστικά- ήταν γεμάτα από εθνικιστικές εικόνες του εχθρού, αποτελώντας ένα σοβαρό 
εμπόδιο στην προσπάθεια των μαθητών να αντιληφθούν με αντικειμενικό τρόπο την εικόνα 

του «άλλου»  (Fritzsche, 1992).  

Στην Ισπανία έχουν γίνει αρκετές μελέτες σχετικά με την ιδεολογική κατεύθυνση των 
εγχειριδίων και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο σκιαγραφείται η οικογενειακή ζωή στα 

αναγνωστικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Álvaro y Monge, 1984), η ισπανική κοινωνία 

(Toledo, 1983), η πολιτιστική διαφοροποίηση (Grupo Eleuterio Quintanilla, 1998), η εικόνα 
του αραβικού κόσμου (Martin, 1998) μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες, η 

εικόνα της οικογένειας στα εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας μεταξύ των ετών 1979-1982 

εμφανίζει έναν έντονα στερεοτυπικό διαχωρισμό ρόλων στην οικογενειακή ζωή, η εικόνα της 

κοινωνίας στα εγχειρίδια της Αγωγής του Πολίτη κατά την ίδια περίοδο παρουσιάζει μια 
κοινωνική δομή αδιαίρετη και χωρίς αναφορές σε ταξική κοινωνική διαστρωμάτωση, η 

πολιτιστική διαφοροποίηση στην ισπανική κοινωνία σχεδόν δεν αναφέρεται στα βιβλία  που 

εξετάζονται μεταξύ των ετών 1992 και 1995, και ο αραβικός κόσμος στα εγχειρίδια των 
ανθρωπιστικών επιστημών Γυμνασίου και Λυκείου μεταξύ 1983 και 1993 απεικονίζεται ως 

ανταγωνιστικός και επικίνδυνος απέναντι στην Ευρώπη, έμπλεος προκαταλήψεων και 

αμάθειας. 
Ο ρόλος της λέξης και των περικειμένων της ως φορέας γλωσσικής ιδεολογίας και 

δυνάμει κοινωνικών αλλαγών στα εγχειρίδια της νεοελληνικής λογοτεχνίας αποτελεί και το 

θέμα της παρούσας εισήγησης, στην οποία παρουσιάζονται τα εργαλεία αναζήτησης των 

λέξεων-κλειδιά καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνάς μας. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

Η προσέγγιση των ιδεολογικών γλωσσικών δεικτών θα επιχειρηθεί μέσω μιας εφαρμογής 
σύμφωνα με την οποία επιλέγονται όροι ιδεολογικά φορτισμένοι από τα εγχειρίδια,  με στόχο 

την καταγραφή της συχνότητα χρήσης τους, σε συγχρονικό επίπεδο, τον εντοπισμό και την 

ερμηνεία τυχόν σημαντικών διαφορών στη συχνότητα χρήσης τους ανάλογα με τη χρονική 
περίοδο διδασκαλίας του εγχειριδίου από το οποίο αντλούνται, σε διαχρονικό επίπεδο. 

Οι όροι  προέρχονται κατά κύριο λόγο από θεματικές ενότητες σχετικές με την πολιτική 

(ενδεικτικά: δημοκρατία, τυραννία, βασιλιάς, βασιλεία, εξέγερση, επανάσταση), το ελληνικό 
κράτος και υπερκρατικούς σχηματισμούς (ενδεικτικά:  Έλληνας, Ελλάδα, ελληνικός, έθνος, 

εθνότητα, εθνικός, Ευρώπη, ευρωπαϊκός), ξένες χώρες και την αξιολογική τους παρουσίαση 

μέσα στα κείμενα  (ενδεικτικά: Ιταλία, ιταλικός, Αλβανία, αλβανικός), την ιστορία 

(ενδεικτικά: αρχαίος, αρχαιότητα, μεσαιωνικός), κοινωνικά ζητήματα (ενδεικτικά: εργασία, 
ανεργία, μετανάστευση, επαγγέλματα), γλωσσικά ζητήματα (ενδεικτικά: γλώσσα, διάλεκτος, 

διαλεκτικός, δημοτική, καθαρεύουσα), τη θρησκεία (ενδεικτικά: χριστιανισμός, ορθοδοξία, 

θεολογία, θρησκευτικός,  θεολογικός, ιερός).  
         Το σώμα κειμένων από το οποίο θα αντληθούν οι ιδεολογικά φορτισμένοι όροι 

αποτελείται από το σύνολο των εγχειριδίων του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Γυμνασίου και Λυκείου που διδάχτηκαν κατά τη δεκαετία του ‘60 και τα εγχειρίδια του 
Γυμνασίου και του Λυκείου που διδάσκονται στις μέρες μας. (Bλέπε βιβλιογραφικές πηγές).

 

Για την καταγραφή των όρων με ιδεολογικό φορτίο δημιουργείται μια βάση δεδομένων στην 

οποία εγγράφονται τα εγχειρίδια σε ψηφιοποιημένη μορφή. Στη συνέχεια, οι λέξεις 

οργανώνονται σε πίνακες. Στον πρώτο πίνακα εμφανίζονται όλες οι λέξεις που 
περιλαμβάνονται σε κάθε εγχειρίδιο. Σε δεύτερο πίνακα αναγράφονται μόνο οι ιδεολογικά 

φορτισμένοι όροι, το εγχειρίδιο στο οποίο εντοπίστηκαν, το λογοτεχνικό κείμενο στο οποίο 

απαντούν και η συχνότητα με την οποία εντοπίστηκαν. Σε τρίτο πίνακα καταγράφεται η 
κατηγορία κειμένου όπου απαντά κάθε ιδεολογικά φορτισμένος όρος. Συγκεκριμένα, 

διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες κειμένου:  

 Κείμενο (Πρόκειται για το λογοτεχνικό έργο) 

 Εισαγωγή (Γενικές εισαγωγές ενοτήτων και εισαγωγές κειμένων) 

 Εργασίες/ Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου 

 Βιογραφία συγγραφέα (Δεν περιλαμβάνεται το όνομα του συγγραφέα στην αρχή) 

 Λεξιλόγιο (Λεξιλογικές διευκρινίσεις του λογοτεχνικού κειμένου στο κάτω μέρος της 
σελίδας). 

Η επισήμανση της θέσης του κάθε όρου ανάλογα με την κατηγορία κειμένου στην οποία 

εμφανίζεται κρίνεται σημαντική επειδή διαφοροποιεί την ιδεολογική βαρύτητα του όρου. 

Βλέπουμε ότι τα κείμενα εισαγωγικής πλαισίωσης, ερωτήσεων, βιογραφιών συγγραφέων 

απηχούν τον ιδεολογικό προσανατολισμό της πολιτείας και της εποχής κατά την οποία 
συγγράφονται, σε αντίθεση με το λογοτεχνικό κείμενο που αναφέρεται σε περασμένη 

χρονική περίοδο. Επιπλέον, η εκπαιδευτική διαδικασία επικεντρώνεται περισσότερο στη 

διδασκαλία και εκμάθηση των κειμένων πλαισίωσης απ’ ό,τι στο ίδιο το λογοτεχνικό 
κείμενο. 

 

 

 3. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν επιλεγμένους όρους από τα εγχειρίδια της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας των παλαιότερων και των σύγχρονων ετών και εξετάζεται ο ρόλος 

τους αφενός σε συγχρονική οπτική, ως προς διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στις θεματικές 

κατηγορίες εγχειριδίων της ίδιας περιόδου και, αφετέρου, σε διαχρονική οπτική, σε σχέση με 
τις τυχόν διαφοροποιήσεις στη χρήση τους που οφείλονται στη  διαφορετική χρονική περίοδο 

διδασκαλίας του βιβλίο.  
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Συνολικός αριθμός λέξεων ανα βιβλίο
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Πίνακας 1 

 

  Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό λέξεων ανά εγχειρίδιο διδασκαλίας  μεταξύ 

των ετών 1947 και 2006. Στα γυμνασιακά εγχειρίδια παρελθόντων και τρεχόντων ετών δεν 

εντοπίζεται κάποια σημαντική διαφορά. Ωστόσο, παρατηρείται ότι τα εγχειρίδια του Λυκείου 
παλαιότερων ετών αποτελούνται από μικρότερο συνολικό αριθμό λέξεων σε σχέση με τα 

τρέχοντα. Συγκεκριμένα, στα εγχειρίδια των ετών 1947 (Α΄ και Γ΄ Λυκείου) και 1967 (Α΄και 

Β΄ Λυκείου), ο συνολικός αριθμός λέξεων κυμαίνεται μεταξύ των 40.000 και 80.000. Στα 
εγχειρίδια νεοελληνικής λογοτεχνίας του Λυκείου που διδάσκονται στις μέρες μας, ο 

συνολικός αριθμός λέξεων στην Α΄ Λυκείου ξεπερνά τις 100.000, στη Β  ́Λυκείου φτάνει τις 

150.000 και στη Γ  ́Λυκείου αγγίζει τις 120.000.  

Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι στα νεότερα εγχειρίδια υπάρχουν εκτενή 
σημειώματα πλαισίωσης θεωρητικού/ ιστορικού χαρακτήρα στην αρχή κάθε ενότητας με 

σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο στο 

οποίο εντάσσονται τα λογοτεχνικά κείμενα, καθώς και ερωτήσεις κατανόησης / εργασίες για 
τον μαθητή στο τέλος κάθε κειμένου, χαρακτηριστικό που δεν εντοπίζεται τόσο στα 

παλαιότερα εγχειρίδια. Συγκεκριμένα, στα εγχειρίδια των προηγούμενων δεκαετιών τα 

εισαγωγικά σημειώματα ήταν ιδιαίτερα σύντομα (όπου υπήρχαν) και έλειπαν οι ερωτήσεις 
κατανόησης.  

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

216 

 

Ποσοστιαία κατανομή ανά θεματική κατηγορία εγχειριδίου
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Πίνακας 2 

 

Ο  πίνακας 2 παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή ανά θεματική κατηγορία βιβλίου 
σε όλο το δείγμα των εγχειριδίων που έχουμε στη διάθεσή μας. Στα βιβλία των παλαιότερων 

ετών (1947-1967) παρατηρείται η παράθεση συνοπτικών εισαγωγικών σημειωμάτων και η 

παντελής έλλειψη ερωτήσεων κατανόησης/εργασιών για τον μαθητή. Τα βιογραφικά 
σημειώματα των συγγραφέων και τα λεξιλογικά σχόλια / επεξηγήσεις άγνωστων λέξεων 

καταλαμβάνουν περίπου το ίδιο ποσοστό.  

Στα τρέχοντα εγχειρίδια, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η έκταση που 

καταλαμβάνουν τα εισαγωγικά σημειώματα στην αρχή κάθε θεματικής ενότητας με 
αποκορύφωμα το βιβλίο της Α΄ Λυκείου, στο οποίο το συνολικό ποσοστό των εισαγωγών 

καλύπτει πάνω από το 20% του συνολικού περιεχομένου του βιβλίου. Η διαφοροποίηση αυτή 

εδράζεται στον θεωρητικό χαρακτήρα του εγχειριδίου, καθώς αποτελεί την πρώτη 
οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια διδασκαλίας της ιστορίας της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας από τις απαρχές της (10
ος

 αιώνας ως και τις αρχές του 20
ου

 αιώνα). Κατά 

συνέπεια, τα εισαγωγικά και θεωρητικά μέρη του εγχειριδίου είναι ιδιαίτερα εκτεταμένα και 
πλούσια σε πληροφορίες σχετικά με τη λογοτεχνία (τόσο τη νεοελληνική όσο και τις 

συγκρίσεις με εκφάνσεις της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής). 

 

 

Θεματικές Ενότητες:  Πόλεμος - Ελλάδα - Θρησκεία
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Πίνακας 3 

 

Ο πίνακας 3 παρουσιάζει συγχρονικά τις τρεις θεματικές ενότητες Πόλεμος, Ελλάδα, 

Θρησκεία, με βάση λέξεις- κλειδιά που ανήκουν στις αντίστοιχες κατηγορίες.  
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Παρατηρούμε ότι, αν και οι επιλεγμένες θεματικές ενότητες αντλούνται από 

εγχειρίδια που διδάσκονται κατά την ίδια χρονική περίοδο,  η καταγραφή  των ποσοστών 

χρήσης τους ανά εγχειρίδιο αναδεικνύει διαφοροποίηση ως προς το θεματικό τους 

περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, η θεματική κατηγορία Πόλεμος έχει αυξητική πορεία  τόσο στα 
βιβλία του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου. Η θεματική κατηγορία Ελλάδα έχει αυξητική 

πορεία μέχρι το εγχειρίδιο της Α΄ Λυκείου και μειώνεται σταδιακά στα άλλα δύο λυκειακά 

εγχειρίδια. Η θεματική κατηγορία Θρησκεία καταλαμβάνει υψηλή θέση στα εγχειρίδια του 
Γυμνασίου, αυξάνει σημαντικά στην Α  ́Λυκείου και μειώνεται στα δύο επόμενα εγχειρίδια. 

Τα ποσοστά αυτά ερμηνεύονται στη βάση των διαφορετικών ιστορικών περιόδων στις οποίες 

αναφέρεται το κάθε εγχειρίδιο. Ειδικότερα, τα εγχειρίδια Α΄ και Β΄ Γυμνασίου δεν 
ακολουθούν χρονολογική, αλλά θεματική ταξινόμηση των ενοτήτων και καλύπτουν τη 

λογοτεχνική παραγωγή του 20
ου

 αιώνα. Το βιβλίο της Γ  ́Γυμνασίου ακολουθεί χρονολογική 

παράθεση των ιστορικών περιόδων από τον 10
ο
 αιώνα ως τις τελευταίες δεκαετίες του 20

ου
. 

Το εγχειρίδιο της Α  ́Λυκείου καλύπτει την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή από τον 10
ο
 ως 

τον 19
ο
 αιώνα, με αποτέλεσμα οι όροι που προέρχονται από τις παραπάνω θεματικές ενότητες 

να είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι σε άλλα εγχειρίδια. Αντιθέτως, τα βιβλία της Β΄ και Γ΄ 

Λυκείου καλύπτουν τις λογοτεχνικές εξελίξεις του 20
ου

 αιώνα, όπου παρατηρούνται 
λιγότερες αναφορές στη θεματική ενότητα Θρησκεία. 

 

 

 
Πίνακας 4 

 

       Ο πίνακας 4 παρουσιάζει μια σύγκριση θεματικών ενοτήτων, σε παλαιά και σύγχρονα 
εγχειρίδια. Οι κύριες θεματικές κατηγορίες οι οποίες δομούνται με βάση τη συγκέντρωση 

λέξεων- κλειδιά ιδιαίτερου ιδεολογικού φορτίου σχετικού με κάθε θεματική ενότητα είναι οι 

παρακάτω: Πόλεμος, Αγροτική ζωή, Αστική ζωή, Αυταρχισμός, Βυζάντιο, Γλώσσα, Έθνος, 
Ελλάδα, Ηρωισμός, Θρησκεία, Πολιτική, Οικογένεια, Έρωτας,  Εργασία. 

 

       Θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στις ενότητες Αγροτική / Αστική ζωή, Έρωτας, 

Οικογένεια, Πολιτική, που εμφανίζουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε παλαιότερα και νεότερα 
εγχειρίδια.  
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Θεματική Ενότητα: Αγροτική / Αστική ζωή
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Πίνακας 5 

 

         

      Στη θεματική ενότητα Αγροτική / Αστική ζωή, οι αναφορές στην αγροτική ζωή είναι 
περισσότερες σε ποσοστά στα παλαιότερα εγχειρίδια και ιδιαίτερα στα βιβλία του 

Γυμνασίου. Η αστική ζωή δεν παρουσιάζει αξιόλογες ποσοστιαίες διακυμάνσεις, καθώς ήδη 

από τη δεκαετία του ’40, κατά την οποία συγγράφονται τα παλαιότερα εγχειρίδια του 
δείγματος της έρευνας, έχει ξεκινήσει η έντονη φάση της αστικοποίησης της ελληνικής 

κοινωνίας. 

 

         
Πίνακας 6 

 

       
           Η θεματική κατηγορία Έρωτας παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον, καθώς παρατηρείται 

ότι στα παλαιότερα εγχειρίδια κυριαρχεί η έλλειψη δεικτών αυτής της θεματικής κατηγορίας, 

με εξαίρεση το εγχειρίδιο της Γ  ́Γυμνασίου του 1947, και αυτό της Β΄ Λυκείου του 1967, με 
ασήμαντα ποσοστά εμφάνισης. Αντιθέτως, στα σύγχρονα εγχειρίδια σχετικοί δείκτες 

εμφανίζονται με πολύ μεγάλη συχνότητα, στοιχείο που υπογραμμίζει και μια αλλαγή 

αντιλήψεων στην ελληνική κοινωνία. 
 

Θεματική Ενότητα: Έρωτας
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Θεματική Ενότητα: Οικογένεια
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  Πίνακας 7  

 

         Η θεματική κατηγορία Οικογένεια / Οικογενειακές σχέσεις δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 
αποκλίσεις ανάμεσα στις διαφορετικές χρονικές περιόδους, στοιχείο που καταδεικνύει ότι 

στην ελληνική κοινωνία η οικογένεια αποτελεί μια σταθερά. Μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι 

τα ποσοστά αναφοράς λέξεων σχετικά με την οικογενειακή ζωή στα σύγχρονα εγχειρίδια 

είναι αυξημένα σε σχέση με τα παλαιότερα. 
 

 

Θεματική Ενότητα: Πολιτική
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Πίνακας 8 

 
        

         Στη θεματική κατηγορία Πολιτική, τα ποσοστά εμφάνισης δεικτών σχετικών με 

ιδεολογικούς όρους είναι κατά πολύ υψηλότερα στα νεότερα εγχειρίδια απ’ ό,τι στα 
παλαιότερα. Ειδικότερα, οι πολιτικοί όροι απαντούν κυρίως στα εισαγωγικά σημειώματα των 

διαφόρων ενοτήτων, στα οποία δίδεται το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της αντίστοιχης 

λογοτεχνικής περιόδου, σε αντίθεση με τα παλαιότερα εγχειρίδια, στα οποία δεν υπήρχαν 
εισαγωγικά σημειώματα ή όπου υπήρχαν ήταν συνοπτικά. 
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4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

       Προκειμένου να γίνει πιο εμφανής η διαφοροποίηση, στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε 

στις διαφορές μεταξύ των ξεχωριστών κατηγοριών κειμένου (Εισαγωγές, Λογοτεχνικά 
κείμενα, Βιογραφίες συγγραφέων) τόσο των παλαιότερων όσο και των νεότερων εγχειριδίων 

ως προς επιλεγμένες θεματικές κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, η σύγκριση θα βασιστεί στις 

θεματικές ενότητες Ελλάδα, Έθνος, Θρησκεία, Πολιτική  και την ανίχνευση σχετικών δεικτών 
στις διακριτές ενότητες των εγχειριδίων.   

 

Θεματική Ενότητα: Ελλάδα 
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Πίνακας 9 

 

Θεματική Ενότητα: Έθνος 

Κείμενα - Εισαγωγές - Βιογραφίες
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Πίνακας 10 

           
       Οι θεματικές κατηγορίες Ελλάδα και Έθνος έχουν υψηλότατη παρουσία στις σύντομες 

εισαγωγές των εγχειριδίων της δεκαετίας του ’60, σε αντίθεση με τις άλλες δύο δεκαετίες, 
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όπου δεν έχουν τόσο υψηλά ποσοστά εμφάνισης, ενώ στα λογοτεχνικά κείμενα οι σχετικοί 

δείκτες  έχουν μικρό ποσοστό εμφάνισης.  

 

Θεματική Ενότητα: Θρησκεία
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Πίνακας 11 

 

 

       Στη θεματική κατηγορία Θρησκεία παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση στα ποσοστά 
μεταξύ των παλαιότερων και των νεότερων εγχειριδίων. Τόσο στα ίδια τα λογοτεχνικά 

κείμενα όσο και στα εισαγωγικά σημειώματα και τις βιογραφίες, δείκτες σχετικοί με 

θρησκευτικά θέματα καταγράφουν υψηλά ποσοστά, με αποκορύφωμα τα εγχειρίδια της Β΄ 

Γυμνασίου του 1957 και της Β΄ Λυκείου του 1967. Στα εγχειρίδια της δεκαετίας του 2000 η 
θεματική κατηγορία Θρησκεία αγγίζει πολύ χαμηλότερα ποσοστά, με εξαίρεση το εγχειρίδιο 

της Α΄ Λυκείου 2003, στο οποίο η κατηγορία Θρησκεία στα λογοτεχνικά κείμενα φτάνει 

σχεδόν το 10 τοις χιλίοις του συνολικού αριθμού των λέξεων, λόγω του ιδιαίτερου θεματικού 
περιεχομένου του. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα παλαιότερα βιβλία, στα σύγχρονα βιβλία οι 

θρησκευτικοί όροι είναι περισσότεροι στα λογοτεχνικά κείμενα απ’ ό,τι στις εισαγωγές. 

 

Θεματική Ενότητα: Πολιτική
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       Στη θεματική κατηγορία Πολιτική παρατηρείται ότι οι πολιτικοί όροι εμφανίζονται κατά 

κύριο λόγο στα νεότερα βιβλία και απουσιάζουν σχεδόν πλήρως από τα παλαιότερα. 

Επιπλέον, οι πολιτικοί όροι, τόσο στα σύγχρονα βιβλία όσο και στα παλιά (όταν υπάρχουν) 
αποτελούν μέρος των εισαγωγικών κειμένων και των βιογραφικών σημειωμάτων των 

συγγραφέων, άρα της θεωρητικής πλαισίωσης του μαθήματος και όχι του λογοτεχνικού 

κειμένου. 

 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

       Ανακεφαλαιώνοντας τα βασικά σημεία από τους πίνακες της εφαρμογής που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω καταλήγουμε στο ότι παρατηρούνται βασικές διαφοροποιήσεις 

στο περιεχόμενο των παλαιότερων και των νεότερων εγχειριδίων της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας, γεγονός που δείχνει τάσεις  διαφορετικού ιδεολογικού προσανατολισμού του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Η στοχοθεσία και η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται 

πιο μεθοδευμένα, καθώς,  όπως είδαμε, στα νεότερα εγχειρίδια αυξάνει ο όγκος των 

εισαγωγικών σημειωμάτων με σκοπό την αρτιότερη κατανόηση της ιστορικής και κοινωνικής 

πραγματικότητας, στα πλαίσια της οποίας συντέθηκε το λογοτεχνικό έργο και εντάσσονται 
ερωτήσεις/ εργασίες προς τους/τις μαθητές/τριες ύστερα από την παράθεση του λογοτεχνικού 

κειμένου. Ως προς αυτή την αλλαγή δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την επίδραση στη 

συγγραφή των εγχειριδίων νεότερων παιδαγωγικών θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες 
ενισχύεται η συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, στοιχείο που επηρεάζει 

και τη δομή των σύγχρονων σχολικών βιβλίων. 

       Από τη σύγκριση ανάμεσα στα παλαιότερα και τα νεότερα εγχειρίδια ως προς την 

αναφορά σε θεματικές ενότητες όπως η Ελλάδα, η Αγροτική και Αστική ζωή και η Θρησκεία 
γίνεται φανερό ότι τα θέματα αυτά υπερτερούν στα παλαιότερα εγχειρίδια, σε αντίθεση με 

θεματικές ενότητες που αφορούν προσωπικές σχέσεις και πολιτικούς όρους, οι οποίες έχουν 

υψηλά ποσοστά εμφάνισης στα νεότερα εγχειρίδια και ασήμαντη παρουσία στα παλαιότερα. 
Επιπλέον, υπάρχουν θεματικές ενότητες των οποίων τα ποσοστά εμφάνισης δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε όλα τα εγχειρίδια του δείγματος, όπως οι θεματικές 

ενότητες Eργασία, Oικογένεια και Έθνος.  
       Η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών κειμένου στα εγχειρίδια οδηγεί σε 

ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις κυρίως στις θεματικές ενότητες Ελλάδα, Θρησκεία και 

Πολιτική. Ειδικότερα, οι συναφείς με τη θεματική ενότητα Ελλάδα όροι έχουν υψηλότερα 

ποσοστά εμφάνισης στα εισαγωγικά σημειώματα των εγχειριδίων του Γυμνασίου στα 
νεότερα εγχειρίδια, ενώ οι θρησκευτικοί όροι έχουν υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης στα 

λογοτεχνικά κείμενα στα σύγχρονα βιβλία από ό,τι στα παλαιότερα, στα οποία όροι της 

θεματικής ενότητας Θρησκεία απαντούν περισσότερο στις εισαγωγές.   
      Από τα παραπάνω δεδομένα εξάγεται το συμπέρασμα ότι και το σημερινό εκπαιδευτικό 

σύστημα  έχει ως ιδεολογικό προσανατολισμό την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης, σε 

αντίθεση με αυτή της θρησκευτικής συνείδησης που σταδιακά γίνεται πιο ουδέτερη. Επίσης, 
η αυξημένη ύπαρξη πολιτικών όρων στα εισαγωγικά σημειώματα και τις βιογραφίες των 

συγγραφέων στα σύγχρονα βιβλία είναι ένας σημαντικός δείκτης που πιθανόν δηλώνει μια 

ευρύτερη  κατεύθυνση του εκπαιδευτικού συστήματος να παρέχει στους μαθητές γνώσεις που 

συνδέονται με την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα.  
   Ασφαλώς το δείγμα στο οποίο βασιστήκαμε είναι σχετικά περιορισμένο και θα χρειαστεί η 

ανάλυση και άλλων εγχειριδίων ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω όψεις της μεταβολής του 

ιδεολογικού προσανατολισμού στα εγχειρίδια της νεοελληνική λογοτεχνίας. Πέρα όμως από 
τους ποσοσδείκτες, απαιτείται η ανάλυση των δεικτών στο συμφραστικό τους πλαίσιο -της 

πρότασης και του κειμένου-, κάτι που θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του 

ιδεολογικού τους φόρτου.  

        Επιπλέον, η σύγκριση με αντίστοιχες όψεις στα εγχειρίδια άλλων χωρών (π.χ. Ισπανία), 
θα προσφέρει εργαλεία για την πορεία της ιδεολογίας σε διαφορετικές εκπαιδευτικές 

πρακτικές. 
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Oι απόψεις των εκπαιδευτικών για το νέο σχολικό εγχειρίδιο 

Ιστορίας της Στ’ τάξης Δημοτικού (2012-2013) 

Πομάκης Νικόλαος,  Δάσκαλος Msc  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα Σχολικά Εγχειρίδια (ΣΕ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος καθώς αποτελούν σημείο αναφοράς της καθημερινής διδακτικής 

πρακτικής για εκπαιδευτικούς/ μαθητές, όπως επίσης και πεδίο αξιολόγησης/ανάλυσης από  

ειδικούς ερευνητές της εκπαίδευσης. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, 

την αξιολόγηση του ΣΕ της  Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού που εκδόθηκε τον Σεπτέμβρη του 

2012. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται στην ανάλυση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από 

συνεντεύξεις με διδάσκοντες του συγκεκριμένου μαθήματος. Μέσα από μια ποιοτική προσέγγιση 

διερευνώνται η σύγκρισή του με τα δυο προηγούμενα βιβλία, τα τεχνικά και τυπο-εκδοτικά 
χαρακτηριστικά του εγχειριδίου, η γλώσσα και η αναγνωσιμότητα, το  περιεχόμενο,  καθώς και η  

διδακτική μεθοδολογία, ενώ διατυπώνονται γενικά σχόλια και προτείνονται ενδεικνυόμενες 

βελτιώσεις. Η αποδελτίωση   των   συμπερασμάτων   αποτυπώνει την αρνητική κριτική των 

διδασκόντων για το εγχειρίδιο, κυρίως ως προς τα χαρακτηριστικά του περιεχόμενου, της γλώσσας 

και της αναγνωσιμότητας. Κυρίαρχη είναι η θέση πως δεν στηρίζει αποτελεσματικά το μαθητή στην 

καθημερινή του εργασία. Το ύφος της γλώσσας δεν θεωρείται φιλικό προς το χρήστη και πολλές 

φορές φαίνεται να μπερδεύει το μαθητή. Λίγοι τομείς του εγχειριδίου κρίθηκαν θετικά, κυρίως τα 

τυπο-εκδοτικά χαρακτηριστικά που θεωρείται ότι είναι καλής ποιότητας και η συμβατότητά  του με  

το  αναλυτικό  πρόγραμμα. Στο θέμα των απαραίτητων διορθώσεων κυριάρχησε η άποψη ότι το 

βιβλίο χρειάζεται αντικατάσταση και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, άμεση επανασυγγραφή με βελτιώσεις.  
 

ABSTRACT 

 
Textbooks play an important role in the effectiveness of the educational system as a benchmark of 

everyday teaching practice for teachers / students, as well as field evaluation / analysis of special 

education researchers. This thesis is exactly this purpose, the evaluation of A History of the sixth 

graders, issued in September 2012. Evaluation is based on an analysis of the conclusions drawn from 

interviews with teachers of this course. Through a qualitative approach is investigated to compare with 

the previous two books, technical standardization and editorial features manual, language and 

readability, content and teaching methodology, and makes general comments and propose appropriate 

improvements. The indexing of findings reflects the criticism of teachers for instruction, particularly 
as to the characteristics of the content, language and readability. Dominant position that is not 

effectively support the student in his daily work. The style of language is not considered user friendly 

and often seem to confuse the student. Few areas of the manual were considered positive, mostly 

standard-publishing features that are considered to be of good quality and its compatibility with the 

curriculum. On the issue of the necessary corrections dominated the view that the book needs to be 

replaced and, if this is not feasible, immediate rewriting with improvements. 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο χώρο της αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων 

(ΣΕ) που συγκεντρώνει ένα μεγάλο μέρος των ερευνών σχετικά με την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητά του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Επιχειρεί να αξιολογήσει το νέο 

σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της ΣΤ  ́ τάξης  του Δημοτικού  από  την  πλευρά  των  

εκπαιδευτικών  που  διδάσκουν  το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, με απώτερο σκοπό να 

αποτυπώσει την άποψή τους για τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες ή τις ιδιαιτερότητές του. 
 

2.ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ  

2.1. ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 
 

Η πολιτεία και κατ’ επέκταση το σχολείο επιδιώκει μέσω των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων και των σχολικών εγχειρίδιων, τα οποία   αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, την 

επίτευξη των επίσημων σκοπών της Αγωγής. Τα σχολικά εγχειρίδια εμπεριέχουν το 
σύνολο της σχολικής μόρφωσης, δηλαδή μεταφέρουν γνώσεις, καλλιεργούν στάσεις, 
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μεταβιβάζουν αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς που είναι σύμφωνα με την κυρίαρχη 

ιδεολογία (Αλτουσέρ, 1983). Με βάση τα παραπάνω, μελετώντας τα ΣΕ, μπορούν να 

εξαχθούν συμπεράσματα για το επίπεδο της παιδείας και του πολιτισμού ενός λαού  

(Καψάλης & Χαραλάμπους,1995).  

Το ΣΕ είναι αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη σχολική  εργασία.  Για  τον  λόγο  

αυτό  επιλέχτηκε  ως  αντικείμενο  της  παρούσας έρευνας το ΣΕ και συγκεκριμένα το 

σχολικό βιβλίο  της ιστορίας.  

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το σχολικό βιβλίο συνιστά δομικό στοιχείο διδασκαλίας 

και αποτελεί ισχυρό κοινωνικοποιητικό παράγοντα διαμορφώνοντας συνθήκες επικοινωνίας 

και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στην τάξη. Η ιστορικά αυτονόητη ύπαρξή του 
στο πλαίσιο του σχολείου, η ταύτιση με την αλήθεια του περιεχομένου του, η δεσμευτική 

του κατά περίπτωση σύνδεση με τη σχολική εργασία και η μοναδικότητά του ως συμβόλου 

δύναμης και εξουσίας, δεδομένου ότι η χρήση του αποτελεί για πολλούς την πρώτη και 

τελευταία επαφή με το βιβλίο, αποτελούν τα βασικότερα διαπιστευτήρια του κυριαρχικού 
του ρόλου (Καψάλης-Χαραλάμπους, 2007: 202-203). 

 Υπό το πρίσμα, τέλος, της θεσμικής αποστολής του σχολείου ως φορέα συστηματικής 

κοινωνικοποίησης  της νέας γενιάς, το σχολικό βιβλίο ασκεί την πιο αυτονόητη και 
σπουδαιότερη ίσως από τις λειτουργίες του. Αποτελεί βασικό εργαλείο της σχολικής 

κοινωνικοποίησης, συμβάλλοντας στην εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με την 

κοινωνική πραγματικότητα και τις κοινωνικές αξίες και δεξιότητες που θεωρούνται 
απαραίτητες για την ομαλή ένταξη των νέων στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (Μπονίδης, 

2004: 2). Αυτή η κοινωνική του διάσταση το καθιστά μη ουδέτερο από άποψη στόχων και 

περιεχομένων. Μεταδίδοντας την εγκεκριμένη ή «επίσημη» γνώση το σχολικό βιβλίο γίνεται 

φορέας ιδεολογικής επίδρασης η οποία δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό του εκτός των άλλων 
ως πολιτικού μέσου (Apple 1991, Μπονίδης, 2004, 2009).  
 

2.2. Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
  

Η διαπίστωση της σπουδαιότητας του σχολικού βιβλίου ως πληροφοριακού μέσου και 

της πολυεπίπεδης επίδρασης που ασκεί στους αποδέκτες του μέσω των ασκούμενων 

λειτουργιών του εντός και εκτός σχολείου (Johnsen, 1993, Μπονίδης, 2004), αποτέλεσε την 

αφετηρία των πρώτων επισημάνσεων σχετικά με την αναγκαιότητα της μελέτης και του 
επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου του.  Με τη θεώρησή του ως μέσο πολιτικό, 

πληροφοριακό και παιδαγωγικό, το σχολικό βιβλίο, κατέστη σταδιακά από τη δεκαετία του 

1970 κ.ε. αντικείμενο συστηματικής κριτικής και επιστημονικής έρευνας η οποία άλλοτε έχει 
θεωρητικό προσανατολισμό και άλλοτε πραγματιστικό, με στόχο τη διερεύνηση των τρόπων 

με τους οποίους θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά του (Μπονίδης, 

2004: 2-3, 2009).  

 

2.3.Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι ερευνητές, στηριζόμενοι σε ποικίλες 

θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές (π.χ. Παιδαγωγική της Ειρήνης, Κριτική Παιδαγωγική, 

Θεωρίες Φύλου, Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου, Κριτική Ανάλυση Λόγου, Γραμματική 
του Οπτικού Σχεδιασμού κ.λπ.), ασχολούνται με το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου. 

Κανόνας ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί το ότι έως τις μέρες μας η πλειονότητα των σχετικών 

προσπαθειών, με αφετηρία κυρίως ιδεολογικά κίνητρα, κινείται θεματικά στο επίπεδο της 
ιδεολογικής κριτικής του περιεχομένου ενώ επικεντρώνεται ποσοτικά στα σχολικά βιβλία 

των θεωρητικών μαθημάτων. Για τον ελληνικό χώρο διαφαίνεται ότι ακόμα αποτελεί 

ζητούμενο αφενός ένας ερευνητικός προσανατολισμός τέτοιος που θα συμπεριλαμβάνει την 

καθολική εξέταση επιμέρους διαστάσεων του περιεχομένου των βιβλίων κάθε εκπαιδευτικής 
βαθμίδας (διαδικασία συγγραφής, αξιολόγησης και εισαγωγής του βιβλίου στο σχολείο, το 

βιβλίο ως προϊόν, η χρήση του, η κριτική του από τις ομάδες αποδοχής) και αφετέρου 

έρευνες αξιολόγησης βιβλίων βάσει επιστημονικών και παιδαγωγικών κριτηρίων, με σκοπό 
να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους ως μέσων διδασκαλίας (πχ. το περιεχόμενο σε σχέση 

με την επιστήμη αναφοράς, τις θεωρίες της αγωγής, τη διδακτική μεθοδολογία, το 
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πρόγραμμα διδασκαλίας, τα υπόλοιπα διδακτικά μέσα κοκ.) (Μπονίδης, 2004: 41). 
 

2.4.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι, τουλάχιστον στο πεδίο της αξιολόγησης σχολικών 
βιβλίων, δεν κατέστη δυνατή έως σήμερα η επίτευξη συναίνεσης για την καθολική αποδοχή 

τέτοιων κριτηρίων (Καψάλης-Χαραλάμπους, 2007: 351). Βασική αιτία, όπως διαφάνηκε 

παραπάνω, είναι η διαχρονική αδυναμία παροχής αντίστοιχων απαντήσεων στο ερώτημα που 
αφορά ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά, ποιοτικά και ποσοτικά, που προσδιορίζουν το 

«καλό βιβλίο». Μία μορφής ταξινομία κριτηρίων αξιολόγησης υψηλού επιπέδου σαφήνειας, 

βασισμένη εν πολλοίς στους ερευνητικούς άξονες του εργαλείου ανάλυσης του Weinbrenner 
και σχετικών προτάσεων της θεωρητικής και ερευνητικής βιβλιογραφίας, αποτελεί αυτή του 

Μπονίδη (Μπονίδης, 2005). Τα κριτήρια τα οποία προτείνονται, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με το αντικείμενο που πραγματεύεται το βιβλίο, με ποικίλες 

τεχνικές και όργανα αξιολόγησης και αναφέρονται περιληπτικά:  

1) Στην εξωτερική εμφάνιση του βιβλίου, τα δομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του 

κειμένου και του περικειμένου του. Το βιβλίο αξιολογείται από αισθητικής και τεχνικής 

άποψης σε σχέση με το ηλικιακό επίπεδο των αποδεκτών, το αντικείμενο του βιβλίου και τις 
εξελίξεις στη σύγχρονη τυπογραφία. Ειδικότερα εξετάζονται: α) το μέγεθος και ο όγκος του 

βιβλίου, β) το εξώφυλλο από άποψη ποιότητας χαρτιού, δεσίματος, χρώματος σχεδίου, γ) η 

ύπαρξη και η μορφή των πινάκων, δ) το περικείμενο, ε) η επαρκής και σαφής διάκριση των 

ενοτήτων, στ) η έναρξη κάθε κεφαλαίου σε νέα σελίδα και ζ) η ποιότητα της βιβλιοδεσίας 
και η ανθεκτικότητά του.  

2) Στην παιδαγωγική καταλληλότητα του βιβλίου και την σχέση του με την 

Παιδαγωγική Επιστήμη από επιστημολογική και θεωρητική άποψη. Βάσει αυτού του 
κριτηρίου, διερευνώνται: α) το επιστημολογικό παράδειγμα της Παιδαγωγικής επιστήμης 

στο οποίο στηρίζεται, η θεωρία αγωγής που ακολουθείται, και το διδακτικό μοντέλο που 

υιοθετείται, β) ο τύπος του σχολικού βιβλίου, γ) οι μορφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 
που προωθεί στη διδασκαλία κατά τη χρήση του, δ) οι μεθοδολογικές του λειτουργίες, ε) η 

επιτέλεση ορισμένων βασικών διδακτικών λειτουργιών και η προσαρμογή της παρουσίασης 

των περιεχομένων του σχολικού βιβλίου στο αντιληπτικό επίπεδο των μαθητών και των 

μαθητριών.  

3) Στην σχέση του βιβλίου με το πρόγραμμα σπουδών, τη διδακτική-μεθοδολογική 

του καταλληλότητα, την επανατροφοδότηση και την αξιολόγηση. Στο πλαίσιο αυτό: α) 

εξετάζεται η συμφωνία του σχολικού βιβλίου με τις επίσημες κατευθυντήριες αρχές και τα 
προγράμματα σπουδών, β) αξιολογούνται η διδακτική-μεθοδολογική καταλληλότητα του 

βιβλίου με βάση τη θεωρία των προγραμμάτων σπουδών, τα διδακτικά μοντέλα και τη 

σύγχρονη σχετική έρευνα στο χώρο της διδακτικής μεθοδολογίας του αντίστοιχου 
μαθήματος και γ) διερευνώνται οι παρεχόμενες δυνατότητες και τα ερεθίσματα σε σχέση με 

την εμπέδωση και την αξιολόγηση.  

4) Στην σχέση του βιβλίου με την επιστήμη αναφοράς. Βάσει του κριτηρίου αυτού, 

αναλύονται: α) επιστημολογικά και θεωρητικά ζητήματα και β) ζητήματα επιστημονικής 
εγκυρότητάς του.  

5) Σε θέματα που αφορούν το περιεχόμενο του βιβλίου και την σχέση του με την 

κοινωνία. Εξετάζεται δηλαδή α) η προθετικότητα του βιβλίου και η ποιότητα των 
παρεχόμενων πληροφοριών και αναλύεται β) η σχέση του βιβλίου με την σύγχρονη κοινωνία 

στην οποία λειτουργεί. 
 

3. ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 

3.1. ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Το σχολικό βιβλίο Ιστορίας εκτός του πληροφοριακού του ρόλου επιδιώκει με πιο 

άμεσο τρόπο από ότι τα υπόλοιπα μαθήματα, μέσα από την ανασύσταση του παρελθόντος, 
να διαπαιδαγωγήσει εθνικά του νέους, προσφέροντας «έγκυρη» και «ιδεολογικά αποδεκτή» 

γνώση στοχεύοντας, εκτός των άλλων, στην κοινωνικοποίηση των νέων (Αβδελά, 1998, 

Κουτρούμπα, 2002). Ως εκ τούτου περιγράφεται ως ένα από τα πιο απαιτητικά διδακτικά 
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αντικείμενα του σχολικού προγράμματος. Ο διττός του προσανατολισμός υπήρξε, 

διαχρονικά, προνομιακό πεδίο έκφρασης των πολιτικών επιρροών στην εκπαίδευση 

καθιστώντας το, εν πολλοίς, ως όργανο πολιτικής νομιμοποίησης και ελέγχου 

(Μαυροσκούφης, 1997: 41, Ξωχέλλης et al 2000: 67-68). Παρότι τα εμπειρικά δεδομένα 
θέτουν πλέον υπό αμφισβήτηση τον γενικότερο ρόλο των εγχειριδίων όσον αφορά στη 

διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και ταυτότητας, είναι γεγονός ότι το σχολικό βιβλίο 

Ιστορίας αποτελεί την πιο ορατή πλευρά της σχολικής ιδεολογίας η οποία συνδέεται 
στενότερα με το κυρίαρχο σύστημα αξιών (Fritzsche, 1992, Μαυροσκούφης, 1999, Ifanti, 

2000). Αυτό γιατί, οι μαθητές και οι μαθήτριες γίνονται αποδέκτες μιας εκδοχής της 

ιστορικής πραγματικότητας που είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παρεμβάσεων της πολιτείας 
σε παραμέτρους της όπως η σκοποθεσία, η επιλογή, η σύνταξη, η διάταξη και αξιολόγηση 

των περιεχομένων, η θέση του μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα κ.λπ., της λεγόμενης 

«επίσημης Ιστορίας», ενός μέσου παρουσίασης αξιολογικών προτύπων και κυρίαρχης 

ιδεολογίας, στοιχείων απαραίτητων για τη συγκρότηση συλλογικών ταυτοτήτων 
(Κατσουλάκος-Τσαντίνης, 1994: 13-14, Μαυροσκούφης, 1997: 41).  

 Προκειμένου να ανταποκριθεί στον πολύπλοκο ρόλο του, το σχολικό βιβλίο Ιστορίας, 

παρουσιάζει μια σειρά χαρακτηριστικών στοιχείων, εν πολλοίς διαφοροποιημένων σε σχέση 
με περιπτώσεις βιβλίων με παρόμοιο προσανατολισμό. Στο πλαίσιο της παραδοσιακής 

διδακτικής αντίληψης, με την οποία αντιμετωπίστηκε κατά κανόνα έως σήμερα η σχολική 

ιστορία, το γραμμικό χρονικό μοντέλο ιστορικής γραφής αποτελεί τυπικό δείγμα τέτοιου 
στοιχείου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας σειράς περιγραφόμενων γεγονότων. Η 

εξασφάλιση, από την άλλη, της ουδετερότητας και αντικειμενικότητας της μεταβιβαζόμενης 

ιστορικής γνώσης, δικαιολογεί τη χρήση της ιστορικής αφήγησης και ειδικότερα της 

τριτοπρόσωπης. Στην περίπτωση αυτή, η ιστορική αφήγηση παρουσιάζεται ως μία και 
μοναδική ιστορική αλήθεια οδηγώντας στην ταύτιση ιστορικού γεγονότος και ιστορικής 

ερμηνείας (Αβδελά, 1998: 62, Κόκκινος ,1998: 323-324, Κόκκινος, 2003: 194).  

Σε επίσημο επίπεδο, οι προθέσεις της πολιτείας, οι επιμέρους σκοποί και η 
εκπαιδευτική φιλοσοφία της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας για τα βιβλία και κατ’ επέκταση 

για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, δηλώνονται με σαφήνεια μέσω των 

αναλυτικών προγραμμάτων. Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή από μόνη της, «δείχνει τη 

διαχρονική εξέλιξη στις αντιλήψεις για το τι είναι και πως γίνεται η ιστορία όχι μόνο στο 
σχολείο αλλά και έξω από αυτό» (Αβδελά, 1998: 13).  

Στην χώρα μας, βάσει του ισχύοντος προγράμματος σπουδών, ως γενικός σκοπός της 

διδασκαλίας της Ιστορίας αναφέρεται η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής 
συνείδησης που αποβλέπουν στην επίτευξη του γενικότερου σκοπού της εκπαίδευσης, την 

προετοιμασία δηλαδή υπεύθυνων πολιτών . Η διατύπωση, εν τούτοις, των επιμέρους σκοπών 

και γενικότερα η κλειστή φυσιογνωμία του αναλυτικού προγράμματος , προκαθορίζουν εν 
πολλοίς την απαρέγκλιτη εφαρμογή της «επίσημης» ιστορικής κατεύθυνσης, 

επιφυλάσσοντας για τον εκπαιδευτικό ένα προσδιορισμένο και διεκπεραιωτικού χαρακτήρα 

ρόλο. 

 Ωστόσο, σύμφωνα με τον Moniot, το μάθημα της ιστορίας θα πρέπει: α) να 
διαμορφώνει και να μεταβιβάζει την συλλογική μνήμη σε κριτική αντιπαράθεση με τις 

εκδοχές του ιστορικού λόγου και τις ερμηνείες που παράγονται μέσω κυρίαρχων 

εξωσχολικών παραγόντων, β) να διαμορφώνει και να ενισχύει την αξία της κριτικής 
ικανότητας και γ) να εθίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην ορθολογική προσέγγιση 

κάθε ιστορικού φαινομένου και κατάστασης. Αποτελεσματικό, προς αυτή την κατεύθυνση, 

θεωρείται το σχολικό βιβλίο που δεν ιδεολογικοποιεί την ιστορική γνώση, που προσφεύγει 
σε ποικιλία ερμηνειών, μεθόδων και διδακτικού υλικού και που υπερβαίνει τις φυλετικές, 

εθνικές, ταξικές και πολιτικές προκαταλήψεις (Moniot ,1993, Άχλης 1993: 96-98).  
 

3.2. Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Στoν ελληνικό χώρο, η σχετική έρευνα είναι σχεδόν ανύπαρκτη έως τις αρχές της 

δεκαετίας του 1980. Η πρώτη συστηματική, μεθοδολογικά, έρευνα βιβλίων Ιστορίας, 

διεξάγεται το 1983 από τον Άχλη ο οποίος υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης 
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διαπιστώνει τον τρόπο παρουσίασης των γειτονικών εθνών στα ελληνικά βιβλία Ιστορίας της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χρήση της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Ωστόσο, οι 

βάσεις της συστηματικής ερευνητικής ενασχόλησης, μπαίνουν μια δεκαετία αργότερα και 

συνδέονται με την ίδρυση του Κ.Ε.Σ.Β.Ι.Δ.Ε  που από το 1992 στοχεύει στην «επιστημονική 
ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων με ιδιαίτερη έμφαση στα εγχειρίδια ιστορίας που 

χρησιμοποιούνται στις Βαλκανικές χώρες» (Ξωχέλλης 1995: 12).  

Από τα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του 2000 αναπτύχθηκε πανελλαδικά σημαντική 
δραστηριότητα στην έρευνα του σχολικού βιβλίου Ιστορίας και έχουν δημοσιευτεί 

περισσότερες από δεκαπέντε σχετικές εργασίες. Συνολικά η πλειονότητα της ελληνικής 

σχετικής ερευνητικής παραγωγής εξετάζει ελληνικά βιβλία Ιστορίας της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με σκοπό την ιδεολογική ανάλυση ή την κριτική του περιεχομένου τους και 

την διαπίστωση στερεοτύπων, προπαγανδιστικών μηνυμάτων και εχθρικών εικόνων, 

αξιοποιώντας, ομολογουμένως με επάρκεια, τα βασικότερα μεθοδολογικά εργαλεία. Σε πολύ 

μικρότερο ποσοστό, ερευνώνται βιβλία Ιστορίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, βιβλία 
γειτονικών ή άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

3.2. ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

  
    

   εικόνα 1. Το αξιολογούμενο βιβλίο            εικόνα 2. Τετράδιο Εργασιών 
 

Στην παρούσα έρευνα αξιολογείται το εν χρήσει σχολικό βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ 

Δημοτικού «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου» των Κολιόπουλου  Ι., Μιχαηλίδη 

Ι., Καλλιανιώτη Α., Μηνάογλου Χ. (εικόνα 1,2).  Το αξιολογούμενο βιβλίο αναφέρεται 

στο λεγόμενο «βιβλίο του μαθητή» και αποτελεί μέρος του διδακτικού πακέτου Ιστορίας 

της ΣΤ΄ Δημοτικού που απαρτίζεται από το βιβλίο του εκπαιδευτικού, το αντίστοιχο του 

μαθητή και της μαθήτριας και τετράδιο εργασιών. Εισήχθηκε στα σχολεία της χώρας τη 

σχολική χρονιά 2012-2013 και αντικατέστησε το βιβλίο Ιστορίας «Στα νεότερα χρόνια» 

των Ακτύπη, Δ.,Βελαλίδη Α., Καΐλα Μ., Κατσουλάκου Θ., Παπαγρηγορίου Ι. και 

Χωρεάνθη Κ. (εικόνα 3) που διδάχθηκε για είκοσι πέντε χρόνια περίπου με μια μόνο 

σχολική χρονιά εξαίρεσης (2006-7) που αντικαταστήθηκε από το «Στα νεότερα και 

σύγχρονα χρόνια» της Ρεπούση Μ.  (εικόνα 4) που αποσύρθηκε την επόμενη χρονιά. 
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εικόνα 3. Το βιβλίο ιστορίας ως 2012    εικόνα 4. Το βιβλίο ιστορίας 2006-7 

 
4. Η ΕΡΕΥΝΑ 

4.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 Σκοπός της έρευνας που ακολουθεί είναι η ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
αναφορικά με το εν χρήσει σχολικό βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού. 

Συγκεκριμένα διερευνώνται ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με:  

 Την εξωτερική εμφάνιση και τα τυπικά χαρακτηριστικά του βιβλίου 

 Τη σχέση κείμενου-εικόνων και πηγών 

 Τις λειτουργίες που επιτελεί το βιβλίο (στο πεδίο της μάθησης, της διαφοροποίησης 

της σχολικής εργασίας, της άσκησης και του ελέγχου επιτυχίας της μάθησης ,της 
συμβολής στη κοινωνικοποίηση των μαθητών) 

 Τη δημιουργία κινήτρων μάθησης 

 Τη σχέση με τις μαθησιακές ανάγκες και τα διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα των 

μαθητών 

 Τις μορφές διδασκαλίας και τις συνθήκες μάθησης που προωθεί 

 Τις διδακτικές λειτουργίες που επιτελούν οι ασκήσεις του 

 Το βαθμό αντιστοιχίας του βιβλίου με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος της 

Ιστορίας 

 Τη σχέση με το προηγούμενο και με αυτό που αποσύρθηκε το 2007 

 Τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας χωρίς βιβλίο 
 

4.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ                                                       
 

 Είδος έρευνας : Ποιοτική (ποιοτική ανάλυση περιεχομένου).  

 Το δείγμα: είναι συμπωματικό (τυχαία δειγματοληψία) και αποτελείται από 10 

δασκάλους που δίδασκαν την σχολική χρονιά 2012-13 το μάθημα της Ιστορίας στην 
έκτη δημοτικού. Οι δάσκαλοι  υπηρετούν στην περιοχή του δήμου  Πέλλας 

 Τεχνική συλλογής δεδομένων: χρησιμοποιήθηκε η ατομική ημιδομημένη 

συνέντευξη με τη χρήση ψηφιακού μαγνητοφώνου. Οι τελικές ερωτήσεις (που  

προέκυψαν μετά από 2 πιλοτικές συνεντεύξεις για τον εντοπισμό τυχόν 

δυσλειτουργιών) είναι είκοσι ένα ανοιχτού τύπου με βάση τους άξονες που  έχουν 
οριστεί από τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί από τον ερευνητή και 5 

κλειστού τύπου για τα απαραίτητα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Η 

συνέντευξη  πραγματοποιήθηκε σε εξωσχολικό χώρο και χρόνο που  όρισαν οι 
εκπαιδευτικοί. Η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου των απαντήσεων επιλέχτηκε 
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για την επεξεργασία, την ανάδειξη των ευρημάτων των συνεντεύξεων και την 

μετέπειτα εξαγωγή συμπερασμάτων που  προέκυψαν από αυτή.   

 Χρονοδιάγραμμα έρευνας: η έρευνα έλαβε χώρα στο χρονικό διάστημα 13 Μαΐου- 

13 Ιουνίου 2013 (δηλαδή στο τέλος της πρώτης σχολικής χρονιάς που διδάχθηκε το 

βιβλίο), γιατί τότε υπολογίζονταν οι εκπαιδευτικοί να έχουν μια πλήρη εικόνα του 
βιβλίου και να έχουν διδάξει τουλάχιστον τα ¾ των ενοτήτων του. 
 

4.3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη συνέντευξη είναι είκοσι έξι  και χωρίζονται 

σε 7 άξονες: 

Α) Στοιχεία εκπαιδευτικού 
1.Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε; 

2.Σε τι είδους δημοτικό σχολείο υπηρετείτε; (δημόσιο, ιδιωτικό, ολιγοθέσιο, πολυθέσιο, 

αγροτικής ή αστικής περιοχή) 

3.Εχετε άλλο τίτλο σπουδών; (μεταπτυχιακό, διδακτορικό, διδασκαλείο, άλλη σχολή)  

Β) Εισαγωγικές  ερωτήσεις 
4. Πόσες φορές  έχετε διδάξει ιστορία της έκτης τάξης;   

5. Έχετε  διδάξει  και  το  προηγούμενο βιβλίο; Αν ναι, για  πόσο  χρονικό    διάστημα;  
Το διδάξατε και την περασμένη χρονιά; 

6. Θα ήθελα να κάνετε μια γενική τοποθέτηση για το βιβλίο, συγκρίνοντάς το και με το 

προηγούμενο. 
7. Έχετε διδάξει το βιβλίο που αποσύρθηκε το 2007; Αν ναι, θα ήθελα να κάνετε μια γενική 

τοποθέτηση για το βιβλίο εκείνο, συγκρίνοντάς το με αυτό που διδάχτηκε μέχρι και πέρυσι 

και με το νέο που διδάχτηκε φέτος για πρώτη φορά. 

Γ) Τεχνικά και τυπο-εκδοτικά χαρακτηριστικά 
8. Πώς σχολιάζετε την εμφάνιση /αισθητική του εγχειριδίου; (εξώφυλλο, εκτύπωση, 

ποιότητα χαρτιού); 

9.  Πιστεύετε ότι είναι ένα βιβλίο χρηστικό; (μέγεθος, όγκος, βιβλιοδεσία). 

Δ)  Γλώσσα-αναγνωσιμότητα 
10. Θεωρείτε ότι το βιβλίο διαβάζεται ευχάριστα; (Πυκνότητα του κειμένου ανά σελίδα, 

μέγεθος κειμένου, διαχωρισμός  παραγράφων, υπογραμμίσεις, πλαίσια). 

11. Πώς   χαρακτηρίζετε τη γλώσσα του βιβλίου; (Ύφος/σαφήνεια/κατανόηση κειμένου, 
συμβατότητα με το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών). 

Ε)  Περιεχόμενο 
12.  Πώς θα αξιολογούσατε τη σχέση κειμένων και εικόνων που τα συνοδεύουν; 

(συσχετίζονται, αλληλοσυμπληρώνονται, δίνουν πρόσθετες πληροφορίες, έλκουν τους 
μαθητές, τους γεννούν σκέψεις, προβληματισμό). 

13.  Πώς θα αξιολογούσατε τη σχέση κειμένων και πηγών που τα συνοδεύουν;   

(συσχετίζονται, αλληλοσυμπληρώνονται, δίνουν πρόσθετες πληροφορίες, έλκουν τους 

μαθητές, τους γεννούν σκέψεις, προβληματισμό). 

14. Θεωρείτε ότι το περιεχόμενο του βιβλίου ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες των 
μαθητών; 

15. Πιστεύετε πως το περιεχόμενο ανταποκρίνεται σε διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα 

μαθητών; ( ΑΜΕΑ, προικισμένοι μαθητές, αδύναμοι, αλλοδαποί) 

16. Είναι το βιβλίο συμβατό με τον ετήσιο αριθμό των διδακτικών ωρών  και 

ανταποκρίνεται στους διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος; 

ΣΤ) Διδακτική μεθοδολογία 
17. Προτρέπει  τους  μαθητές  στην  αναζήτηση  και  τη  χρήση  έντυπου  και ψηφιακού    

υλικού    από    πολλές    διαφορετικές     πηγές; (παραπομπές και σύνδεση με άλλα 

μαθήματα και σχολικά βιβλία, βιβλιοθήκες, έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, 

επιστημονικά συγγράμματα). 
18. Όσον αφορά τις λειτουργίες που επιτελεί για τη μάθηση, τι πιστεύετε για το βιβλίο; 

(εισάγει στο πεδίο μάθησης και παρουσιάζει το αντικείμενο, κατευθύνει την πορεία 

μάθησης, διαφοροποιεί τη σχολική εργασία, προσφέρει άσκηση πάνω στη θεωρία και ελέγχει 

την επιτυχία μάθησης, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών) 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

231 

 

19. Προσφέρει  κίνητρα μάθησης; Αν ναι με ποιο τρόπο; (με διατύπωση ερωτημάτων-

υποθέσεων, με αξιοποίηση γραπτών πηγών-εικόνων, με σύντομη και ζωηρή αφήγηση, με 

δημιουργία προσδοκιών για το μαθησιακό αποτέλεσμα). 

20. Ποια μορφή διδασκαλίας προωθεί; (μετωπική-δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική, 
ομαδοκεντρική, εξατομικευμένη, συνεργασία 2 ατόμων, πρότζεκτ-σχέδιο εργασίας). 

21. Εκτιμάτε ότι προωθεί τη δημιουργία επικοινωνιακών συνθηκών, την αυτενέργεια, την 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την παθητικότητα ή κάτι άλλο; 

22. Οι ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών και οι ερωτήσεις στο τέλος των κεφαλαίων ποιες 

διδακτικές λειτουργίες επιτελούν; (επεξεργασία, εμβάθυνση, επανάληψη, άσκηση, 
εφαρμογή, έλεγχο- αξιολόγηση) 

Ζ) Τελικές ερωτήσεις 
23. Εκτιμάτε ότι απαιτούνται βελτιώσεις του συγκεκριμένου σχολικού εγχειριδίου; Αν ναι, 

ποιες; Αν όχι, γιατί;  
24. Μήπως έχετε τη γνώμη ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί και να αντικατσταθεί με άλλο νέο ή 

παλιότερο; Αν ναι, γιατί;  

25. Θεωρείτε πως είναι δυνατόν να κάνετε το μάθημα της Ιστορίας χωρίς σχολικό εγχειρίδιο; 
Αν ναι, με τι μέσα; 

26. Υπάρχει  κάτι  άλλο  που  θα  θέλατε  να  προσθέσετε σχετικά  με  την  αξιολόγηση 

του συγκεκριμένου σχολικού εγχειριδίου; 
 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

5.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
 

  Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της έρευνας (οκτώ) έχουν από τρία ως δώδεκα χρόνια 
υπηρεσίας εκτός από δυο που έχουν ο ένας δεκατέσσερα και ο άλλος εικοσιένα. Οι εννιά 

στους δέκα εργάζονται σε δημόσια σχολεία και οι οκτώ στους δέκα σε πολυθέσια. Οι 

τέσσερις από τους δέκα εργάζονται σε σχολεία αγροτικής περιοχής και οι υπόλοιποι σε 
αστική. Επίσης, οι επτά δε διαθέτουν κανένα άλλο τίτλο σπουδών, ενώ οι δυο έχουν 

μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο και από αυτούς ο ένας έχει τελειώσει και δεύτερη σχολή. 

Ακόμη από αυτούς τους τρεις παραπάνω οι δυο έχουν μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης. 
 

5.2.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 

 Από τους εκπαιδευτικούς οι τρεις δίδασκαν πρώτη φορά ιστορία έκτης τάξης ενώ οι 

περισσότεροι έχουν διδάξει πάνω από τρεις φορές ως και επτά (ένας έχει διδάξει δέκα φορές 
την ιστορία της έκτης). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει διδάξει και το προηγούμενο 

βιβλίο, ενώ μόνο δυο αυτό της Ρεπούση Μαρίας που αποσύρθηκε το 2007. Συγκρίνοντας το 

νέο με το προηγούμενο (που διδάσκονταν για πολλά χρόνια) οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι 
το εν χρήσει είναι με «νέο ύφος», πιο «σύγχρονο» αλλά οι ίδιοι τονίζουν ότι είτε «ήταν πολύ 

δύσκολο στη διδασκαλία», είτε «χρειάζεται πολύ χρόνο για να διδαχθεί σωστά» είτε τέλος ότι 

«πρόκειται για ένα δυσανάγνωστο βιβλίο που παραθέτει τα γεγονότα χωρίς να ακολουθεί 

χρονολογική σειρά, γεγονός που μπερδεύει τα παιδιά». Οι δυο που δίδαξαν και το βιβλίο που 
διδάχτηκε για μια χρονιά μόνο αναφέρουν ότι «εκείνο στηριζόταν πολύ στις ιστορικές πηγές 

και είχε μια άλλη φιλοσοφία» ή ότι «τα κείμενα ήταν μικρά και αυτό έδινε χρόνο στους μαθητές 

να επεξεργαστούν πηγές». Γενικά οι περισσότεροι δείχνουν να προτιμούν το νέο από το 
προηγούμενο αλλά με πολλές ενστάσεις  και κυρίως αναφέροντας τη δυσκολία του σε πολλά 

επίπεδα. Οι δυο που δίδαξαν το αποσυρθέν βιβλίο του 2007 φαίνονται ευνοϊκά προσκείμενοι 

σε αυτό και στη φιλοσοφία που πρέσβευε (διδασκαλία στηριγμένη σε πηγές). 
 

 

 5.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί επιδοκιμάζουν την εμφάνιση και την 
αισθητική του βιβλίου αλλά κάποιοι επισημαίνουν στη χρηστικότητά του ότι « το μέγεθος και 

ο όγκος είναι υπερβολικά» και  ότι «η βιβλιοδεσία θα μπορούσε να είναι καλύτερη».  
 

5.4. ΓΛΩΣΣΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 

Η απάντηση ενός από τους ερωτηθέντες για την πυκνότητα του κειμένου και  το 

μέγεθος είναι αυτή που εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (εννιά 
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στους δέκα) και είναι αντιπροσωπευτική: «πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δυσανάγνωστο βιβλίο. 

Το κείμενο είναι πολύ πυκνογραμμένο και αυτό δυσκολεύει τα παιδιά να συλλάβουν τα 

νοήματα και τα γεγονότα. Επίσης, τα κείμενα είναι τόσο μεγάλα που είναι σχεδόν αδύνατο (για 

τα περισσότερα) να διδαχθούν σε μία διδακτική ώρα». Όσον αφορά το ύφος  οι περισσότεροι 
το θεωρούν «αυστηρό». Για το ύφος, την σαφήνεια, κατανόηση και συμβατότητα με 

γλωσσικό επίπεδο μαθητών χαρακτηριστική είναι η εξής απάντηση: «υπάρχει σαφής 

ασυμβατότητα με το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών. το  ύφος των κειμένων προσομοιάζει με 
αυτό της μέσης εκπαίδευσης». Κάποιος άλλος αναφέρει: «η κατανόηση δεν επιτυγχάνεται 

καθώς υπάρχουν αναχρονισμοί και ετεροχρονισμοί στην αφήγηση και τα παιδιά δυσκολεύονται 

να συλλάβουν τον θεματικό καταμερισμό των κεφαλαίων. Η γλώσσα σίγουρα θα μπορούσε να 
είναι απλούστερη». Γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω ότι η γλώσσα του βιβλίου κρίνεται 

ακατάλληλη για τα παιδιά των έντεκα-δώδεκα ετών και ότι θεωρείται ένα δύσκολο βιβλίο 

και στο ύφος και στη σαφήνεια. 
 

 5.5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   

  Όσον αφορά τη σχέση κειμένων και εικόνων και κειμένων και πηγών που τα 

συνοδεύουν, στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι συσχετίζονται, 

αλληλοσυμπληρώνονται, δίνουν πρόσθετες πληροφορίες, έλκουν τους μαθητές και τους 
γεννούν σκέψεις, προβληματισμό. Κάποιος όμως επεσήμανε ότι «οι εικόνες δε βοήθησαν τα 

παιδιά». Και για τις πηγές όμως υπάρχουν ενστάσεις όπως:«Οι πηγές του βιβλίου είναι πολύ 

ενδιαφέρουσες και προσφέρονται για συζήτηση, προβληματισμό και ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης. Ωστόσο ο χρόνος είναι περιορισμένος και συνήθως δεν επαρκεί ούτε για το κύριο 

κείμενο του κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, οι πηγές μένουν ανεκμετάλλευτες ή γίνεται κάποια 

ανάγνωση, η οποία συνοδεύεται από σύντομη- άρα και- επιφανειακή συζήτηση». Γίνεται 

αντιληπτό ότι ο χρόνος δρα ανασταλτικά στην εμβάθυνση της ενότητας επεξεργασίας πηγών 
και εικόνων λόγω πληθώρας πληροφοριών των κειμένων. 

  Κατά τη γνώμη των περισσότερων εκπαιδευτικών (οκτώ στους δέκα) το  περιεχόμενο 

του βιβλίου δεν ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες  των μαθητών. Κάποιες 
απαντήσεις που το αποδεικνύουν είναι οι εξής: « Αυτό το βιβλίο μοιάζει με τη γνωστή ρήση 

“Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος”. Τα παιδιά κατακλύζονται με άπειρες 

λεπτομέρειες- επουσιώδεις στην πλειοψηφία- και στο τέλος της χρονιάς δεν έχουν συλλάβει 
κάποιες βασικές έννοιες και κάποια βασικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας», «το βιβλίο 

ξεπερνά τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών» και κάτι που αναφέρεται συχνότατα:                

« ανταποκρίνεται μόνο στους καλούς μαθητές».  Ως επακόλουθο της προηγούμενης 

απάντησης όλοι αναφέρουν  πως το περιεχόμενο δεν ανταποκρίνεται σε διαφορετικά 
μαθησιακά επίπεδα μαθητών αλλά απευθύνεται «μόνο σε προικισμένους μαθητές» ή ότι 

«μοιάζει σαν να είναι γραμμένο για ενήλικες». Τέλος μόνο δυο εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το 

βιβλίο ε ίνα ι  συμβατό με τον ετήσιο αριθμό των διδακτικών ωρών. Κάποιος 
εκπαιδευτικός λέει χαρακτηριστικά: «Είτε θα γίνει ουσιαστική δουλειά στο μάθημα της 

Ιστορίας και η ύλη θα φτάσει ως τα μισά του βιβλίου ή θα γίνει τελείως επιφανειακή δουλειά 

(καμία ενασχόληση με πηγές, εικόνες, συζητήσεις κτλ) και θα ολοκληρωθεί η ύλη. Θεωρώ ότι 

τίποτα από τα δύο δεν αποτελεί στόχο του Αναλυτικού Προγράμματος». και ανταποκρίνεται 
στους διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος. Τέλος οι περισσότεροι 

ισχυρίζονται ότι ανταποκρίνεται στους διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος 

αλλά αυτοί δεν επιτυγχάνονται για τους προαναφερθέντες λόγους. 
 

 

5.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Στον τομέα της διδακτικής μεθοδολογίας οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται ευνοϊκά 

προσκείμενοι προς το βιβλίο.  Θεωρούν ότι προτρέπει τους μαθητές στην  αναζήτηση  και  
τη  χρήση  έντυπου και ψηφιακού υλικού από πολλές διαφορετικές πηγές (παραπομπές και 

σύνδεση με άλλα μαθήματα και σχολικά βιβλία, βιβλιοθήκες, έντυπο και ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό, επιστημονικά συγγράμματα). Βέβαια δε λείπουν και οι αντίθετες 
απόψεις, όπως κάποιος που επιμένει ότι «Είναι ένα βιβλίο που γενικά δεν εμπνέει τους 

μαθητές».  Όσον αφορά τις λειτουργίες που επιτελεί για τη μάθηση (δηλαδή αν εισάγει στο 
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πεδίο μάθησης και παρουσιάζει το αντικείμενο, αν κατευθύνει την πορεία μάθησης, αν 

διαφοροποιεί τη σχολική εργασία, αν προσφέρει άσκηση πάνω στη θεωρία και ελέγχει την 

επιτυχία μάθησης και αν συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών) οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών διίστανται. Άλλοι θεωρούν ότι πετυχαίνει τα παραπάνω «με μεγάλη επιτυχία» 
και επιπρόσθετα «κατευθύνει όλο και λιγότερο αφού οι πολλές ομαδικές εργασίες συμβάλλουν 

στην συνεργασία» και άλλοι θεωρούν ότι απλά είναι «μονότονο» και « δε μπορεί να προσφέρει 

άσκηση πάνω στη θεωρία λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές». Όσον αφορά 
τα κίνητρα που προσφέρει και πάλι οι γνώμες μοιράζονται. Εδώ κάποιος αναφέρει: «οι 

μαθητές δυσανασχετούν όταν έρχεται η ώρα της ιστορίας» αλλά και κάποιος άλλος λέει ότι 

«Προσφέρει κίνητρα μάθησης και μέσα από ερωτήματα και μέσα από τις πηγές κι ακόμη μέσα 
από τις εικόνες και τους χάρτες».  

 Η μορφή διδασκαλίας που προωθεί το βιβλίο είναι κυρίως η μετωπική-

δασκαλοκεντρική σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών. 

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση αυτή ως προς την αιτία: «κυρίως λόγω του πολύ μεγάλου 
όγκου της ύλης αλλά και γιατί χρειάζονται πολλές πρόσθετες πληροφορίες από την πλευρά 

του/της εκπαιδευτικού, για να κατανοήσουν τα παιδιά το περιεχόμενο». Οι απόψεις 

μοιράζονται για τη δημιουργία επικοινωνιακών συνθηκών, την αυτενέργεια, την καλλιέργεια 
της κριτικής σκέψης και την παθητικότητα. Άλλος ισχυρίζεται ότι: «προωθείται η αυτενέργεια 

αρκεί το μάθημα να είναι ομαδοσυνεργατικό» και άλλος ότι το βιβλίο «Προωθεί ό,τι προωθεί 

και η δασκαλοκεντρική μορφή διδασκαλίας. Τα παιδιά είναι παθητικοί δέκτες και μπορούν 
ελάχιστα να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα». Τέλος οι ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών και 

οι ερωτήσεις στο τέλος των κεφαλαίων επιτελούν κατά τους εκπαιδευτικούς τις εξής κυρίως 

διδακτικές λειτουργίες: επανάληψη, άσκηση  και  έλεγχο- αξιολόγηση. 
 

5.7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Για το αν το βιβλίο επιδέχεται βελτιώσεις, όλοι ομοφωνούν ότι επιδέχεται. Μερικές 

από αυτές που προτείνονται είναι: περιορισμός διδακτέας ύλης, το ύφος και η γλώσσα να 
προσαρμοστούν σε επίπεδο μαθητών, να συνοδευτεί με μεγαλύτερη ψηφιακή υποστήριξη, να 

μικρύνουν τα κείμενα και να υπάρχει χρονική ακολουθία, αλληλουχία και συνοχή στα 

γεγονότα που ιστορούνται.  Οι επτά στους δέκα συμφωνούν για την αντικατάστασή του με 

ένα νέο χωρίς τα προβλήματα που εντοπίστηκαν σε αυτό. Κάποιος αρκείται σε παρεμβάσεις 
διορθωτικού χαρακτήρα και τέλος ένας το χαρακτηρίζει «από τα μέχρι τώρα βιβλία Ιστορίας 

της Έκτης Δημοτικού ως το καλύτερο».  Στην ερώτηση αν θεωρούν δυνατόν να κάνουν το 

μάθημα της Ιστορίας χωρίς σχολικό εγχειρίδιο οι εκπαιδευτικοί μοιράζουν τις απόψεις τους 
ακριβώς στη μέση. Κατατίθενται κάποια αποσπάσματα αυτών: «Είναι δυνατόν υπό 

προϋποθέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές και κείμενα. Επίσης υπάρχει πλούσιο υλικό στο 

διαδίκτυο (εικόνες, ντοκιμαντέρ κτλ). Κάτι τέτοιο, όμως, απαιτεί συστηματική δουλειά και 
έρευνα από τον/την δάσκαλο/α και πολύ καλή γνώση του αντικειμένου», «όχι αυτό είναι μια 

ουτοπία», «Ναι. Τηρώντας τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, να χρησιμοποιήσουμε 

κείμενα από  πηγές, απομνημονεύματα. μαρτυρίες, βίντεο, ντοκυμαντέρ, εκπόνηση εργασιών, 

βιωματικά, με θεατρικό παιχνίδι και ενσυναίσθηση», «θεωρώ ότι το σχολικό εγχειρίδιο 
βοηθάει τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τα παιδιά αρκεί να είναι σωστά γραμμένο», «πιστεύω 

πως είναι δυνατόν να γίνει απλά αυτή τη στιγμή η δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος ούτε 

το προβλέπει ούτε επιτρέπει κάτι τέτοιο. Με βάση το ΑΠΣ και το άφθονο ψηφιακό υλικό 
μπορούμε να παρακάμψουμε το βιβλίο» και τέλος μια άποψη που δείχνει την προσκόλληση 

του εκπαιδευτικού στο βιβλίο «όχι, δεν είναι δυνατό να γίνει μάθημα χωρίς κατευθυντήρια 

γραμμή το σχολικό εγχειρίδιο». 
 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι  

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού, στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης του, εκφράζονται σε γενικές γραμμές με δυσαρέσκεια.  

Στην σύγκριση με το προηγούμενο ΣΕ το θεωρούν καλύτερο αλλά επισημαίνουν τη 

δυσκολία του σε πολλούς τομείς. Για το βιβλίο ιστορίας που διδάχθηκε το σχολικό έτος 
2006-2007, αν και μόνο δυο εκπαιδευτικοί της έρευνας το δίδαξαν, διαφαίνεται γι αυτό 
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θετική αξιολόγηση κυρίως λόγω της έμφασής του στη διδασκαλία με πηγές. Στην πλειοψηφία 

τους οι εκπαιδευτικοί επιδοκιμάζουν την εμφάνιση και την αισθητική του βιβλίου αλλά 

κάποιοι επισημαίνουν, όσον αφορά τη χρηστικότητά του, ότι είναι ογκώδες και μεγάλο. 

Στον άξονα της αναγνωσιμότητας και της γλώσσας οι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα 
αρνητικοί στο μέγεθος των κειμένων, στην πυκνότητά τους καθώς και στη  γλώσσα του 

βιβλίου που  κρίνεται ακατάλληλη για τα παιδιά των έντεκα-δώδεκα ετών. Επιπρόσθετα 

θεωρείται ένα δύσκολο βιβλίο και στο ύφος και στη σαφήνεια. 
Στον άξονα του περιεχομένου και όσον αφορά τη σχέση κειμένων και εικόνων και 

κειμένων και πηγών που τα συνοδεύουν στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν 

ότι συσχετίζονται, αλληλοσυμπληρώνονται, δίνουν πρόσθετες πληροφορίες, έλκουν τους 
μαθητές και τους γεννούν σκέψεις, προβληματισμό. Επισημαίνεται και εδώ η δυσκολία του 

εκπαιδευτικού να προλάβει να συμπληρώσει τη διδασκαλία του με επεξεργασία πηγών και 

εικόνων. Επίσης αρνητικά αξιολογείται το βιβλίο για την ανταπόκρισή του στις μαθησιακές 

ανάγκες των μαθητών, στα διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα τους (χαρακτηρίστηκε βιβλίο για 
«καλούς μαθητές μόνο») και στην συμβατότητά του με τον ετήσιο αριθμό διδακτικών ωρών 

της ιστορίας. Θετικά αξιολογήθηκε για την ανταπόκρισή του στους στόχους του Α.Π.Σ. 

Στον τομέα της διδακτικής μεθοδολογίας οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται ευνοϊκά 
προσκείμενοι προς το βιβλίο. Θεωρούν ότι προτρέπει  τους  μαθητές  στην  αναζήτηση  και  

τη  χρήση  έντυπου και ψηφιακού  υλικού  από πολλές  διαφορετικές  πηγές. Όσον αφορά 

τις λειτουργίες που επιτελεί για τη μάθηση, τα κίνητρα που προσφέρει και για τη δημιουργία 
επικοινωνιακών συνθηκών, την αυτενέργεια, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την 

παθητικότητα οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να διαφωνούν μεταξύ τους αφού δε μπορεί να 

εξαχθεί καθαρό συμπέρασμα λόγω του ότι έχουμε στο ίδιο ποσοστό και θετικές και 

αρνητικές κρίσεις. Εκεί που συμφωνεί η πλειοψηφία είναι ότι προωθείται η μετωπική-
δασκαλοκεντρική μορφή διδασκαλίας και ότι οι ασκήσεις και οι ερωτήσεις βιβλίων μαθητή 

και εργασιών στοχεύουν κυρίως στην επανάληψη, άσκηση και έλεγχο-αξιολόγηση. 

Από την έρευνα εκτιμάται ότι το βιβλίο επιδέχεται πολλές διορθώσεις και βελτιώσεις 
αλλά κυρίως προτείνεται η αντικατάστασή του. Για την διδασκαλία της ιστορίας χωρίς βιβλίο 

οι εκπαιδευτικοί είτε τη απορρίπτουν κάθετα είτε την υποστηρίζουν με προϋποθέσεις. 
 

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΡΕΥΝΑ  
 

Η παρούσα μελέτη αν και έδωσε αρκετά στοιχεία για την αξιολόγηση του σχολικού 

εγχειριδίου  από  τους  εκπαιδευτικούς  δεν  ήταν  δυνατό  να εξαντλήσει το θέμα, όπως 

άλλωστε ήταν φυσικό και αναμενόμενο, με βάση τους περιορισμούς της ίδιας της έρευνας. 
Τα αποτελέσματά της δεν είναι δυνατό να γενικευθούν, διότι  ο αριθμός του δείγματος, 

βασικός περιορισμός της εργασίας, ήταν μικρός. Παρόλα αυτά, η έρευνα αυτή εκπλήρωσε το 

σκοπό της, δίνοντας τη δυνατότητα να εντοπισθούν οι αδυναμίες και οι ελλείψεις του 
βιβλίου. Δεδομένου ότι πρόκειται για μέσο διδασκαλίας το οποίο θα χρησιμοποιείται για 

πολλά χρόνια(;), είναι σκόπιμη η άμεση επανατροφοδότηση από την εφαρμογή του, ώστε οι 

συγγραφείς και οι αρμόδιοι να αξιοποιήσουν τα σχόλια και τις υποδείξεις των 

εκπαιδευτικών, προβαίνοντας στις απαραίτητες αλλαγές, διορθώσεις και βελτιώσεις ή γιατί 
όχι και αντικατάστασή του από τους υπεύθυνους για τα σχολικά εγχειρίδια. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η περαιτέρω αξιολόγηση του ίδιου βιβλίου, ως   

συνέχεια  αυτής  της   έρευνας   είτε   με   πιο   αντιπροσωπευτική   σε   αριθμό 
συνεντεύξεων ποιοτική προσέγγιση, είτε ποσοτικά με τη χρήση ερωτηματολογίου, ώστε να 

επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν τα συμπεράσματά της, αλλά και να αναδειχθούν πιθανά 

και άλλες πτυχές του θέματος. 
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ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΤΑ 

ΝΕΑ ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ 
ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  Όλγα-Ευτυχία, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Θεολόγος, ΜΑ 

Ανθρωπιστικές Σπουδές ΕΚΠΑ 

Περίληψη 
Στην εισήγηση επιχειρείται η διερεύνηση των ερωτημάτων για τα σύγχρονα σχολικά 

εγχειρίδια των θρησκευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα νέα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ που 
βασίζονται στις έννοιες της διαθεματικότητας και διαπολιτισμικότητας αν αναδεικνύονται κατά 

ικανοποιητικό τρόπο και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών για το μέλλον ενθαρρύνοντας και 

προωθώντας τον διάλογο και το σεβασμό μεταξύ των λαών. 

 Η ανάλυση περιεχομένου έγινε στα βιβλία των Θρησκευτικών της Γ, Δ, Ε΄και Στ τάξης και 

στα αντίστοιχα βιβλία του δασκάλου. Παρουσιάζεται μια συνοπτική αναφορά γενικά για τα σχολικά 

εγχειρίδια και αναλυτικά προγράμματα και ειδικότερα των Θρησκευτικών και συγκεκριμένα για την 

περίοδο από το 2006 έως σήμερα. Το 2006 θεσμοθετήθηκαν και κυκλοφόρησαν τα νέα σχολικά 

εγχειρίδια όλων των μαθημάτων και συνεπώς και του μαθήματος των Θρησκευτικών και βασίζονται 

στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ) και στο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων 

σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Παρουσιάζεται ένα μέρος της έρευνας που έγινε με την μέθοδο της ποιοτικής 

ανάλυσης περιεχομένου και τη διακειμενική ανάλυση  με μελέτη περίπτωσης δύο ενοτήτων από το 
βιβλίο Θρησκευτικών της Δ. δημοτικού και από το βιβλίο Θρησκευτικών Στ΄Δημοτικού καθώς και τα 

συμπεράσματα της μελέτης. 

 

Summary 

The purpose of this study aims to enquire whether  the contemporary textbooks of religion subjects 

including the conceptions of the cross-curricular teaching and interculture  respond to the needs of 

students and encourage the conversation and respect among people. 

The  context analysis research is done at the textbooks of the four classes of the primary school the 

corresponding teacher’s books. In this  lecture a research is presented about the textbooks and 

especially about the textbooks of religion subject from 2006 until now.   In 2006 the contemporary 

textbooks are circulated which are based on new curricula. A part of our quality context analysis 

research and the results of this study are also presented which was done in these textbooks. 

 

1.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Τα ερωτήματα που θα διερευνήσουμε στην παρούσα εργασία είναι τα εξής: 

Α)στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια των θρησκευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με τα νέα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ που βασίζονται στις έννοιες της 

διαθεματικότητας και διαπολιτισμικότητας αναδεικνύονται κατά ικανοποιητικό τρόπο 

οι έννοιες αυτές και  

Β) ανταποκρίνονται  αυτά τα εγχειρίδια στις απαιτήσεις των καιρών και στις ανάγκες 

των παιδιών μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ενθαρρύνοντας και προωθώντας τον 

διάλογο και το σεβασμό μεταξύ των λαών; 

Η μεθοδολογία έρευνας ανήκει στις ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης και είναι 

ανάλυση περιεχομένου.Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια από τις ποιοτικές 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε κοινωνικές  και ανθρωπιστικές 

επιστήμες από το 1950 . Είναι μια συστηματική και μεθοδική εξέταση του κειμένου 

και της εικονογράφησης. Στην ανάλυση περιεχομένου οι προσπάθειες των ερευνητών 

επιδιώκουν να ελαχιστοποιούν τις πιθανές γνωστικές προκαταλήψεις  και να 

επιτυγχάνουν πολιτιστική διασφάλιση της αντικειμενικότητας της έρευνας τους. 

(Negura L.2006)  

Η ανάλυση περιεχομένου έγινε στα τέσσερα βιβλία των Θρησκευτικών 

αντίστοιχα της Γ΄ Δ΄ Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης και στα αντίστοιχα βιβλία του δασκάλου. Τα 
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βιβλία αυτά είναι:  Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού «Ο Θεός στη ζωή μας», Θρησκευτικά 

Δ΄ Δημοτικού « Η πορεία μας στη ζωή», Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού « Οι Χριστιανοί 

στον αγώνα της ζωής» και Θρησκευτικά Στ΄ Δημοτικού «Αναζητώντας την αλήθεια 

στη ζωή μας». 

Στην ανάλυση των νέων διαθεματικών σχολικών εγχειριδίων των 

Θρησκευτικών  εφαρμόστηκε και η διακειμενική ποιοτική ανάλυση (intertextuality). 

Διακειμενικότητα είναι η διαμόρφωση των νοημάτων των κειμένων  από άλλα 

κείμενα.  Ο όρος «διακειμενικότητα» μεταμορφώθηκε πολλές φορές από τότε που 

επινοήθηκε από την μεταδομίστρια (poststructuralist) φιλόσοφο κοινωνιολόγο 

Τζούλια Κρίστεβα το 1966.  

  Χαρακτηριστικά αναφέρει η Kristeva (1986: 37) « Κάθε κείμενο δομείται ως 

ένα μωσαϊκό από αναφορές, κάθε κείμενο είναι η απορρόφηση και ο ανασχηματισμός 

κάποιου άλλου». 

Ενώ η θεωρητική έννοια της διακειμενικότητας συνδέεται με το μετα-

μοντερνισμό, το επινόημα δεν είναι καινούργιο.  Πολλά χωρία της Καινής Διαθήκης 

έχουν αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη και τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, 

όπως το Δευτερονόμιο ή Προφήτες αναφέρονται σε γεγονότα που περιγράφονται στην 

Έξοδο (Porter S.1997: 79-96). 

Στην ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιήθηκαν τα βιβλία του μαθητή για την 

Γ , Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη  σε συνδυασμό με το βιβλίο του εκπαιδευτικού (δασκάλου) για 

κάθε τάξη αντίστοιχα  και ακολουθώντας τις οδηγίες που υπήρχαν σε κάθε διδακτική 

ενότητα και μάθημα Στα νέα σχολικά εγχειρίδια δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην 

εικονογράφηση των βιβλίων από εικονογράφους, σκιτσογράφους αφού σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και  ΦΕΚ 304Β/13-03-2003 (http://www.pi-

schools.gr/programs/depps) κάθε διδακτικό εγχειρίδιο θρησκευτικών : 

«οφείλει να τηρεί βασικές προδιαγραφές και ως προς την εικονογράφηση. . Οι 

εικόνες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες στη σελίδα με τρόπο που να εξυπηρετεί την 

κατανόηση του κειμένου το οποίο συνοδεύουν.  

Η ανάλυση περιεχομένου λοιπόν και των εικόνων, όπου ήταν εφικτό, εκτός του 

κειμένου, θεωρήθηκε απαραίτητο. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε ήταν 

σύμφωνη με τους κανόνες  της γραμματικής του οπτικού σχεδιασμού  (Kress, G. & 

Th. Van Leeuwen:1996). 

 

2.Σχολικά εγχειρίδια 

2.1.  Σχολικά εγχειρίδια- Συνοπτική αναφορά  

Ως σχολικά εγχειρίδια ορίζονται όλα τα βιβλία, µε αποκλειόμενα τα 

περιοδικά, τα οποία άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο χρησιμοποιούνται στην 

εκπαίδευση» (Choppin, 1992, σ. 9). Τα σχολικά εγχειρίδια έχουν ένα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παιδαγωγικό εκπαιδευτικό (Καψάλης και Χαραλάμπους, 1993,σ.95).Η 

επανάληψη και ο συστηματικός χαρακτήρας των εργασιών και των ασκήσεων των 

χολικών εγχειριδίων αποβλέπουν στη διοχέτευση της γνώσης και,κατά συνέπεια, στη 

διαμόρφωση της συνείδησης των µαθητών (Gerard και Roegiers, 1993, σ. 201). 

Τα σχολικά εγχειρίδια είναι αποτέλεσμα πολιτικών, οικονομικών και 

πολιτισμικών δραστηριοτήτων, αντιθέσεων και συμβιβασμών (Apple, 1992). Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι κανένα σχολικό εγχειρίδιο δεν μπορεί να ερμηνευθεί 

ανεξάρτητα από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία σχεδιάστηκε. Τα ίδια τα 

σχολικά εγχειρίδια ενσωματώνουν τις εκπαιδευτικές και πολιτισμικές παραδόσεις 

μιας χώρας και εκφράζουν ως ένα βαθμό τις επίσημες προθέσεις του αναλυτικού 

προγράμματος, επηρεάζοντας τους διδακτικούς σκοπούς και το σχεδιασμό των 

διδασκαλιών μέσα στη σχολική τάξη (Schmidt et al., 1997; Κολέζα, 2006, 2007). Τα 
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σχολικά εγχειρίδια θεωρείται ότι περιλαμβάνουν την πολιτισμικά σημαντική γνώση 

που το σχολείο πρέπει να μεταφέρει στη νέα γενιά (Pepin & Haggarty, 2001).  

Στην Ελλάδα η ιστορία των σχολικών εγχειριδίων ξεκινά από τον 

Καποδίστρια ο οποίος  από τον Οκτώβριο του 1829 συγκροτεί  τρεις επιτροπές από 

‘εκκλησιαστικούς’ και ‘λαϊκούς’ για να ασχοληθούν με ‘την μετάφρασιν και 

σύνθεσιν βιβλίων στοιχειωδών’ και με ‘την αναθεώρησιν συγγραμμάτων, ήδη 

μεταφρασμένων’ (Καψάλης-Χαραλάμπους 2008: 6).. Με την δολοφονία του 

Καποδίστρια τον Σεπτέμβριο του 1831 η προσπάθεια αυτή σταματά και η  

θεσμοθέτηση αρχών και διαδικασιών για τα σχολικά βιβλία  από την βασιλική 

τυπογραφία έλαβαν αίσιο τέλος το 1834, όταν θεσμοθετείται από τον Όθωνα η 

δημοτική εκπαίδευση, το 1836 η μέση και το 1837 η ανωτάτη (τότε ιδρύθηκε και 

Οθώνειο Πανεπιστήμιο (Καψάλης -Χαραλάμπους 2008: 12).Το 1917 και εκδόθηκαν 

τα πρώτα κρατικά αλφαβητάρια και αναγνωστικά. 

Με τον νόμο 4379/1964 αρθρ.6 (Καψάλης-Χαραλάμπους 2008: 130,131) η 

ανάθεση για την συγγραφή των αναγνωστικών και των βοηθητικών βιβλίων του 

δημοτικού σχολείου και των διδακτικών βιβλίων του γυμνασίου και του λυκείου 

μπορούσε να δίνεται σε αναγνωρισμένου κύρους λογοτέχνες και επιστήμονες, καθώς 

και σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς διακρινόμενους για την επιστημονική ή 

λογοτεχνική τους αξία.  Ακόμα καταργείται το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και 

ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που αναλαμβάνει ουσιαστικά μέρος της ευθύνης 

για την κρίση των βιβλίων. Το Π.Ι καταργείται κατά την περίοδο της δικτατορίας 

(1967-1974) και αντικαθίσταται από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης. 

(άρθρο 17) ΑΝ 129/1967. Την περίοδο αυτή ορίζεται ότι η γενική εκπαίδευση 

παρέχεται δωρεάν και χορηγούνται δωρεάν διδακτικά βιβλία στους μαθητές. Το 1985 

επανιδρύεται το Π.Ι. το οποίο έχει την τελική έγκριση των σχολικών βιβλίων. Την 

περίοδο αυτή διευρύνεται ο όρος διδακτικά βιβλία, και αφορά τα κύρια και 

βοηθητικά βιβλία που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την διδασκαλία των 

μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα.  Γενικά 

στην περίοδο από το 1974 μέχρι το 1989 διατηρείται η πολιτική του κρατικού 

μονοπωλίου και τα βιβλία εκσυγχρονίζονται ως προς το περιεχόμενό τους και την 

εικονογράφησή τους και την γενικότερη αισθητική τους. 

Κατά τα έτη 1990 έως 1993 μπορούν να συγγράφονται βιβλία από 

οποιονδήποτε συγγραφέα ανά μάθημα και ανά τάξη σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα, αλλά προκειμένου να κυκλοφορήσει στα σχολεία πρέπει να εγκριθεί από 

το  Ινστιτούτο Μελετών Παιδείας. Η πολιτική του πολλαπλού βιβλίου θεσμοθετείται 

με το νόμο 2525/1997, καθιερώνεται η εισαγωγή στα σχολεία περισσοτέρων από ένα 

διδακτικών βιβλίων για το μαθητή σε μαθήματα που αυτό κρίνεται αναγκαίο 

(Καψάλης- Χαραλάμπους 2008: 160).  

Την περίοδο 1997-2007 έγινε προσπάθεια για αναθεώρηση των αναλυτικών 

προγραμμάτων και συγγραφή βιβλίων μέσω της χρηματοδότησης από το 2
ο
  και 3

ο
  

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ. 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της περιόδου 1997-2007 θεωρείται η 

μεγαλύτερη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.(Πασιάς –Φλουρής 2009: 28)  

Η συγγραφή των βιβλίων έγινε με αναθέσεις σε συγγραφικές ομάδες και όχι 

με ανοιχτούς διαγωνισμούς. Κύριοι άξονες των Προγραμμάτων Σπουδών και των 

Σχολικών Εγχειριδίων θεωρούνται η διαθεματικότητα,  οι αλλαγές στο περιεχόμενο 

και τις διαδικασίες συγγραφής και εκπόνησης των σχολικών εγχειριδίων  και η 

θέσπιση της Ευέλικτης Ζώνης στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο (Φλουρής, Πασιάς 

2009: 30). 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

239 

 

Με τα νέα σχολικά εγχειρίδια καθιερώνεται και στην χώρα μας μια διεθνής 

τάση η οποία ακολουθείται κατά τα τελευταία χρόνια, τα βασικά σχολικά εγχειρίδια 

να συνοδεύονται συνήθως από το βιβλίο του δασκάλου, το τεύχος ή τα τεύχη 

εργασιών των μαθητών και τα βιβλία αναφοράς (λεξικά, χάρτες κλπ). Τα σχολικά 

εγχειρίδια χρησιμοποιούνται πλέον κατά τρόπον πολυλειτουργικό , ως πακέτα μέσων 

διδασκαλίας. Είναι φορείς νέων ιδεών και νέων αντιλήψεων. 

 

2.2.  Συνοπτική αναφορά στα σχολικά εγχειρίδια των θρησκευτικών 

Όπως αναφέρει ο Ε.Π. Περσελής (1994: 151) η θέση της χριστιανικής 

θρησκευτικής αγωγής (μάθημα θρησκευτικών) στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα 

βασίστηκε στο γεγονός ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία για αιώνες υπήρξε ένα 

μέρος αναπόσπαστο της εθνικής ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όσον αφορά 

στη σχολική θρησκευτική αγωγή, το 1833, όταν έγινε μια σοβαρή απόπειρα για την 

οργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα από τον Βαυαρό 

αντιβασιλέα καθηγητή George von  Maurer ελήφθη σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό 

του αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η ύπαρξη 

μακροχρόνιων στενών δεσμών μεταξύ της Εκκλησίας και της ελληνικής εθνικής 

παράδοσης.   Ακόμη οι λόγοι εισαγωγής της χριστιανικής θρησκευτικής αγωγής στα 

σχολεία πηγάζει και από την πολιτιστική και παιδαγωγική παράδοση της Δυτικής 

Ευρώπης. Πίστευαν ότι ένα μάθημα που η διδασκαλία τους προωθεί την ηθικότητα 

και την υπακοή στην εξουσία θα έπρεπε να δημιουργήσει ηθικούς και υπάκουους 

πολίτες απαραίτητους για την ασφάλεια και την ευημερία του κράτους (Περσελής 

1994: 155). 

Μέχρι την μεταπολίτευση και την μεταρρύθμιση του 1976 στα σχολικά 

αναλυτικά προγράμματα της θρησκευτικής αγωγής κυριαρχούσε η ηθική διάσταση 

και η διδασκαλία των χριστιανικών δογμάτων.  

Τον Απρίλιο του 1976 δημοσιεύτηκε ο νόμος 309 (ΦΕΚ αρ.100 τεύχος Α, 30-

4-1976) «Περί  οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως». Με βάση 

αυτόν τον νόμο νέα Α.Π. και διδακτικά εγχειρίδια καταρτίστηκαν για όλες τις 

σχολικές βαθμίδες. Για το Δημοτικό σχολείο ορίστηκε ο παρακάτω σκοπός: 

«Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών είναι η ανάπτυξη του 

θρησκευτικού συναισθήματος των μαθητών, η εδραίωση της πίστεως στη 

Χριστιανική Θρησκεία και η ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής τους στη 

θρησκευτική ζωή του λαού μας».  

Τα νέα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των θρησκευτικών που 

κυκλοφόρησαν μετά το 1976 ανακατάταξαν και αναδιοργάνωσαν την ύλη των 

προηγούμενων εγχειριδίων χωρίς όμως να εισαγάγουν καινοτομίες άξιες λόγου. Η 

υποχρεωτική χρήση της δημοτικής γλώσσας για το μάθημα των θρησκευτικών δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως καινοτομία ουσίας. 

Το 1985 ο νέος εκπαιδευτικός νόμος 1566 (ΦΕΚ αρ. 167, τεύχος Α. 30-9-

1985) που ψηφίστηκε από την Πολιτεία  για την «Δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όριζε ως  

γενικό σκοπό της εκπαίδευσης τη συμβολή στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη 

ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε 

ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή να έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Ειδικότερα : α) να 

γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, β) να εμπνέονται από αγάπη 

για τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη  για την 

πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία 

της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη, γ) να αναπτύσσουν 
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δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και 

συνεργασίας, δ) να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της 

τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάσσουν και να προάγουν 

τον πολιτισμό, ε) να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους 

λαούς της γης, προσβλέποντας σ’ ένα κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό. 

Με τον παραπάνω σκοπό κατοχυρώνεται η ελευθερία της θρησκευτικής 

συνείδησης στην εκπαίδευση, το οποίο σημαίνει ότι ο μαθητής/μαθήτρια πρέπει να 

διδάσκεται στο σχολείο τη χριστιανική Ορθόδοξη διδασκαλία και πίστη με τη θέληση 

και την ελεύθερη συγκατάθεσή του/της. Ταυτόχρονα όμως οφείλει ο μαθητής να 

πιστεύει στα γνήσια στοιχεία της Ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Ακολούθησαν 

νέα αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια τα οποία αντικατέστησαν ή 

συμπλήρωσαν τα προηγούμενα. Καμιά αλλαγή όμως δεν σημειώθηκε στο σκοπό του 

μαθήματος των θρησκευτικών, σε σύγκριση με το προηγούμενο. Έτσι το μάθημα των 

θρησκευτικών εξακολουθεί να στοχεύει στη μετάδοση γνώσης για την Ορθόδοξη 

χριστιανική διδασκαλία και ζωή (Περσελής 1994: 165-222). 

Το 2006 θεσμοθετήθηκαν και κυκλοφόρησαν τα νέα σχολικά εγχειρίδια όλων 

των μαθημάτων και συνεπώς και του μαθήματος των θρησκευτικών στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση μετά από  πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003 και βασίζονται σε 

νέα  αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Α.Π.Σ.)   και στο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο 

προγραμμάτων σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).  

 

2.3.  Γενικές αρχές του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των επιμέρους αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (Α.Π.Σ.)  

 

Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. προτείνονται λύσεις στα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα 

που  αφορούν την επιλογή και οργάνωση της σχολικής γνώσης στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Στη διαδικασία αυτή λαμβάνεται υπόψη η ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί τόσο από άποψη δομών όσο και από άποψη 

σκοπών και στόχων. 
Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. στηρίζεται στις βασικές αρχές και τους σκοπούς της αγωγής και της 

διδασκαλίας, με τα οποία τίθεται το γενικό πλαίσιο και ορίζονται οι κατευθυντήριοι άξονες 

για τον προσδιορισμό του περιεχομένου σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τόσο το περιεχόμενο όσο και η διαδικασία 

επεξεργασίας των διαφόρων εννοιών και πληροφοριών, πρέπει να διασφαλίζει την εσωτερική 

συνοχή, τη συνέχεια και την ενιαία ανάπτυξη, τις διεπιστημονικές θεωρήσεις και συσχετίσεις 
καθώς και τις διαθεματικές προεκτάσεις. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., 

για τη διαμόρφωση του οποίου ελήφθησαν υπόψη και οι σχετικές με την εκπαίδευση 

διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι σκοποί του εκπαιδευτικού συστήματος, για τη χώρα μας, ορίζονται από το 

Σύνταγμα (άρθρο 16, §2) ως εξής: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 

Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή 

των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη 

διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες 

3. Θρησκευτική αγωγή και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

3.1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση  

Η ανομοιογένεια όσον αφορά την γλώσσα , τη θρησκεία και την εθνικότητα 

του σχολικού μαθητικού πληθυσμού είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο τις τελευταίες 

δεκαετίες στο σχολείο. Γι αυτό λοιπόν το σχολείο αναπροσαρμόζοντας τα αναλυτικά 

του προγράμματα, τα  curricula κατευθύνεται προς μια πολυπολιτισμική ή 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

241 

 

διαπολιτισμική  εκπαίδευση με σκοπό την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και 

της σχολικής διαρροής.  

. Ένα Α.Π.. είναι διαπολιτισμικό, όταν στηρίζεται μεταξύ άλλων στο δικαίωμα 

των μειονοτικών ομάδων να δουν τον πολιτισμό τους να αντιπροσωπεύεται και να 

κατέχει θέση σε αυτό (Βλαχάδη Παπαπέτρου 

σ.1:http://www.eipe.gr/praktika/cat02.htm). 

Όπως αναφέρει ο Περσελής (2003: 115-117)  στον χώρο της Μεσογείου 

συνυπάρχουν διαφορετικές πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις. Η ταυτότητα 

ενός πολιτισμού είναι η θρησκεία μαζί με την γλώσσα, την ιστορία, τα έθιμα και τους 

θεσμούς. Για να αποφευχθούν συγκρούσεις μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών 

στους οποίους η θρησκεία παίζει καθοριστικό ρόλο, πρέπει να καλλιεργηθούν οι 

θετικές αξίες που υπάρχουν στις παγκόσμιες θρησκείες. Όπως αναφέρει η Ρ. 

Κακάμπουρα (2005α: 303), η θεωρία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  συνυφαίνεται 

πάνω σε δυο αντίθετες κατευθύνσεις.  Από τη μια πλευρά διατυπώνεται η θεωρία του 

πολιτικού οικουμενισμού που προτείνει την αναζήτηση και ανάδειξη κοινών 

πολιτισμικών στοιχείων και των οικουμενικών αξιών και από την άλλη η θεωρία του 

πολιτισμικού σχετικισμού που συνηγορεί υπέρ της επισήμανσης και ενδυνάμωσης 

των ιδιαίτερων πολιτισμικών ταυτοτήτων 

Η θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα καθορίζεται από τις σχετικές 

διατάξεις του Συντάγματος (αρθρ.5παρ.2 και 13), της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (αρθρ.9 και 14), του Διεθνούς Συμφώνου για τα 

Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα  (αρθρ.18 και 27) και της Διεθνούς Συνθήκης για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού (αρθρ.14 και 30). (Μαυρομάτης Γ-Τσιτσελίκης 2004: 

227). 

Στη σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη ενός σχολείου είναι αναγκαία η 

κοινωνικοϊστορική προσέγγιση των μεταβαλλόμενων λαϊκών πολιτισμών των 

εθνικών, εθνοπολιτισμικών, θρησκευτικών ομάδων όπου ανήκουν οι μαθητές και  οι 

οικογένειές τους για να μπορέσουν να κατανοήσουν οι μαθητές τα καθοριστικά 

στοιχεία της πολιτισμικής τους ταυτότητας καθώς και της ταυτότητας των άλλων 

(Κακάμπουρα 2010: 215-216). 

 

3.2.  Σκοποί και στόχοι του διαθεματικού Προγράμματος Σπουδών των 

Θρησκευτικών 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  

1. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος  
Η θρησκευτική εκπαίδευση των μαθητών, όπως αναγνωρίζεται και διεθνώς, 

συνιστά όρο της ηθικής και πνευματικής τους ανάπτυξης και έχει ύψιστη κοινωνική 

σημασία. Χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός πως η θρησκευτική εκπαίδευση των 

παιδιών πραγματοποιείται και στο πλαίσιο άλλων θεσμών (οικογένεια, Εκκλησία), η 

παροχή της στο σχολικό περιβάλλον λειτουργεί συμπληρωματικά και συντελεί στην 

ολοκληρωμένη μόρφωσή τους. Το μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) είναι 

ενταγμένο στην παρεχόμενη από την πολιτεία εκπαίδευση υπηρετώντας τους 

γενικούς σκοπούς της παιδείας, όπως αυτοί ορίζονται από το Σύνταγμα και τους 

Νόμους.  

Στο Νηπιαγωγείο και στις δύο τάξεις του Δημοτικού (Α΄ και Β΄), όπου 

απουσιάζει από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα το μάθημα των Θρησκευτικών, στο πλαίσιο 

της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης του παιδιού, μπορεί να λαμβάνονται 

θέματα και αφορμές από το μάθημα της «Μελέτης του Περιβάλλοντος». Το μάθημα 

αυτό μπορεί να συνδεθεί με τη θρησκευτική αγωγή, αφού οι σκοποί του αναφέρονται 
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στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην καλλιέργεια οικουμενικών και 

πανανθρώπινων αξιών και στην ανάπτυξη της ελληνικής μας ταυτότητας και 

συνείδησης με βάση την πολιτιστική μας κληρονομιά.  

Ο σκοπός της διδασκαλίας του ΜτΘ εντάσσεται στο γενικό σκοπό της 

εκπαίδευσης, δηλαδή στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. 

Ειδικότερα η διδασκαλία του ΜτΘ συμβάλλει:  

Στην απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και την Ορθόδοξη 

χριστιανική παράδοση. Στην ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης  

Στην προβολή της ορθόδοξης πνευματικότητας ως ατομικού και συλλογικού 

βιώματος  

Στην κατανόηση της χριστιανικής πίστης ως μέσου νοηματοδότησης του κόσμου και 

της ζωής  

Στην παροχή ευκαιριών στους μαθητές για θρησκευτικό προβληματισμό και 

στοχασμό  

Στην κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών, αξιών, στάσεων  

Στη διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε και παίζει ο Χριστιανισμός στον πολιτισμό και 

την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης  

Στην κατανόηση της θρησκείας ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη του 

πολιτισμού και της πνευματικής ζωής  

Στην επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτικότητας  

Στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και των μεγάλων σύγχρονων 

διλημμάτων  

Στην ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης  

 

4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

4.1. Βιβλίο Θρησκευτικών Δ΄ Δημοτικού « Η πορεία μας στη ζωή» 

Κάθε μάθημα αποτελείται από ένα κεντρικό κείμενο το οποίο περικλείει με 

λίγα λόγια βασικές αρχές της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Περιλαμβάνει τους 

προκαταβολικούς οργανωτές και τις κύριες διαθεματικές έννοιες που προτείνονται 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Η επεξεργασία του κειμένου και οι  

προτεινόμενες δραστηριότητες που ακολουθούν βασίζονται στις αρχές της 

εναλλακτικής μορφής μάθησης, γι’ αυτό και ποικίλλουν ανάλογα με το προτεινόμενο 

θέμα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαθεματικής προσέγγισης είναι από τη μια η 

οργάνωση της σχολικής γνώσης γύρω από θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και 

από την άλλη η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη διερεύνηση των παραπάνω 

θεμάτων. Στην αρχή κάθε ενότητας προτείνονται έννοιες διαθεματικής προσέγγισης 

ενδεικτικές και θεμελιώδεις για κάθε ενότητα. Έννοιες όπως πολιτισμός, παράδοση, 

άτομο, κοινωνία, ισότητα, αλληλεπίδραση, χώρος, χρόνος, οργάνωση, συναντιούνται 

περιοδικά σε όλα τα κεφάλαια του βιβλίου.  

Ενότητα 14.Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες 

Στόχοι του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η αιτία της 

αλλαγής της ζωής των χριστιανών τότε αλλά και σήμερα είναι η γνωριμία τους με το 

Χριστό. Να αντιληφθούν ότι οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αποτελούν 

χειροπιαστή απόδειξη του νέου τρόπου ζωής όπου κυριαρχεί η αδελφοσύνη και η 

αγάπη.  

Ως επεξεργασία του μαθήματος οι μαθητές ασκούνται και συζητούν δύο 

πίνακες για το τότε και το σήμερα συγκρίνοντας λατρευτικές συνήθειες: τι γινόταν 

τότε στην Εκκλησία και τι κάνουν σήμερα οι Χριστιανοί. Μια επόμενη άσκηση είναι: 

οι μαθητές φτιάχνουν μικρές ομάδες με τους συμμαθητές τους και επισκέπτονται το 
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ναό της ενορίας τους. Ζητείται από τους μαθητές να συγκεντρώσουν πληροφορίες για 

το ενοριακό κέντρο. 

Ένα ενδεικτικό διαθεματικό σχέδιο εργασίας για την Δ΄ τάξη αναφέρεται στο 

βιβλίο του δασκάλου σελ. 10 με θέμα : Ναοί 

Οι μαθητές κατά ομάδες μελετούν κείμενα, εικόνες, γεωμετρικά σχήματα, 

ιστορικά, αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά στοιχεία. Η προσέγγιση της θεματικής 

ενότητας που αναφέρεται στους ναούς γίνεται προφορικά, γραπτά, και με όσους 

ερευνητικούς τρόπους είναι δυνατόν. Οι άξονες προεκτάσεων του θέματος των Ναών 

μπορούν να γίνουν στην Γλώσσα, Μαθηματικά Ιστορία, Εικαστικά. Επίσης  η 

προέκταση γίνεται  και στον Πολιτισμό μέσα από μια διαπολιτισμική προσέγγιση που 

θα προσεγγίζει και τους ναούς άλλων θρησκειών ή δογμάτων. 

Επόμενο ενδεικτικό διαθεματικό σχέδιο εργασίας που προτείνεται στο βιβλίο 

του δασκάλου (Β.Δ. σελ.11) είναι ο «Πολιτισμός της Ελλάδας» όπου 

περιλαμβάνονται οι άξονες εργασίας των ομάδων: Η θρησκεία, η Γλώσσα, η 

οικογένεια (Κοινωνική Αγωγή), Τα γράμματα και οι τέχνες (Αισθητική Αγωγή), Τα 

ήθη και τα έθιμα (Παράδοση), ο αρχαίος πολιτισμός (Ιστορία) το νόμισμα και ο 

χρόνος (Μαθηματικά). 

 Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες δημιουργούν εργαστήρια. Το πρώτο 

ασχολείται με το πολιτισμό μέσα από την ιστορία με μύθους και γεγονότα μέσα από 

σλάιτς. Κάνουν ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο συνδέοντάς το με τα Μαθηματικά. Το 

δεύτερο εργαστήρι ασχολείται με την γραφή καταλόγου για το τι είναι πολιτισμός, 

ποια είναι τα μνημεία και πώς φαίνονται. Μέσα από την εργασία φαίνεται η 

διαχρονική πορεία και η σύνδεση με τη γλώσσα, τα γράμματα και τις τέχνες. 

Διαφαίνεται ζωντανή η παράδοση με τα ήθη και τα έθιμα. 

Ένα τρίτο εργαστήρι μπορεί να ασχοληθεί με την κατασκευή οικογενειακού δέντρου, 

οικογενειακής εφημερίδας με προβολή εικόνων με διαφάνειες και αφήγηση 

εναλλακτικά οικογενειακών στιγμών από τα παιδιά. Μπορεί να δημιουργηθεί μια 

ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή με θέμα: « Ο ελληνικός πολιτισμός κάθε μέρα 

στη ζωή μας.» Άλλη ασχολία διαφήμιση, μοίρασμα αναμνηστικών , κέρασμα με 

λουκούμια και μουσική ελληνική, νησιώτικη ή άλλη. 

Κατά την άποψή μας οι διαθεματικές δραστηριότητες που προτείνονται από 

τους συγγραφείς για να επεξεργαστούν οι μαθητές  εκκινούν ίσως με πρόθεση να 

δώσουν τη δυναμική του πολιτισμού, ωστόσο είναι ασύνδετες μεταξύ τους, 

προσεγγίζουν ευρύτατες θεματικές  με αοριστία και ασάφεια χωρίς να έχουν 

συγκεκριμένους στόχους.  Αναφέρεται χαρακτηριστικά από τους συγγραφείς ότι: 

«διαφαίνεται ζωντανή η παράδοση με τα ήθη και έθιμα» αλλά δεν δίνονται 

παραδείγματα και σαφείς οδηγίες. Οι δραστηριότητες λαμβάνουν υπόψη τους τις 

σύγχρονες παιδαγωγικές επιστημονικές απόψεις για την διδακτική το 

ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, την βιωματική και επικοινωνιακή μάθηση, την 

αυτενέργεια και την ανακαλυπτική μάθηση. Στο πρώτο διαθεματικό σχέδιο εργασίας 

για τους ναούς  ο πολιτισμός ταυτίζεται με τον λαϊκό πολιτισμό και συγκεκριμένα με 

τη λαϊκή λατρεία, αφού η έρευνα προτείνεται να γίνει με βάση τις λατρευτικές 

συνήθειες, και τα σύμβολα. Οι αλλοδαποί μαθητές φαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη 

αφού υπάρχει μια παρότρυνση για ένα άνοιγμα στη διαπολιτισμική προσέγγιση. Στην 

δεύτερη διαθεματική δραστηριότητα σχετικά με τον πολιτισμό της Ελλάδα 

αναφέρεται ο άξονας διερεύνησης  ως Παράδοση που περιλαμβάνει τα ήθη και τα 

έθιμα. Ακόμη στο τρίτο εργαστήρι όπου οι μαθητές αφηγούνται εναλλακτικά  

κάποιες οικογενειακές στιγμές της καθημερινότητάς τους (προσευχή, διατροφή, 

παιχνίδι) προσεγγίζουν τον πολιτισμό, κατά τη γνώμη μας, συνδυάζουν τις 

καινοτόμες αντιλήψεις της παιδαγωγικής και την κατανόηση της πολιτισμικής 
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ταυτότητάς τους. Όπως  αναφέρει χαρακτηριστικά η Κακάμπουρα (2005β:33) «η 

κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών γίνεται μέσα από τα βιώματα 

που αφηγείται η δική τους οικογένεια για ένα θέμα, π.χ.« ο γάμος του παππού και της 

γιαγιάς και ο γάμος των γονιών μου» τα οποία συγκρίνουν τόσο μέσα από τις γενεές 

τους όσο και σε σχέση με τις εμπειρίες των οικογενειών των συμμαθητών τους, οι 

οποίες, ιδιαίτερα στα σχολεία των αστικών κέντρων, αλλά και στης επαρχίας, πλέον, 

με τις συνεχείς μετακινήσεις ντόπιων και αλλοδαπών, προέρχονται από διαφορετικά 

εθνοπολιτισμικά περιβάλλοντα».  

4.2. Βιβλίο Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού «Αναζητώντας την αλήθεια για τη 

ζωή» 

Στην εισαγωγή του βιβλίου του δασκάλου αναφέρεται ότι το μάθημα των 

Θρησκευτικών και ιδιαιτέρως των σχολικών εγχειριδίων της Στ΄ δημοτικού θέτει 

μεγάλες αξιώσεις στο δάσκαλο και στο μαθητή γιατί δεν μεταδίδει μόνο πληροφορίες 

για μια θεμελιώδη διάσταση του πολιτισμού μας, αλλά  προσπαθεί να μεταδώσει στη 

νέα γενιά γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, που αποτελούν 

αναφαίρετο βιωμένο στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και έχουν σφραγίσει 

την ταυτότητά μας, την καθημερινότητα, το ανθρωπιστικό μας αισθητήριο, την τέχνη 

μας, ολόκληρο τον πολιτισμό μας.  

Ο εκπαιδευτικός κατά την διδασκαλία του μαθήματος πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη του την ιδιαιτερότητα και τους γενικότερους σκοπούς του μαθήματος των 

Θρησκευτικών και ειδικότερα τους στόχους του μαθήματος αυτού  της Στ΄ 

δημοτικού. Οι γενικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι συνοπτικά: Γνωριμία με 

βασικές παραστάσεις έννοιες και σύμβολα της ορθόδοξης πίστης και ζωής. 

Συνειδητοποίηση της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Ανακάλυψη 

της επικαιρότητας του Ευαγγελίου για την προσωπική και κοινωνική ζωή και τον 

πολιτισμό. Καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης, ειρήνης και δικαιοσύνης, σεβασμού 

της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας και συνύπαρξης με το «διαφορετικό». Εκτίμησης 

της ανάγκης σεβασμού της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας και γενικότερα της ανθρωπότητας. 

Κατανόηση τι σημαίνει να είσαι ενεργό μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. 

Οι στόχοι του μαθήματος της Στ δημοτικού χωρίζονται σε γνωσιακούς,( Να 

αντιληφθούν ότι η αλήθεια δεν είναι κάποιες θεωρητικές αναζητήσεις αλλά ένα 

συγκεκριμένο πρόσωπο Να γνωρίσουν το πλούτο της εκκλησιαστικής μας παράδοσης 

και τη συμβολή στην πολιτισμική και ιστορική εξέλιξη του Ελληνισμού.) αξιακούς 

(Να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν θετικά τη διαφορετικότητα των λαών και των 

πολιτισμών με τη γνωριμία άλλων ομολογιών ή θρησκευμάτων. Να αποβάλουν τυχόν 

αισθήματα ξενοφοβίας. Να αναπτύξουν πνεύμα αμοιβαιότητας και συνεργασίας) και 

στόχους δεξιοτήτων (Οι μαθητές ν’αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική σκέψη, 

δεξιότητες  επικοινωνίας και συνεργασίας). 

 

.Α΄ Κεφάλαιο Η αναζήτηση και η φανέρωση της αλήθειας  

 υποενότητα 1.Πάντα οι άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια  

Στους επιμέρους διδακτικούς στόχους αναφέρεται ότι  πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι 

οι άνθρωποι και άλλων πολιτισμών αναζητούν την αλήθεια. 

Το μάθημα ξεκινά  με το «Ημερολόγιο του ανθρώπου», ένα βιβλίο όπου φαίνεται  

μέσα από το ταξίδι του ανθρώπου στην ιστορία  η ανάγκη του για την αναζήτηση της 

αλήθειας και τους λόγους και τις αιτίες που τον ωθούν σ’αυτήν. 

Στο περιεχόμενο της ενότητας δίνεται βαρύτητα στην έννοια της επικοινωνίας για την 

αναζήτηση της αλήθειας. Αναφέρονται δύο μύθοι για την δημιουργία του κόσμου και 

του ανθρώπου και για το τέλος της ζωής  Ξεκινάει από την αρχαία Βαβυλώνα με το 
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ποίημα Ενουμά ελίς γραμμένο στην βαβυλωνιακή διάλεκτο την περίοδο μεταξύ του 

19
ου

 -17
ου

 αι. π.Χ. που κατείχε σημαντική θέση στις θρησκευτικές παραδόσεις των 

λαών της Μεσοποταμίας για την δημιουργία του κόσμου, όπου όλα ξεκινούν από το 

νερό.  Στη συνέχεια οι αρχαίοι Έλληνες δημιουργούν τον δικό τους μύθο για την 

δημιουργία μέσα από γη και φωτιά. Στο βιβλίο του δασκάλου αναφέρονται ότι πρέπει 

να αναλυθούν οι λόγοι που έκαναν τους ανθρώπους να δημιουργήσουν μύθους καθώς 

επίσης να γίνει ανάλυση των μύθων και να καταδειχθούν τα βαθύτερα νοήματα που 

εμπεριέχονται σ’ αυτούς. 

Στην συνέχεια αναφέρονται οι απόψεις των αρχαίων Αιγυπτίων για τη μεταθανάτια 

ζωή.  

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που προτείνονται μέσω της διαθεματικότητας είναι να 

εντοπισθούν  οι κοιτίδες πολιτισμού μέσω του Παγκόσμιου Χάρτη ξεκινώντας μια 

περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο και γνωρίζοντας ταυτόχρονα κάποιους μύθους 

που οι πολιτισμοί  μας άφησαν. 

Στις εργασίες –δραστηριότητες του μαθήματος υπάρχουν οι παρακάτω ερωτήσεις –

ασκήσεις: 

2. Ο άνθρωπος αναζητά πολλές φορές τη γνώση στο παρελθόν. Ποια σχολικά 

μαθήματα μάς παρέχουν πληροφορίες για το παρελθόν του ανθρώπου. Ποια είναι η 

γνώμη των μαθητών για την αξία των γνώσεων και των εμπειριών που μας 

προσφέρουν οι πολιτιστικές παραδόσεις των λαών. 

4. Μπορείτε να αναφέρετε έργα πολιτισμού (τέχνης, αρχιτεκτονικής, ποίησης, 

λογοτεχνίας, εθίμων , κοινωνικής οργάνωσης) που να σχετίζονται με τη θρησκευτική 

πίστη; 

Οι απαντήσεις, όπως αναφέρεται, δίνονται διαθεματικά. Ο προβληματισμός γίνεται 

για τη σημασία της ιστορικής γνώσης και της σημασίας και διαφύλαξης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα έργα του πολιτισμού  η σύνδεση γίνεται με τα έργα 

των αρχαίων ναών και εθίμων που είχαν ως κέντρο τον ναό. 

Η αρχαία ελληνική μυθολογία είναι εξελιγμένη λαϊκή κοσμοθεωρία για τη 

δημιουργία των όντων. Τέτοιες αφηγήσεις έχει και η νεοελληνική λαϊκή μυθολογία. 

Οι πυρήνες της βρίσκονται στην αρχαία φυσική μυθολογία του τόπου αυτού, 

ανακατεμένες με την αυστηρή διδασκαλία της Εκκλησίας από τη Βίβλο. Αλλά, όσο 

και αν οι νεοελληνικοί κοσμογονικοί μύθοι επηρεάζονται από τους αρχαίους μύθους. 

παρουσιάζουν εν τούτοις και μια δημιουργική αυτοτέλεια και φαντασία (Λουκάτος 

1978: 251). 

 

                                           ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  Στην σύγχρονη κοινωνία μας με τις ραγδαίες εξελίξεις και τις κοινωνικές 

αλλαγές, ζώντας ως αδιαμφισβήτητο γεγονός την πολυπολιτισμική κοινωνία, το 

σύγχρονο δημοτικό σχολείο ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών πρέπει να 

σεβαστεί τους μαθητές με τις διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις.  

Στα ερωτήματα που αναδύονται αν στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια  των 

θρησκευτικών αναδεικνύονται οι έννοιες της διαθεματικότητας και της 

διαπολιτισμικότητας και ενθαρρύνουν τον διάλογο και το σεβασμό προς τις διαφορές, 

δίνονται ορισμένες ευκαιρίες για διαθεματικά και διαπολιτισμικά σχέδια εργασίας  σε 

μερικά μαθήματα από κεφάλαια στα βιβλία της Γ΄, Δ΄, Ε΄ τάξης και σε μεγαλύτερο 

βαθμό στο βιβλίο της Στ΄ δημοτικού όπου υπάρχει και ολόκληρο κεφάλαιο που 

ασχολείται με τους Ετερόδοξους και Αλλόθρησκους. 

Τα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια είναι «ανοιχτά» ώστε ν’ αφήνουν 

πρωτοβουλίες στους εκπαιδευτικούς και ν’ ασκείται η δημιουργική αυτενέργεια των 

μαθητών. 
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Συγκεκριμένα οι συγγραφείς στο βιβλίο της Ε΄ δημοτικού «Οι χριστιανοί στον Αγώνα τη; 

Ζωής» σε  μια προσπάθεια ώστε να προσεγγίσουν τα θέματα με την αρχή της επαγωγικής 

μεθόδου. συνέθεσαν επιμέρους βιωματικές καταστάσεις με άξονα τη σχέση με το Θεό και 

άφησαν στην αυτενέργεια του μαθητή την κατανόηση και αξιολόγησή τους. Υπονοείται και η 
παραγωγική μέθοδος. Ενισχύεται η προβολή του βιωματικού στοιχείου, γεγονός που ευνοεί 

τη διαχρονική αναφορά σε σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα (σε ενότητες όπως οι 

Απόστολοι, ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος, οι Νεομάρτυρες κ.λπ.) τη συνδυαστική διδασκαλία 
ή την εφαρμογή αντιστοίχων μεθόδων διδασκαλίας (τις μεθόδους Dewey). Η θεωρία του 

Dewey για τη μάθηση θεμελιώνεται στα εμπειρικά δεδομένα και στην ανασύνθεσή τους. 

Βάση κάθε μάθησης είναι η εμπειρική δράση και η πράξη. Με την αρχή αυτή το σχολείο 
μεταβάλλεται σε εργαστήριο στο οποίο ο μαθητής με αυτενεργό δράση ακολουθεί την πορεία 

του επιστήμονα-ερευνητή (Δανασσής-Αφεντάκης 2000: 97-100). 

. Η ανάπτυξη των ενοτήτων των σχολικών εγχειριδίων  εμπλουτίζεται (σε 

λεκτικό επίπεδο ή επίπεδο εικόνας) από προεκτάσεις διαθεματικής  και, όπου είναι 

δυνατόν, διαπολιτισμικής προσέγγισης. Στο βοήθημα του εκπαιδευτικού (βιβλίο του 

δασκάλου) οι συγγραφείς  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Π.Ι. (ΦΕΚ 303/13.3.03  

τ.Β σελ 3914) συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στην παροχή δυνατοτήτων αξιοποίησης 

του έργου του διδάσκοντος. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει αναφορά δικτυακών 

τόπων, στοιχειώδης βιβλιογραφική ενημέρωση,  ενίοτε δε και συμπληρωματικά 

κείμενα, τα οποία μαζί με το υπόλοιπο υλικό (πλούσιο και εξειδικευμένο για τα 

δεδομένα της διδασκαλίας του μαθήματος) και τα παραθέματα προσφέρουν μια 

ολιστική προσέγγιση κατά την διαπραγμάτευση κάθε διδακτικής ενότητας  (Β.Δ. 

σελ.6). 

Τα βιβλία είναι καινοτόμα, σε σύγκριση με τα παλαιότερα, και δίνονται 

οδηγίες για να εφαρμοστεί η βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία και  μέθοδοι 

project (σχέδια εργασίας). Η βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία υποστηρίζει ότι 

για να είναι ικανό το άτομο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ζωής επιτυγχάνεται 

με την άμεση συμμετοχή του παιδιού σε βιωματικές επικοινωνιακές διδακτικές 

διαδικασίες, και έτσι επιτυγχάνεται η άσκηση της ίδιας της ικανότητας να 

αντιμετωπίζει κοινωνικές καταστάσεις γενικά (Χρυσαφίδης 1998: 26,27). 

Ωστόσο σε θέματα διαθεματικότητας, θα μπορούσαν να υπήρχαν περισσότερα 

στοιχεία λαογραφικά, να εμπλουτιστούν με ήθη και έθιμα και παραδόσεις άλλων 

πολιτισμών, στοιχεία   που είναι ελκυστικά και με βιωματικές παρατηρήσεις της 

καθημερινότητας ώστε να συμμετέχουν οι μαθητές και να δίνουν τις δικές τους 

προτάσεις. 

Γενικά στις περισσότερες ενότητες γίνεται φανερό ότι κυριαρχεί το μοντέλο 

της ενσωμάτωσης  καθώς οι αξίες και πεποιθήσεις της ορθόδοξης Θρησκείας και 

ιεραποστολής είναι κυρίαρχες. Αφετηρία του μοντέλου της ενσωμάτωσης είναι η 

«πολυεθνική ιδεολογία» και συγκεκριμένα ότι οι πολιτισμοί της πλειοψηφίας και των 

μειονοτικών ομάδων παρουσιάζουν διαφορετικά αλλά και κοινά  σημεία. Βασικός 

στόχος είναι η θετική αναφορά στον πολιτισμό των μειονοτικών ομάδων, έτσι ώστε 

τα παιδιά των μεταναστών ν’ αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να 

συμμετέχουν τόσο στο γενικό όσο και στον ιδιαίτερο πολιτισμό της ομάδας τους. 

Βέβαια η αναγνώριση των πολιτισμικών διαφορών έχει συγκεκριμένα όρια, αφού 

περιορίζεται σ’ εκείνα τα πολιτισμικά στοιχεία που δεν θέτουν σε αμφισβήτηση τις 

κυρίαρχες πολιτισμικές αξίες της χώρας υποδοχής. Στόχος είναι η διαφύλαξη της 

σταθερότητας και συνοχής του κοινωνικού συστήματος των χωρών υποδοχής των 

μεταναστών (Γκόβαρης 2001: 51,52) 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η εξέλιξη της έννοιας της ορογένεσης, μέσα από το 
περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων της Μέσης Εκπαίδευσης. Η εργασία επικεντρώνεται στην περίοδο 
1900-1980 εξαιτίας του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει λόγω των σημαντικών βημάτων στην εξέλιξη 
της γεωλογικής επιστήμης και των πολλαπλών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.  

Στη διάρκεια του 20ου αιώνα η έννοια της ορογένεσης προσεγγίζεται υπό το πρίσμα διαφόρων 
θεωριών. Την ίδια περίοδο, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δέχεται πολλαπλές μεταρρυθμίσεις, 
από τις πρώτες δεκαετίες όπου διαμορφώνονται οι συνθήκες για την προσαρμογή του σχολειού στις 
ανάγκες της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, μέχρι την καθιέρωση της δωρεάν 
παιδείας, την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας και την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Η υλοποίηση της εργασίας βασίζεται στην ποιοτική ανάλυση των σχολικών εγχειρίδιων 
Γεωλογίας, Ορυκτολογίας που διδάχθηκαν στη Μέση Εκπαίδευση από το 1900 έως το 1980. Γίνεται 
καταγραφή κειμένων, σχημάτων και εικόνων που αφορούν την ορογένεση και έπειτα σύγκριση της 
χρονικής απόκλισης του περιεχομένου των ελληνικών σχολικών εγχειριδίων, με τις αντίστοιχες 
επικρατούσες θεωρίες ορογένεσης.  
Abstract 

The subject of the specific paper concerns the evolution of the concept of orogenesis, through 
the content of school textbooks Secondary Education. The specific paper focuses on the period 1900-
1980, due to the interest because of the important development of geological science, as well as the 
multiple educational reforms, which took place. During the 20th century, the concept of orogenesis was 
approached by various theories. At the same period, the Greek educational system undergoes multiple 
reforms, from the first decades that the conditions for adapting the school to the needs of social and 
economic development of the country were formed, until the reforms of introduction of free education, 
the introduction of Demotic Greek, and the nine-year compulsory education. The implementation of the 
present paper is based to the qualitative analysis of textbooks of Geology and Mineralogy, which were 
taught at the Secondary Education, from the 1900 until 1980. The content of the above textbooks 
concerning orogenesis, through the analysis of text, shapes and images is analyzed. Furthermore, the 
time lag of the content of Greek textbooks and the corresponding prevailing theories on the concept of 
orogenesis, is perfomed and analyzed, correlating them to the educational trends, social and economic 
conditions in Greece, on the studied period. 

 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σύμφωνα με τον Matthews (1994), η χρήση της ιστορίας στη διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών, μπορεί να εξανθρωπίσει την επιστήμη, να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν 
τις κριτικές τους ικανότητες, να προωθήσει μια βαθύτερη κατανόηση των επιστημονικών 
εννοιών και να αντιμετωπίσει τις συνήθεις παρανοήσεις των μαθητών που συχνά μοιάζουν με 
εκείνες των επιστημόνων παλαιότερων εποχών. Στην περίπτωση της διδασκαλίας των 
Γεωεπιστημών, η χρήση της ιστορίας της επιστήμης, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην 
δόμηση και κατανόηση εννοιών, που περιγράφουν τις περίπλοκες και πολυδιάστατες 
γεωλογικές διεργασίες. 

Η εμφάνιση των Γεωεπιστημών στη Μέση Εκπαίδευση, από τις αρχές του 20ου αιώνα 
είναι συνεχής, ωστόσο η διδασκαλία τους παρουσιάζει  αστάθεια ως προς τις διδακτικές ώρες 
που καταλαμβάνουν αλλά και το περιεχόμενο τους. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία 



προσπάθεια ερμηνείας και αξιολόγησης της γεωλογικής πληροφορίας που αφορά την έννοια 
της ορογένεσης, κατά την περίοδο 1900 έως 1980. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του 
θέματος είναι οι εξής: α) τα ορογενετικά φαινόμενα αφορούν άμεσα τον ελληνικό χώρο και 
τη σημερινή μορφή του ανάγλυφου της χώρας (π.χ. Πίνδος) και β) κατά τον 20ο αιώνα 
συντελέστηκαν οι σημαντικότερες επιστημονικές επαναστάσεις στην εξέλιξη της γεωλογικής 
γνώσης και ειδικά στις απόψεις περί την ορογένεση. Κύριο ερώτημα της εργασίας αποτελεί 
το κατά πόσο η πληροφορία που παρέχεται από τα γεωλογικά σχολικά βιβλία, του 1900- 
1980, συνδέεται με την πραγματικότητα της εποχής που διδάσκεται το κάθε εγχειρίδιο και σε 
ποιο βαθμό είναι η πληροφορία αυτή είναι ορθή.  
 
1.1 ΟΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΘΩΡΙΕΣ 

Με τον όρο ορογένεση χαρακτηρίζουμε τις διεργασίες, κατά τις οποίες δημιουργείται 
μια οροσειρά και διαμορφώνεται το μορφοανάγλυφο των ηπείρων και των ωκεανών. Οι 
ορογενετικές κινήσεις είναι κυρίως οριζόντιες και οι δομές που προκύπτουν, αποτελούν μη 
αντιστρεπτά φαινόμενα. Οι γεωλόγοι προκειμένου να ερμηνεύσουν τα ορογενετικά 
φαινόμενα και να αναζητήσουν τα αιτία που συντελούν σε αυτά, οδηγήθηκαν στη διατύπωση 
μίας σειράς θεωριών. Στην παρούσα εργασία λαμβάνονται υπόψη οι κυρίαρχες ορογενετικές 
Θεωρίες του 20ου αιώνα, οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά.  

Η Θεωρία της Συρρικνώσεως ή Συστολής της Γης αναπτύχθηκε τον 18ο αιώνα με βάση 
τις απόψεις των Newton, Descart και Leibniz, ότι η Γη βρίσκεται σε µια κατάσταση θερµικής 
συρρίκνωσης και καθώς ψύχεται βαθμιαία προκαλούνται στη γήινη επιφάνεια δυνάµεις 
πλευρικής συστολής, οπότε αυτές µε τη σειρά του προκαλούν τον σχηματισμό των 
οροσειρών. Οι οροσειρές σχηματίζονται όπως οι ρυτιδώσεις σε ένα πορτοκάλι που 
ξεραίνεται. 

Η Θεωρία του Γεωσυγκλίνου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τις Αμερικανούς 
γεωλόγους J. Hall και J. Dana στα μέσα του 19ου αιώνα, και κυριάρχησε για περισσότερο από 
100 χρόνια.. Το γεωσύγκλινο θεωρείται μια εκτεταμένη και επιμήκης ζώνη ("λεκάνη") του 
φλοιού της γης, πλάτους μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων, η οποία φέρει ιζήματα κατά 
πολύ παχύτερα από τα ιζήματα γειτονικών περιοχών αντίστοιχης ηλικίας. Όλες οι οροσειρές 
του πλανήτη (σύγχρονες και παλιότερες) πιστεύεται ότι προήλθαν από συμπίεση και πτύχωση 
των ιζημάτων και των άλλων πετρωμάτων που τα συνόδευσαν. (Παυλίδης, 2007) 

Η Θεωρία της Μετακίνησης των Ηπείρων διατυπώθηκε από τον Γερμανό Alfred 
Wegener το 1912, προσπαθώντας να εξηγήσει τη γεωμετρική και γεωλογική ομοιότητα των 
ακτών εκατέρωθεν του  Ατλαντικού . Όλες οι ήπειροι ήταν αρχικά ενωµένες σε µια ήπειρο 
την Παγγαία, η οποία τεµαχίστηκε µε αποτέλεσµα να σχηµατιστούν οι σηµερινοί ήπειροι µε 
το γνωστό τους σχήµα. Στη συνέχεια οι ήπειροι απομακρύνθηκαν µεταξύ τους µε 
αποτέλεσµα να σχηµατιστούν οι σηµερινοί ωκεανοί.. Η ιδέα ήταν γνωστή και από πριν 
(Pellegrin 1858, Taylor 1910), όµως ο Wegener απέδειξε την ορθότητα της. (Κοκκάλας, 
2012) 

Η Θεωρία Τεκτονικών Πλακών, διατυπώθηκε αρχικά από τους Hess και Dietz, το 1961 
– 62, και αφορά τη δυναμική του εξώτερου κελύφους της Γης, της λιθόσφαιρας. Η Θεωρία 
αυτή βασίζεται σε µια ευρεία σύνθεση γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων. Η 
λιθόσφαιρα είναι ένα άκαµπτο «στρώµα» 100 περίπου χιλιομέτρων που περιλαμβάνει το 
γήινο φλοιό και ένα τµήµα του ανώτατου µανδύα. Ακουμπά και ολισθαίνει πάνω σε ένα 
υποκείμενο της, ασθενέστερο εύκαμπτο στρώµα, µερικώς «λιωµένου» πετρώµατος, το οποίο 
είναι γνωστό διεθνώς ως ασθενόσφαιρα. (Παυλίδης, 2007). Η θεωρία των Τεκτονικών 
Πλακών είναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης επιστημονικής γνώσης και της ανάπτυξης της 
τεχνολογίας κατά τα μισά του 20ου αιώνα. 

Η Γεωλογία εξελίχθηκε μέσα από μεγάλες και ήσυχες περιόδους ανάπτυξης που 
διαχωρίζονται από επαναστατικές περιόδους ραγδαίας ανάπτυξης. Παλαιότερες θεωρίες δεν 
αχρηστεύονται αλλά μετασχηματίζονται συχνά σε νεότερες, υψηλότερου επιπέδου. 

 
 
 

 



2. ΟΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
 

Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν σχολικά βιβλία Γεωλογίας, τα οποία 
διδάχθηκαν στη Μέση Εκπαίδευση από το 1922 έως το 1979 και συγκεκριμένα σε Αστικά 
Σχολεία, σε εξατάξια Λύκεια, σε Εμπορικές Σχολές και σε τριτάξια Λύκεια. Πιο αναλυτικά, 
από το περιεχόμενο του κάθε βιβλίου, επιλέχθηκαν εκείνες οι ενότητες που αφορούν την τον 
ορισμό των ορέων και τα αίτια δημιουργίας τους. 

Στο βιβλίο Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας το 1922, του Α.Ε Μέγα, για τη Β΄ τάξη 
των Γυμνασίων, οι αναφορές για την ορογένεση συναντώνται στην ενότητα των βραδέων 
κινήσεων του γήινου εδάφους και η πιθανότερη ερμηνεία που δίνεται αφορά την υπόθεση 
συστολής της Γης. Υπάρχει εκτενής περιγραφική αναφορά σε παραδείγματα εξάρσεων του 
γήινου φλοιού, με πλήθος σκίτσων, αλλά η αναφορά στα αίτια είναι ελλιπής. Στη 
Φυσιογνωσία του Π. Τσιλήθρα, που διδάχθηκε στις εμπορικές σχολές στις εκδόσεις από το 
1922 έως το 1928, συναντάμε την ίδια ερμηνεία των ορογενετικών φαινομένων. Το ίδιο 
συμβαίνει και στο βιβλίο Γεωλογία και Ορυκτολογία του Ε.Σαπουντζάκη του 1924 και στην 
επανέκδοση του 1928, όπου παρατίθεται και σχηματική ερμηνεία. (εικόνα 1.)  

 

 
Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση της συρρίκνωσης της Γης. Γεωλογία και Ορυκτολογία, 

1928 
 

Πρέπει να αναφερθεί ότι κανείς από τους παραπάνω συγγραφείς δεν έχει σπουδές 
σχετικές με τη γεωλογία, αλλά όπως συνηθιζόταν τα σχολικά βιβλία αποτελούσαν 
μεταφράσεις κυρίως γαλλικών και γερμανικών συγγραμμάτων. 

Από το 1940 έως το 1959 εκδόθηκε και διδάχθηκε στη Δ΄ τάξη των εξατάξιων 
γυμνασίων το βιβλίο Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας του Γεωργίου Βορεάδη. Είναι 
χαρακτηριστικό του κλίματος της εποχής, πως στη διάρκεια των παραπάνω ετών δεν 
παρατηρείται καμία διαφοροποίηση των εκδόσεων και του περιεχομένου τους. (εκ.1940, 
εκ.1941, εκ.1951, εκ.1952, εκ.1957, εκ.1956, εκ.1959). Σχετικά με την ορογενετική υπόθεση, 
ερμηνεύεται μέσω της θεωρίας του Γεωσυγκλίνου, με περιγραφικό τρόπο και απουσία 
σχημάτων. Ο συγγραφέας του βιβλίου ήταν Καθηγητής Κοιτασματολογίας και 
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διετέλεσε επίσης Καθηγητής 
Ορυκτολογίας και Γεωλογίας στην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή της Αθήνας (1949-60). 
Επιπλέον, ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους και 
ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (1950-58). Παρόλο που ο 
Βορεάδης ήταν πανεπιστημιακός καθηγητής δεν εμβαθύνει στα σχολικά βιβλία του στα αίτια 
της ορογένεσης, ούτε θέτει ερωτήματα για την ορθότητα της θεωρίας που υποστηρίζει. 
Πιθανόν η ειδίκευση του στην Κοιτασματολογία να τον απέτρεπε από αυτό. 

Την ίδια περίοδο, από το 1942, στη Γ΄ τάξη των αστικών σχολείων διδάσκεται το 
βιβλίο Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας της Φυσικού Μαλλιάρη-Πατέρα Ακριβή. Η 
ορογένεση σε αυτό το βιβλίο ερμηνεύεται με τη θεωρία της συρρίκνωσης της Γης και 
μάλιστα παρατίθεται το ίδιο επεξηγητικό σχήμα που υπάρχει στο εγχειρίδιο του Ε. 
Σαπουντζάκη του 1928.  



Σχεδόν σε όλα τα παραπάνω βιβλία, το ύφος των κειμένων χαρακτηρίζεται 
περιγραφικό και χρησιμοποιούνται απλοϊκά σκίτσα για να υποστηριχτεί το κείμενο. (Εικόνα 
1.) Οι συγγραφείς δεν επικεντρώνονται στην αναζήτηση των αίτιων της ορογένεσης και 
παραθέτουν με γενικό και σύντομο τρόπο τη θεωρία της συρρίκνωσης της Γης. 

Το 1963 διδάχθηκε στη Δ΄ τάξη του Γυμνάσιου το Γεωγραφία μαθηματική και φυσική 
μετά στοιχείων γεωλογίας και ορυκτολογίας, του Ε. Σταμάτη. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο 
διαχωρισμό του φλοιού σε Sial και Sima και στο διαχωρισμό αυτό, προσδιορίζει τον 
εσωτερικό φλοιό Sima ως στερεό που εμφανίζει όμως πλαστικότητα και για αυτό επιπλέει 
πάνω του το στρώμα Sial. (Εικόνα 2). Η περιγραφή του εσωτερικού της Γης παρέχει αρκετές 
λεπτομέρειες και ικανοποιητικά σχήματα, ωστόσο δεν υπάρχει αναφορά στα αίτια των 
ορογενετικών κινήσεων, απλά περιγράφονται γεωγραφικά τα όρη της Γης. Ο Ε. Σταμάτης 
ήταν Γυμναστής και  καθηγητής Φυσικών στη Μέση Εκπαίδευση και ιστορικός των 
Μαθηματικών.  

 
Εικόνα 2:. Τα στρώματα του στερεού φλοιού της Γης. Το πάχος και η χημική σύσταση αυτών. 

Γεωγραφία μαθηματική και φυσική μετά στοιχείων γεωλογίας και ορυκτολογίας, 1963 
 

Μερικά χρόνια αργότερα, το 1966 διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου το βιβλίο Στοιχεία 
Γεωλογίας και Ορυκτολογίας του καθηγητή Πανεπιστημίου Γ .Γεωργαλά και της Α. 
Μαλλιάρη-Πατέρα. Ο Γεωργαλάς ήταν διακεκριμένος επιστήμονας και διετέλεσε Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1944, απολύθηκε λόγω των αριστερών του πεποιθήσεων και 
μέχρι το 1980 έζησε για πολλά έτη στις ΗΠΑ. Στο σχολικό βιβλίο του Γεωργαλά, κυριαρχεί 
και πάλι η θεωρία του γεωσυγκλίνου αλλά, μέσα από ένα εκτενές κείμενο επιστημονικού 
ύφους και με χρήση λεπτομερών σχημάτων και όχι σκίτσων.(Εικόνα 3a & 3b) 

 

 
Εικόνα 3a: Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας 1966 απόσπασμα κειμένου. Περιγραφή 

Γεωσυγκλίνου 



 
Εικόνα 3b: Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας 1966. Σχηματική αναπαράσταση δημιουργία 

ορεγενούς, κατά τη θεωρία του Γεωσυγκλίνου 
 

Κατά την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974 βάσει του νόμου 129/1967 αποσύρονται 
και αχρηστεύονται όλα τα βιβλία που είχαν τυπωθεί με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 
1964 και ανατυπώνονται και κυκλοφορούν τα βιβλία, που είχαν εκδοθεί πριν από το 1963. 
(Κούτσουρα, 2008). Πρέπει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη εποχή δεν καταγράφονται στα 
αναλυτικά προγράμματα μαθήματα Γεωλογίας, ωστόσο περιέχονται ελάχιστες έννοιες στη 
Γεωγραφία. Στην έκδοση Γεωγραφία της Ελλάδος του Γ Α. Μέγα το 1967, η δημιουργία των 
ορέων εξηγείται μέσω της θεωρίας συρρίκνωσης της Γης, όπως δηλαδή και πριν από αρκετές 
δεκαετίες. 

Το κλίμα αλλάζει κατά την μεταπολίτευση όπου επανέρχεται η Γεωλογία ως 
ανεξάρτητο μάθημα στη Μέση Εκπαίδευση και διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου, το 
εκσυγχρονισμένο βιβλίο των Γ .Γεωργαλά και της Α. Μαλλιάρη-Πατέρα., Στοιχεία 
Γεωλογίας και Ορυκτολογίας. Στην έκδοση του 1979 γίνεται σαφής και εκτενή αναφορά στη 
«νέα» θεωρία των Τεκτονικών Πλακών, όπου υποστηρίζεται με τη χρήση λεπτομερών 
σχημάτων και όχι σκίτσων.(Εικόνα 4). Όπως προαναφέρθηκε ο Γεωργαλάς ζει ήδη αρκετά 
χρόνια στις ΗΠΑ και πιθανόν έχει υιοθετήσει πλήρως την θεωρία των Τεκτονικών Πλακών.  

 

 
Εικόνα 4: Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας, 1979: Σύγκλιση λιθοσφαιρικών πλακών, 

καταστροφή φλοιού και δημιουργία νέας οροσειράς (ορογένεση) 
 
 
 
 



3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από, τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα διαμορφώνονται στον ελληνικό χώρο οι 
συνθήκες που θα οδηγήσουν σε συστηματικότερες προσπάθειες αλλαγής του συστήματος 
εκπαίδευσης με την ανάδειξη και της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους μαθητές των μη 
αστικών καταβολών. Η άνοδος στην εξουσία της αστικής τάξης συνεπάγεται και μια 
τροποποίηση των προγραμμάτων προς όφελος των μαθημάτων «θετικής κατευθύνσεως»1. 
Στη μεταρρύθμιση του 1929 είναι βασικό μέλημα η προσαρμογή του σχολειού στις ανάγκες 
της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.  

Η εκσυγχρονιστική εκπαιδευτική τάση θα ανατραπεί το 1935 με τα νέα προγράμματα 
του Γυμνασίου, τα οποία ακυρώνουν τη μεταρρύθμιση του 1929 επιστρέφοντας στο πνεύμα, 
των κλασικών σπουδών, για να ανακάμψει μετά το 1959 και τη μεταρρύθμιση του 
Κ.Καραμανλή κάτω από την ανάγκη για τεχνοοικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη 
καθώς και την απαίτηση για τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών θεσμών 

Οι μεταστροφές του εκπαιδευτικού χαρακτήρα γίνονται αντιληπτές στις αρχές του 20ου 
αιώνα, από την εισαγωγή των γεωεπιστημών στα προγράμματα σπουδών, προκειμένου να 
καλύψουν τις ανάγκες της μεταλλευτικής δραστηριότητας, όπως την εξόρυξη βωξίτη από 
Λαύριο, σμύριδας από τη Νάξο και χρωμίτη από το Βούρινο της Κοζάνης. Μεταπολεμικά, οι 
συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της χώρες, οδήγησαν, την περίοδο 1950 – 1975 
στην κατασκευή των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών, Άγρα, Λάδωνα, Λούρο, Πλαστήρα, 
Εδεσσαίου, Πολύφυτου, Κρεµαστών και Καστράκιου. Πρέπει να σημειωθεί πως είναι 
απολύτως εμφανές στα σχολικά βιβλία το επιστημονικό ενδιαφέρον για την ορυκτολογία σε 
σχέση με τον περιγραφικό χαρακτήρα θεμάτων, όπως η ορογένεση. Το επιστημονικά 
ανώριμο ύφος δεν επιτρέπει την αναζήτηση σχέσης αίτιου-αιτιατού για δημιουργία των 
ορέων. Αυτό το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής καταγωγής των 
συγγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές στα σχολικά εγχειρίδια, καθώς κατά κύριο 
λόγο προέρχονταν από γερμανόφωνες χώρες, στις οποίες η Ορυκτολογία και η Πετρολογία 
θεωρούνταν η βάση της Γεωλογίας. 

Σήμερα είναι αποδεκτό πως, η τεκτονική παραμόρφωση που συμβαίνει στο φλοιό της 
Γης, είναι υπεύθυνη για τις ορογενετικές διεργασίες. Ωστόσο, είναι τόσο αργή διαδικασία, 
που υπάρχουν ελάχιστες ευκαιρίες για άμεση παρατήρηση και μέτρησή της από τον άνθρωπο. 
Πώς όμως μπορούν να γίνουν αντιληπτές κατά τη διάρκεια της σύντομης ανθρώπινης ζωής οι 
κινήσεις του στερεού φλοιού;  

 
 
D             
C             
ΒΒ             
ΑΑ             
 1922 1924 1928 1940 1942 1957 1959 1963 1966 1967 1979 

Κατακόρυφος άξονας:  
ΑΑ: θεωρία της συρρίκνωσης ή συστολής, ΒΒ: Θεωρία Γεωσυγκλίνου, C: Θεωρία Μετακίνησης 
των ηπείρων, D: Θεωρία των Τεκτονικών Πλακών σε χρονολογική σειρά, από την παλαιότερη 
προς νεότερη. 
Οριζόντιος άξονας: Χρονική σειρά των σχολικών βιβλίων που μελετήθηκαν  

  
Σχήμα 1: οριζόντια χρονική κατανομή θεωριών ορογένεσης, στα σχολικά βιβλία 1922-1979 

 
Η μεταβολή και η εξέλιξη αποτελούν έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γεωλογική 

επιστήμη, γεγονός που δυσχεραίνει συχνά την κατανόηση, την ερμηνεία και την αποδοχή των 

                                                
1 Βλ. Νούτσος Χ. (1979).Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931‐1973). 
σελ:27-28 



γεωλογικών φαινομένων. Μελετώντας το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων Γεωλογίας, 
γίνεται έντονα αντιληπτή η παραπάνω δυσκολία και ειδικά από το 1922 έως και το 1967, 
καθώς ο φλοιός της Γης θεωρείται ακίνητος και οι ήπειροι σταθερές, όπου αλλάζουν μόνο σε 
έκταση κατά την επίκλυση της θάλασσας, ή ανυψώνονται και καταβυθίζονται. Η ορογένεση 
προσεγγίζεται μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα με τη Θεωρία της Συρρίκνωσης και 
μεταγενέστερα με τη Θεωρία του Γεωσυγκλίνου, εκτός από τη διαφοροποίηση του βιβλίου 
του 1940 της Α. Μαλλιάρη-Πατέρα. Η οριζόντια χρονική κατανομή των σημαντικότερων 
ορογενετικών Θεωριών, φαίνεται στο Σχήμα 1. 

Διαφαίνεται ότι οι νέες απόψεις δεν υιοθετούνται έγκαιρα, παρόλο που συχνά οι 
συγγραφείς σχολικών βιβλίων ήταν και επιφανείς επιστήμονες, όπως ο Βορεάδης και ο 
Γεωργαλάς.  

Είναι εμφανής η απόλυτη έλλειψη της Θεωρίας της Μετατόπισης των Ηπείρων, η 
οποία, παρόλο που διατυπώθηκε από το 1915 και μέχρι το 1960 απασχολούσε τους 
επιστήμονες δείχνοντας το δρόμο για την θεωρία των Τεκτονικών Πλακών, στην ελληνική 
Μέση Εκπαίδευση δεν υιοθετήθηκε ποτέ. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί ή 
αρνείται, να ενσωματώσει στα βιβλία του θεωρίες που προϋποθέτουν την αποδοχή της 
μεταβλητότητας του γήινου φλοιού. Η βαθιά ριζωμένη αντίληψη του σταθερού και 
ακλόνητου στερεού φλοιού, δεν μπορεί να αλλάξει μέσα στη συντηρητική ιδεολογικά 
κοινωνία, από το Μεσοπόλεμο μέχρι την δικτατορία του 1967. Η αποδοχή μίας μεταβλητής 
κινούμενης λιθόσφαιρας, είναι τόσο προοδευτική που δεν έχει θέση στη Μέση Εκπαίδευση, 
μέχρι και τη Μεταπολίτευση. 

Οι μεταβολές στην ελληνική εκπαίδευση μετά το 1974 προσεγγίζουν, σε μεγάλο βαθμό, 
με τις αντίστοιχες στις δυτικές αστικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Τείνουν να 
εναρμονίζονται ακόμη περισσότερο, στο βαθμό που η χώρα μας από περιφερειακή, 
εξαρτημένη και ουραγός, θα ενσωματώνεται ως ισότιμο, στην πράξη, μέλος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.2 Σε αυτές τις εκπαιδευτικές συνθήκες, βρίσκει χώρο η προοδευτική θεωρία των 
Τεκτονικών Πλακών, που αποτελεί τη συμπύκνωση και τη διαλεύκανση όλων των 
προηγούμενων γεωλογικών γνώσεων και είναι το επίτευγμα της σύγχρονης αμερικανικής 
επιστημονικής σκέψης και νοοτροπίας.3. (Σχήμα 1) 

 
Πίνακας 1:  

Προσεγγιστική χρονική απόκλιση έτους έκδοσης με επικράτηση υιοθετούμενης θεωρία  

 
 

Πρέπει να σημειωθεί, όπως παρατηρείται και στον Πίνακα 1, ότι τα σχολικά βιβλία 
παρουσιάζουν μεγάλη χρονική υστέρηση ως προς την εκάστοτε υιοθετούμενη θεωρία 
ορογένεσης, αλλά με τη Θεωρία των Τεκτονικών πλακών να εμφανίζει τη μικρότερη 
απόκλιση. Όπως προαναφέρθηκε, με τη μεταρρύθμιση του 1976 ωρίμασαν οι συνθήκες στην 
εκπαίδευση, ώστε να δοθεί χώρος, έστω και με μικρή καθυστέρηση, σε πιο προοδευτικές 
                                                
2 Επισκόπηση της Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο Νεοελληνικό κράτος. http://www.pi-schools.gr  
3 Βλ.Παυλίδης. Παν-γαία, Εκδόσεις Leader Books, 2007. σελ:71 



ιδέες. Η Θεωρία των Τεκτονικών Πλακών αποτελεί για τη Γεωλογία επιστημονική 
«επανάσταση», όμοιας κλίμακας με εκείνη των απόψεων του Δαρβίνου για την εξέλιξη των 
ειδών στη Βιολογία. 

Μελετώντας την τάση της χρονικής απόκλισης των υιοθετούμενων ορογενετικών 
θεωριών των σχολικών βιβλίων σε σχέση με την εποχή που διατυπώθηκαν, παρατηρείται 
μείωση κατά τα νεότερα έτη. (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2:  
τάση χρονικής απόκλισης έτους έκδοσης με επικράτηση υιοθετούμενης θεωρία 

 

 
 

Απαντώντας στο κύριο ερώτημα της εργασίας, οι θεωρίες ορογένεσης που 
αναφέρονται στα σχολικά βιβλία Γεωλογίας (1922-1979), παρουσιάζουν μεγάλη χρονική 
υστέρηση σε σχέση με τις επιστημονικές αντίληψης της κάθε εποχής, με την υψηλότερη 
απόκλιση την εποχή του πολέμου και της επταετούς δικτατορίας. Κατά τη μεταπολίτευση, 
υπάρχει στροφή προς τη δυτική προοδευτική, Θεωρία των Τεκτονικών Πλακών.  

Γενικότερα, το ελληνικό εκπαιδευτικό δεν ήταν «φιλικό» στην αναζήτηση και 
υιοθέτηση απόψεων, που συνοψίζεται στη φράση «..και όµως οι ήπειροι κινούνται…». 
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Περίληψη 

 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων ιστορίας. 

Δεν εξετάζει ποιο είναι αυτό, αλλά ποιο θεωρείται επιθυμητό με βάση έρευνες της παιδαγωγικής 

επιστήμης, της διδακτικής της ιστορίας και τις αποφάσεις διεθνών οργανισμών. Αφετηριακό σημείο 

της είναι η ανίχνευση του πεδίου στον ελληνικό χώρο (υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραμμα, πρόσφατες 

(επιτυχημένες/αποτυχημένες) προσπάθειες αλλαγής του, δημοσιευμένες απόψεις επιτροπών που 

ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα). Για να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα αναλύει τις 

θέσεις/διαπιστώσεις για την υπάρχουσα μορφή των σχολικών εγχειριδίων που έχουν διατυπωθεί από 
ιστορικούς, ειδικούς της διδακτικής, ερευνητικά ινστιτούτα (Georg Ekert), διεθνείς ενώσεις (Euroclio) 

και οργανισμούς (Unesco, OECD, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση). Στα ευρήματά μας 

διαφαίνεται ότι η ιστορία αποτελεί σε πολλές χώρες πολιτικό διακύβευμα, μάθημα-κλειδί για τη 

διαμόρφωση του ατομικού και συλλογικού «εαυτού». Επιπλέον, παρατηρούνται αλλαγές όσον αφορά 

το περιεχόμενό της ως μαθήματος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Έτσι, από το μονοπώλιο της 

πολιτικής/στρατιωτικής ιστορίας, της ιστορίας των προσωπικοτήτων, το ενδιαφέρον στρέφεται σε 

πολυεπίπεδες, πολυπρισματικές διδακτικές προσεγγίσεις (περισσότερες της μίας ιστορικές 

αφηγήσεις/ερμηνείες, μακρο- και μικρο-ιστορία, κοινωνική/οικονομική ιστορία, ιστορία του 

πολιτισμού). 

Λέξεις κλειδιά 

 
           Ιστορική επιστήμη, σχολικά εγχειρίδια, ιστορική γνώση, διεθνείς οργανισμοί 

 

 
    Abstract 

 
This paper focuses on the content of the history school textbooks. It does not study the content itself, 

but rather what is considered as desired based on researches of the pedagogic science, the didactics of 

history and the resolutions of international organizations. The starting point is the identification of the 

field in the Greek space (existing curriculum, recent - successful or failed - attempts to modify the 

curriculum, published opinions from commissioners that have worked on the specific subject). In order 

to reach some safe conclusions, there has been an analysis of the opinions/findings regarding the 

existing form of the school textbooks, as formulated by historians, specialists on didactics, research 

institutes (Georg Ekert), international associations (Euroclio) and organizations (UNESCO, OECD, 

Council of Europe, European Union). Our findings show that the discipline of history is in many 

countries a political stake, a key discipline in configuring the individual and collective “self”. 

Moreover, there have been changes regarding its content as a discipline of compulsory education. 
Therefore, from the monopole of political/military history -the history of personalities- focus has now 

been shifted towards multilevel, multidimensional didactic approaches (more than one historical 

narrations/interpretations, macro- and micro- history, social/economic history, history of civilization).    
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1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Γιατί μαθαίνουμε και διδάσκουμε ιστορία; Μία πρώτη απάντηση θα ήταν για να 

μορφώσουμε ολοκληρωμένες προσωπικότητες (ανθρωπιστική εκδοχή). Κάποιες άλλες 

πιθανές: να μεταδώσουμε το εννοιολογικό οπλοστάσιο και τον τρόπο εργασίας μιας 

επιστήμης (δεξιότητες, επιστημονική εκδοχή), να προετοιμάσουμε κάποιους για τη 
συμμετοχή τους στον πολιτικό βίο, να κοινωνικοποιήσουμε, να αυξήσουμε την ανοχή και την 

κατανόηση μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας, αλλά και μεταξύ αυτών και των μελών άλλων 

κοινωνιών (στάσεις, εργαλειακή εκδοχή).
1
 Η ιστορία κάνει λόγο για το παρελθόν, ενώ η 

εκπαίδευση για το μέλλον. Σύμφωνα με τη Louisa Blank (2011:3-4) το μεγάλο ερώτημα που 

καλούμαστε να απαντήσουμε είναι τι χρειάζεται να ξέρουμε για το παρελθόν με σκοπό να 

καταλάβουμε τον κόσμο όπως είναι σήμερα; Τι είναι αρκετά «σχετικό» από αυτό για να 
περάσει στην επόμενη γενιά; Η απόφαση θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε το περιεχόμενο 

του ιστορικού μαθήματος, να δεσμεύσουμε χώρο και χρόνο.  

Στην πραγματικότητα, η ιστορία είναι κάτι παραπάνω από μια (απλή) αφήγηση, από 

ένα σύνολο γεγονότων. Αφήγηση χωρίς επινόηση δεν είναι δυνατή (Κοντάκος,2003:251-
256). Το σχολείο παρέχει στην πλειοψηφία του πληθυσμού ιστορική πληροφόρηση, πιθανόν 

για όλη του τη ζωή. Το παράδοξο είναι ότι το 70% αυτής αναφέρεται σε πολέμους, 

κατακτήσεις και άλλα καταστρεπτικά γεγονότα (Blank,2011:3-4). Ένας μεγάλος αριθμός 
εκπαιδευτικών συστημάτων είναι εθνοκεντρικά. Κοινωνικοποιούν τους μαθητές που φοιτούν  

σ’ αυτά εισάγοντάς τους σε έναν συμβολικό κώδικα που χαρακτηρίζει το κοινωνικό σύνολο 

εντός του οποίου βρίσκονται, παρουσιάζοντας το τελευταίο να έχει ομοιογενή κουλτούρα 

(Αβδελά,1998:47-48;Dragonas & Frangoudaki,2001:37-38). Η ιστορία δεν ταυτίζεται 
αποκλειστικά με το παρελθόν. Ως όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το είδος των 

κοινωνικο-πολιτισμικών διαδικασιών εντός των οποίων ζει μια ομάδα ανθρώπων. Οι 

τελευταίες έχουν προσωρινό χαρακτήρα (Jensen,2000:85). Η ιστορία, ακριβέστερα η 
ιστοριογραφία, αντιπροσωπεύει ένα μικρό κομμάτι του παρελθόντος.

2
 Αποτελεί κατασκευή, 

βασισμένη σε συγκεκριμένες, επιλεγμένες πηγές (Grzempa,2001:9). Το αξιακό της φορτίο, 

όμως, είναι αξιοσημείωτο (Μπουντά,2006:76). 
 Η βαθύτερη κατανόησής της ως μαθήματος απαιτεί γνώση των «κοινοτήτων μνήμης» 

που πλαισιώνουν/περιβάλλουν κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. Αν και μια ανάλογη 

συλλογικότητα είναι ως ένα βαθμό μια φαντασιακή κοινότητα, στην πραγματικότητα δεν 

υπάρχει τίποτε το φανταστικό σ’ αυτή! Κι αυτό γιατί δεν μπορεί να υπάρξει και να 
λειτουργήσει ανεξάρτητα από τη συνείδηση των μελών της. Κάθε «φαντασιακή κοινότητα» 

αποτελεί επινόημα με πολύ σημαντικές συνέπειες, αφού μορφοποιεί/διαμορφώνει τον 

κοινωνικό κόσμο των (υποκειμένων) μελών της. Σημαντική για τη μελέτη μας είναι η 
διαπίστωση ότι σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους ενδέχεται να κυριαρχούν σε μια 

κοινωνία διαφορετικές φαντασιακές κοινότητες (Anderson,1997;Jensen,2000:90-91). Σε 

αυτές τα υποκείμενα/μέλη αισθάνονται ότι έχουν κάτι κοινό με ανθρώπους, τους οποίους 
ουδέποτε έχουν συναντήσει ή μιλήσει. Το τελευταίο μπορεί να οφείλεται στο ότι αυτοί (οι 

άλλοι) έζησαν στο παρελθόν, ζουν (σήμερα) πολύ μακριά ή αποτελούν τις μελλοντικές γενιές 

των ανθρώπων. Συνεπώς, μια φαντασιακή κοινότητα δε χτίζεται μόνο με υλικά του 

παρελθόντος. 

                                                             
1
 Ο Δ. Μαυροσκούφης (1997:46) υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχουν έρευνες που να τεκμηριώνουν 

αποφασιστικά την υπόθεση ότι τα σχολικά εγχειρίδια ασκούν καταλυτική επίδραση στη διαμόρφωση των 

στάσεων και των αξιών των μαθητών, καθώς και στον καθορισμό του ιδεολογικού προσανατολισμού 

τους, γιατί τα κείμενα δεν λειτουργούν αυτόνομα, αλλά είναι ενσωματωμένα στα ευρύτερα σχολικά και 

κοινωνικά συμφραζόμενα». Τέλος, η Ε. Λαζαράκου (2004:114) υπογραμμίζει ότι «ενώ είναι βέβαιο ότι 

η μελέτη του παρελθόντος έχει αναπόφευκτες επιπτώσεις στην καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών 

στο παρόν, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας και ο προσανατολισμός των αποτελεσμάτων 

αυτών, ούτε είναι σαφές με ποια συγκεκριμένα περιεχόμενα είναι δυνατόν οι επιδιωκόμενοι στόχοι να 
επιτευχθούν…».  
2
 Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης (Doc.7446,1995:10), τρεις ιδέες είναι στοιχειώδεις για να 

κατανοήσουμε την ιστορία: α) (ότι) ποτέ δεν είναι πλήρως ή οριστικά γνωστή, β) οι μαρτυρίες της 

ουδέποτε είναι αμερόληπτες, γ) κάθε αναχρονισμός θα πρέπει να αποφεύγεται όσο είναι δυνατό. 
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 Στη φάση της διαμόρφωσης και ενίσχυσης του έθνους-κράτους
3
 οι κοινότητες αυτού 

του είδους είναι προεξάρχουσες σε κάθε κοινωνία. Σήμερα, σε αρκετές περιοχές της 

ευρωπαϊκής ηπείρου, το μάθημα της ιστορίας νομιμοποιεί το έργο του έχοντας σε πολύ 

μικρότερο βαθμό ως σημείο αναφοράς μια συγκεκριμένη κυρίαρχη κοινότητα μνήμης 
(Ο.π.:92). Παράλληλα, η ιστορία αποκτά ένα διαρκώς αυξανόμενο παιδαγωγικό, κοινωνικό 

και πολιτικό ενδιαφέρον (Doc.7446,1995:5,16;Rec.1283,1996:1;Μαυροσκούφης,1997:15,46; 

Ferro,1997:41;Black,2011:1;United Nations,2013:19). Υπάρχει, όμως, διάσταση ανάμεσα 
στην ιστορία των ιστορικών και την ιστορία του σχολείου (Αβδελά,1998:71-72). Το 

φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έλκει τα βλέμματα στο 

συγκεκριμένο μάθημα είναι η πολιτική συνείδηση, το ατομικό/κοινωνικό πρότυπο το οποίο 

προβάλλει.  
 

2.0   ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Αρκετά νωρίς υπογραμμίστηκε ο κίνδυνος της εξοικείωσης των μαθητών με 

μονοδιάστατες ιστορικές αφηγήσεις. Δηλαδή με τη μελέτη των πάντων υπό το πρίσμα της 

εθνικής ιστορίας. Επειδή δε γίνεται αναφορά σε άλλες πλευρές ή διαφορετικές ερμηνείες των 

ιστορικών φαινομένων, οι μαθητές θεωρούν είτε ότι δεν υπάρχουν είτε ότι δεν είναι το ίδιο 

έγκυρες με αυτές που διδάσκονται (Αβδελά,1998:63,70).
4
 Το ζήτημα είναι ότι στην ιστορία 

δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για απόλυτη αλήθεια, αλλά γι’ αυτή που έχει επιτευχθεί μέχρι 

τώρα. Κι αυτό το γνωρίζουν οι ιστορικοί. Σε πολλά εγχειρίδια το παρελθόν παρουσιάζεται 

μέσω μιας γραμμικής αφήγησης σε ρέοντα και συνεχή χρόνο, τα γεγονότα διακρίνονται σε 
σημαντικά και ασήμαντα, τα λάθη θεωρείται ότι διδάσκουν. Έτσι, όμως, παραβλέπεται η 

πολυπλοκότητα της ιστορίας, το παρελθόν «περικόπτεται», απλοποιείται. Το σημαντικότερο: 

δεν αφήνουν να διαφανεί η προσέγγισή του, μια προσέγγιση μεταβαλλόμενη από νέα 
δεδομένα, νέες δυνατότητες και νέες αναζητήσεις (Κάββουρα,2002:429). Αν σε αυτές τις 

συνθήκες προστεθεί η γλώσσα του συναισθήματος, οδηγούμαστε στη διαιώνιση της 

μονομέρειας και των στερεοτύπων. Ανάλογα εγχειρίδια παρουσιάζουν εξηγήσεις 

επιλεγμένων γεγονότων, προβάλλουν την αιτιοκρατία (και όχι την αιτιότητα). Κατά 
αντανακλαστικό τρόπο, οι μαθητές απομνημονεύουν (Black,2011:37). 

Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι η πολιτική ιστορία αποτελεί την προτιμητέα μορφή 

εθνικής ιστορίας. Συχνά είναι το αφήγημα της κυρίαρχης ομάδας σε μια κοινωνία, κι όχι η 
ιστορία εκείνων των ομάδων ή των τάξεων που δεν έχουν ή δεν είναι στην εξουσία 

(Γουστέρης,1998:36;Stradling,2003:8;Koulouri,2006:19). Όσον αφορά το εθνικό παρελθόν, 

στις περισσότερες περιπτώσεις επιλέγονται/φωτίζονται τα σημαντικά γεγονότα, τα σημεία 
καμπής ενός λαού, οι περίοδοι επέκτασης και ευημερίας, η επιτυχής 

διαχείριση/αντιμετώπιση/διαπραγμάτευση πολιτικών και στρατιωτικών συγκρούσεων (Leeuw 

Rood,2008:72). Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ τονίζει σε σχετική μελέτη του ότι η 

υπερηφάνεια (ή η αίσθηση της τιμής) είναι έντονη στην ελληνική ιστορία και κουλτούρα, 
κάτι που αντανακλάται στον τρόπο (-ους) με τον (-ους) οποίο (-ους) γίνεται αντιληπτό το 

αναλυτικό πρόγραμμα
5
 και η παιδαγωγική επιστήμη (OECD,2011:16). Από τους σύγχρονους 

ιστορικούς γίνεται προσπάθεια να αναθεωρηθεί αυτή η στενά επιλεγμένη σχολική ιστορία. 
Το ενδιαφέρον για την ιστορία των απλών ανθρώπων και των ομάδων αυξάνεται, αλλά και η 

τάση να αναδειχτεί η πολυπλοκότητα των ιστορικών φαινομένων (Low-Beer,1997:31-32). Η 

διεύρυνση, όμως, των αναλυτικών προγραμμάτων
6
 αποδείχτηκε δύσκολη υπόθεση. 

                                                             
3
 Στην Ευρώπη η κυρίαρχη ιδέα από το 19ο αιώνα και μετά ήταν ένα έθνος ενιαίο, ομοιόμορφο, με μία 

κουλτούρα, μία γλώσσα, «εξισωμένο», σταθερό, συγκεντρωμένο. 
4
 Εάν μια γενιά διδαχτεί την «αλήθεια», χωρίς να της δοθεί καμιά δυνατότητα να την αναθεωρήσει 

και/ή  αισθάνεται «άνετα» μ’ αυτή, τότε οποιαδήποτε διαδικασία σκέψης αποτυγχάνει. Όταν κληθεί να 

τη μεταδώσει στην επόμενη γενιά, δε θα έχουμε κάποια εξέλιξη, αλλά μια επανάληψη αυτής της 

μονοδιάστατης ιστορικής εκδοχής (Rec.1880,2009:1). 
5
 Σύμφωνα με την Ε. Μπουντά (2006:134), τα αναλυτικά προγράμματα μας δείχνουν τη διαχρονική 

εξέλιξη του τι είναι και πώς γίνεται η ιστορία όχι μόνο μέσα στο σχολείο, αλλά και έξω από αυτό. 
6
 Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Προγράμματος Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών (2012). 
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Το περιεχόμενο των βιβλίων και οι μέθοδοι διδασκαλίας συνδέονται στενά μεταξύ 
τους (Koulouri,2001:22-23). Η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσά τους δεν είναι εύκολο έργο. Ο 

διδακτικός χρόνος είναι περιορισμένος, ενώ οι γνώσεις που καλούνται να επεξεργαστούν οι 

μαθητές έχουν μεγάλο εύρος. Οι ιστορικές αφηγήσεις μας δίνουν την εντύπωση ότι μπορούν 
να συνθέσουν όλη τη διαθέσιμη πληροφορία, να βγάλουν νόημα σχετικά με το τι ακριβώς 

συνέβη σε κάθε ιστορική περίοδο. Αυτό που δε λένε με σαφήνεια είναι η προσωρινότητά 

τους, ο διαφορετικός τρόπος αντίληψης των γεγονότων από τους ίδιους τους «ιστορικώς 
δρώντες», τα διαφορετικά/αντικρουόμενα συστήματα πεποιθήσεων των τελευταίων κτλ. 

(Stradling,2002:13).  

Για τον Δ. Μαυροσκούφη (1997:19-20) από τις απαρχές του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού στο ελεύθερο ελληνικό κράτος το μάθημα της ιστορίας προσφέρθηκε για τη 
συγκρότηση και προβολή της εθνικής ταυτότητας, την επιβεβαίωση της ιστορικής συνέχειας 

του έθνους και την αντίκρουση θέσεων που θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση τα 

παραπάνω (τη διεκδίκηση των εθνικών δικαίων). Σφοδρές αντιδράσεις παρατηρούνται, 
κυρίως, σε κάθε προσπάθεια αλλαγής των σκοπών και των περιεχομένων του μαθήματος. 

Επιπλέον, είναι ισχυρός ο διαποτισμός του από τα χαρακτηριστικά του κανονιστικού λόγου. 

Η εξήγηση θα αναζητηθεί προς δύο κατευθύνσεις: α) στην έντονα συμβολική λειτουργία του 

μαθήματος, μέσα στο συγκεκριμένο (κάθε φορά) πλαίσιο πολιτικών συνθηκών, β) στον 
υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος που επιδεικνύει το κοινωνικό σώμα για ορισμένες πλευρές του 

εκπαιδευτικού συστήματος (Ο.π.:26-27).  

Έκθεση της Unesco (2006:47-51) για την αναθεώρηση των αναλυτικών 
προγραμμάτων και των εγχειριδίων ιστορίας στη νοτιανατολική Ευρώπη επισημαίνει, 

αναφορικά με την Ελλάδα, ότι: α) μετά το 1974 το περιεχόμενο των βιβλίων έγινε 

αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, έντονης κριτικής και οδήγησε, σε τρεις περιπτώσεις, στην 
απόσυρση εγχειριδίων από τα σχολεία,

7
 β) γίνονται συστηματικές αναφορές σε 

τραυματικά/συγκρουσιακά θέματα όπως η μικρασιατική καταστροφή και ο εμφύλιος 

πόλεμος, γ) η ιστορία θεωρείται αντικείμενο par excellence, γι’ αυτό χορηγείται ένα επίσημα 

εγκεκριμένο εγχειρίδιο, δ) μεταξύ 2006-2008 έχουν αναληφθεί αρκετές προσπάθειες 
ανανέωσης τόσο των βιβλίων, όσο και των αναλυτικών προγραμμάτων, ε) στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται μια ισορροπημένη προσέγγιση των ιστορικών 

θεμάτων, στ) το αφηγηματικό μοντέλο αποτελεί τη νόρμα, αν και ενθαρρύνεται η 
πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορικής γνώσης, ζ) δεν είναι όλα τα βιβλία ιστορίας 

υποχρεωτικά (λύκειο).
8
 

Η διατριβή της Ε. Μπουντά (2006:202-207,217,220-221) για τα αναλυτικά 
προγράμματα ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει ενδιαφέροντα ευρήματα. 

Για το πιο πρόσφατο (2003) υπογραμμίζει ότι: α) το περιεχόμενό του μονοπωλείται από την 

εθνική ιστορία (88%), β) δεν αξιοποιούνται διαφορετικές/αντιθετικές ερμηνείες (0%), γ) η 

συνηθέστερη οπτική προσέγγισης του παρελθόντος είναι μέσω της κυρίαρχης ιδεολογίας 
(έθνος-κράτος, αρχαιότητα) (93%), δ) στην προηγούμενη περίπτωση η πολιτική ερμηνεία των 

γεγονότων προτάσσεται (47%) και ακολουθεί η αλληλεπίδραση του γεωγραφικού, 

οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού πεδίου (29%), δ) η ύλη της ιστορίας 
δεν αρθρώνεται με αναλογικό τρόπο, στ) δεν εξετάζονται αρκετά τα οικονομικά και 

κοινωνικά φαινόμενα, η καθημερινή ζωή και οι νοοτροπίες των ανθρώπων. Για τη 

συγγραφέα, πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν απο-ιδεολογικοποιείται η ιστορική γνώση 

μέσω της επίγνωσης της πολλαπλότητας και της σύνθετης κοινωνικο-πολιτικής 
αναφορικότητας των ερμηνευτικών εκδοχών για το παρελθόν (Ο.π.:218).  

Η ιστορία ως γνωστικό αντικείμενο
9
 παρουσιάζει τρεις βασικές δυσχέρειες: τη φύση 

των ιστορικών γεγονότων, το πρόβλημα της αντικειμενικότητας και τη φύση της ιστορικής 

                                                             
7
 Δες σχετικά και τα Δελτία τύπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (14/02/2007, 6/12/2007). 

8 Η συγκεκριμένη έκθεση είναι συστηματική και λεπτομερής. Κάθε τι που αναφέρει προέρχεται από 

συγκεκριμένο ανταποκριτή/απαντώντα, προσβλέποντας να καλύψει διαφορετικές απόψεις. Δες σχετικά 
και Koulouri, Christina; Giannakopoulos, Dimitris; Sakka, Vasiliki and Syriatou, Athena. (2001). 

National Report: Greece. 
9
 Ο ιδιαίτερος «χαρακτήρας» της σχολικής ιστορίας σε κάθε χώρα καθορίζεται από τους ακόλουθους 

παράγοντες: α) το βαθμό του κρατικού παρεμβατισμού στα εκπαιδευτικά πράγματα, β) τις 
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εξήγησης. Οι αρχές και οι προβληματισμοί για την επιλογή των περιεχομένων διδασκαλίας 
ταυτίζονται με τις αρχές και τη δεοντολογία του σχολικού εγχειριδίου (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο,2005:1-3). Ένα από τα παράδοξα που παρατηρούνται είναι «η συγγραφή 

διδακτικών βιβλίων πριν από την έκδοση αντίστοιχων Αναλυτικών Προγραμμάτων ή η ύπαρξη 
ίδιων εγχειριδίων σε διαφορετικά Α.Π.» (Γουστέρης,1998:43,44). Μεταξύ των διλημμάτων 

που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα είναι τα εξής: 

 Παρουσίαση των γεγονότων σχολιασμένη ή όχι; 

 Εθνική, ευρωπαϊκή ή παγκόσμια ιστορία; Ποια η κατανομή καθεμιάς στο 

Α.Π.; 

 Αρχαία, νεότερη ή σύγχρονη ιστορία; Σε τι ποσοστό του Α.Π. και ποια η 

αιτιολόγηση για κάθε εναλλακτική λύση; 

 Ποιο το επίπεδο δυσκολίας; 

Στις αρχές/κριτήρια για την επιλογή της ιστορικής γνώσης περιλαμβάνονται: 

 Ο σεβασμός στα δημιουργήματα κάθε λαού και η αποφυγή στερεοτύπων. 

 Η συμβολή στην κατανόηση του κόσμου. 

 Οι αρχές της εθνότητας, της οικουμενικότητας, της συνολικότητας, της 

επικαιρότητας (Κόκκινος,2003:194-203). 

 Η πραγμάτευση νέων ιστορικών πεδίων (η ιστορία των ιδεολογιών, των 

νοοτροπιών, η ιστορία του φαντασιακού, που έχει να κάνει πρωτίστως με τη 
λογοτεχνική/καλλιτεχνική παραγωγή, η ιστορία των συμπεριφορών, του 

συμβολικού) (Μπόκολας,2003:265-281). 

  Η παραδειγματική προσέγγιση διδασκαλίας, αντιπροσωπευτική μιας 

ευρύτερης περιοχής ιστορικών γνώσεων, για την αντιμετώπιση της πληθώρας 
της ύλης (Γουστέρης,1998:38-39). 

Η τάση που υπάρχει σήμερα μελετά την ιστορία του πολιτισμού, έχοντας ως 

επίκεντρο την εθνική ιστορία, με την κάλυψη όλων των περιόδων στο μέτρο του δυνατού 
(Ο.π.:40). Για τη σχετική ελληνική βιβλιογραφία, ο ελληνοκεντρισμός και η τελεολογία 

ανιχνεύονται τόσο στην περιοδολόγηση της διδασκόμενης ιστορίας, όσο και στην επιλογή και 

την οργάνωση της ύλης. Βασικά ζητήματα θεωρούνται το είδος και οι περίοδοι που θα 

διδαχτούν. Ως λύση προτείνεται η συγκρότηση ενός καταλόγου όρων και η επανεξέτασή τους 
ή η αλλαγή των περιεχομένων, όταν διαπιστώνονται μεγάλες δυσκολίες κατανόησης 

(Μαυροσκούφης,1997:39-41). Το βασικό ερώτημα για τα σχολικά εγχειρίδια, δηλαδή εάν τα 

επιστημονικά - μορφωτικά - παιδαγωγικά κριτήρια θα μπορέσουν να υπερισχύσουν των 
αντίστοιχων πολιτικών, παραμένει (Καψάλης & Χαραλάμπους,1995:199,203).

10
 

Τα ιστορικά προβλήματα συζητιούνται μέσα στο σύνολο των ιστορικών γεγονότων, 

χωρίς απόλυτες ηθικές και αισθητικές προσεγγίσεις (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων,2013:2). 
Η ιστορία είναι μια επιστήμη που διαμορφώνει διαρκώς τα κριτήρια της αντικειμενικότητας, 

ώστε να στέκεται κοντά στο υποκείμενό της, τον άνθρωπο. Ξεπερνά, έτσι, οποιαδήποτε 

μεταμοντέρνα υποκειμενική εκδοχή. 

 

3.0   Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

    3.1  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 
Η εξοικείωση με την επιστήμη της ιστορίας και η διαμόρφωση συλλογικής 

συνείδησης παραμένει πρώτιστος στόχος του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου 

(Stearns,1998). Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ταυτότητα,
11

 όπως επίσης και οι χώρες 

                                                                                                                                                                             
επικρατέστερες κοινωνικά αντιλήψεις για τους στόχους της διδασκαλίας της ιστορίας, γ) τους 

συσχετισμούς δυνάμεων στο επίπεδο που λαμβάνονται οι αποφάσεις, δ) τις απόψεις για τον τρόπο 

παραγωγής της γνώσης, ιστορικής και άλλης (Αβδελά,1998:79). 
10

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το γυμνάσιο και το λύκειο χρησιμοποιήθηκαν πάνω από είκοσι 

εγχειρίδια ιστορίας σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από είκοσι χρόνια (1974-1998). 
11

 Η έννοια της ταυτότητας προϋποθέτει την έννοια της διαφορετικότητας. Υπάρχει ο εαυτός και ο μη-

εαυτός, ο άλλος. Υπάρχουν οι συν-πατριώτες και οι μη, οι ξένοι. Η μετατροπή της αίσθησης του 

ανήκειν σε εθνική ταυτότητα είναι μια αργή και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται 
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(Stability Pact for South Eastern Europe,2002;United Nations,2013:4). Οι ταυτότητες 
(ορθότερα) καθορίζουν ποιοι είμαστε (Αβδελά,1998:72;Rec.15,2001:5). Επιπρόσθετα, 

διδάσκονται, μαθαίνονται. Οι μαθητές μελετούν την ιστορία για να κατανοήσουν τον κόσμο 

στον οποίο ζουν, τις δυνάμεις, τα κινήματα και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν 
(διαμορφώνουν) τη σημερινή του μορφή (Black,2011:1-3,5). Η εθνική ταυτότητα και η 

συλλογική συνείδηση, ακόμη και στο επίπεδο του ατόμου, συνιστούν έννοιες εξαιρετικά 

πολύπλοκες. Ιδιαίτερα, η πρώτη αποτελεί μία μεταξύ πολλών άλλων και η σπουδαιότητά της 
αυξάνει, κυρίως όταν απειλείται (από πραγματικούς ή φανταστικούς κινδύνους). Συχνά 

παρατηρούνται σ’ αυτή μυθικά στοιχεία, που αντλούν τη δύναμή τους από τις μνήμες και τα 

συναισθήματα που κρύβονται πίσω τους. Έτσι, η απόσταση από την ιστορική 

πραγματικότητα διευρύνεται. Επιπλέον, η ιστορία και η πολιτική αγωγή (η αγωγή για την 
πολιτειότητα), όπως και η ιδεολογία (Doc.7446,1995:5) έχουν μακρά σχέση (Low-

Beer,1997:64). 

 Η εργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι από 
τις πιο σημαντικές. Ιδίως η ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων ανέδειξε το εύρος των 

πιέσεων που ασκούνται στη σχολική ιστορία, με χαρακτηριστικότερες εκείνες που 

προέρχονται από το πολιτικό σύστημα και την κοινή γνώμη κάθε χώρας (Low-Beer,1997:11-

13). Οι λεγόμενοι «δομικοί παράγοντες» καθορίζουν τη μορφή και τη λειτουργία των 
κειμένων διδασκαλίας (Κόκκινος,2003;Nichol & Dean,2003:2-4,6;Kärkkäinen,2012:1). Ένα 

δεύτερο εύρημα είναι ότι συχνά η ιστορία άλλων λαών διδάσκεται μέσα από την οπτική του 

εθνικού εαυτού. Αυτή η διαπίστωση ισχύει ανεξάρτητα από το μέγεθος ενός κράτους 
(«μικρό» ή «μεγάλο»). Εδώ θα προσθέταμε, τουλάχιστον για την Ευρώπη: την απουσία από 

τα βιβλία ιστορίας ολόκληρων περιοχών της ηπείρου, που αποσιωπούνται ή παραβλέπονται, 

την ευρωκεντρική, ίσως δυτικοκεντρική ερμηνεία της ιστορίας (Leeuw Rood,2008:68-69), 
την παρουσίαση του έθνους μονολιθικά, ως ενιαία ομάδα/οντότητα, την παράβλεψη ή την 

αγνόηση της θρησκευτικής ιστορίας, ιδίως άλλων δογμάτων πέραν του κυρίαρχου, τον 

πληθωρισμό της πολιτικής ιστορίας έναντι όλων.  

Είναι εμφανές ότι ποια ιστορική γνώση θα διδαχτεί είναι ζήτημα επιλογής 
(Doc.7446,1995:1;Council of Europe,2001:1). Ποιος, όμως, επιλέγει κάθε φορά, ποιος 

διαμορφώνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος; Γιατί επιλέγει αυτό το θέμα κι όχι 

κάποιο άλλο; Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται; Το περιεχόμενο του Αναλυτικού 
Προγράμματος αντανακλά την εξέλιξη και την πολιτιστική κληρονομιά μιας κοινωνίας 

(Kärkkäinen,2012:9). Εσωκλείει θέματα (γνωστικά αντικείμενα, περιεχόμενα κτλ) που τα 

«είχε», που ήταν «πάντα» εκεί (ή που μας δίνουν αυτή την εντύπωση). Εμπεριέχει, ακόμη, ως 
κληρονομιά προηγούμενα ντοκουμέντα για την εκπαίδευση (νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους) 

(Ο.π.:7).  

Για τον R. Stradling (2002:21) το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι τι θα συμπεριλαμβάνει 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα, αλλά τι θα αφήνει απέξω. Η συνηθέστερη δομή ενός ανάλογου 
προγράμματος για την ιστορία είναι αυτή που ακολουθεί το χρονολογικό άξονα. Η 

χρονολογική εκδοχή θεωρείται ότι συμβάλλει στην απόκτηση από τους μαθητές (της) 

ιστορικής προοπτικής, στη συνοχή όσων μελετούν (Low-Beer,1997:23-24). Αυτοί που 
διαφωνούν υποστηρίζουν πως η μελέτη σε βάθος συγκεκριμένων θεμάτων, η παρουσίαση 

ιστορικών φαινομένων στην εξέλιξή τους και η αντιπαραβολή των χαρακτηριστικών 

διαφορετικών περιόδων (π.χ., στην ιστορία της ίδιας χώρας ή μιας ηπείρου) μπορούν να 

αποδειχτούν αρτιότερη λύση από τη χρονολογική εκδοχή (Ο.π.:24). Η κριτική που ασκείται 
στα αναλυτικά προγράμματα με θεματική δομή υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος 

δόμησης της ιστορικής ύλης δεν προσφέρεται για την ανάπτυξη στους μαθητές της αίσθησης 

του χρόνου, της συνέχειας και της ιστορικότητας. Ενέχει τον κίνδυνο να αναπτύξουν μια 
αποσπασματική εικόνα για την ιστορία. Και αυτό, γιατί «περνούν από θέμα σε θέμα χωρίς 

κάποια (ουσιαστική,) εμφανή σύνδεση μεταξύ τους» (Ο.π.:65-66).   

Η επιλογή, λοιπόν, του περιεχομένου και τα κριτήρια στα οποία στηρίζεται, φανερά ή 
αφανή, προκαλούν έντονες διαφωνίες. Συχνά γίνεται αναφορά σε αρχές δόμησης του 

αναλυτικού προγράμματος (Kärkkäinen,2012:8). Η συστηματική μελέτη του, καθώς και του 

                                                                                                                                                                             
μέσα και από το εκπαιδευτικό σύστημα. Η εμφάνιση και η συστηματοποίησή της είναι χαρακτηριστικό 

της ανάδυσης του έθνους-κράτους. 
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παραγόμενού του, των εγχειριδίων, μπορεί να μας αποκαλύψει αρκετά για την 
προαναφερόμενη επιλογή. Σύμφωνα με την Gita Steiner Khamsi (1994), θα μας αποκαλύψει 

«ποιου την ιστορία αφηγούμαστε και ποιου παραλείπουμε». Οι οδηγίες που έχει κατά καιρούς 

εκδώσει το Συμβούλιο της Ευρώπης προς τις χώρες μέλη του αναφέρονται σε αρκετά από 
αυτά τα ζητήματα. Ειδικότερα, τονίζεται: α) να μην υποχρεώνονται οι μαθητές να 

αποδεχτούν συγκεκριμένες ερμηνείες ή συμπεράσματα κατά τη μελέτη της ιστορίας, β) η 

ανάγκη αναθεώρησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων (Rec.15,2001:6), γ) η σημαντικότητα 
της διδασκαλίας της εθνικής ιστορίας, δ) η αντι-επιστημονικότητα τόσο της ευρωκεντρικής, 

όσο και της εθνοκεντρικής προσέγγισης, ε) η αξία της ενασχόλησης των μαθητών με 

γεγονότα που επηρέασαν το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου, στ) η χρησιμότητα της 

συστηματικής μελέτης της σύγχρονης ιστορίας (Stradling,2002:11-12), ζ) η αξιοποίηση της 
συγκριτικής προσέγγισης, η) η αξία να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με περισσότερες της μιας 

οπτικές/αντιλήψεις για τα γεγονότα που μελετούν (Low-Beer,1997:17-19,42-

45;Stradling,2003:9). 
Οι προαναφερόμενες μελέτες για την ευρωπαϊκή ήπειρο έχουν δείξει ότι στις 

περισσότερες χώρες η εθνική ιστορία καλύπτει το 40-50% του διδακτικού χρόνου. Μάλιστα, 

δεν αποτελεί μόνο (το) σημείο αναφοράς του συγκεκριμένου μαθήματος, αλλά επηρεάζει το 

σύνολο του αναλυτικού προγράμματος. Τις δεκαετίες του 1970 και 1980 παρατηρήθηκε μία 
προσπάθεια περιορισμού αυτού του φαινομένου. Δε θα διαρκέσει, όμως, πολύ 

(Μαυροσκούφης,1997:17-18). Η εθνική ιστορία θα επανακάμψει δριμύτερη την επόμενη 

δεκαετία, όχι μόνο στα κράτη υπό μετάβαση, αλλά και στη δυτική Ευρώπη (Low-
Beer,1997:24-25,41,46;Leeuw Rood,2008:68,69). Ο ρόλος της στη διαμόρφωση της εθνικής 

ταυτότητας θεωρήθηκε κομβικός. Επιπλέον, εκλαμβανόταν ως αντίδοτο στην 

απλοποιητική/ανιστορική αφήγηση που σε πολλές περιπτώσεις προωθούσαν τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης (Doc.7446,1995:4,12;Stradling,2002:40;Rec.1880,2009:2). Το ζήτημα γίνεται 

πολυπλοκότερο εάν θέσουμε το ερώτημα τι πρέπει να διδαχτεί από το εθνικό παρελθόν. Εδώ 

παρατηρείται ένα χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής και σχολικής εκδοχής. 

 Η σχολική ιστορία είναι, κατά πολλούς τρόπους, ένα είδος επίσημης, θεσμικής 
ιστορίας. Στις περισσότερες χώρες το περιεχόμενό της, η διάταξή του και πολλά άλλα 

αποφασίζονται από κυβερνητικούς αξιωματούχους (Doc.7446,1995:2). Ταυτόχρονα, η 

ανάγκη νομιμοποίησης είναι εμφανής (Ο.π.:5,9-10). Είτε η επιλογή του εγχειριδίου γίνεται 
από το υπουργείο Παιδείας είτε ακολουθείται διαφορετική τακτική, η σχολική ιστορία 

φαίνεται να διαθέτει ένα δημόσιο, «ημι-επίσημο» status.
12

 Οι κυβερνήσεις καθορίζουν τα 

τεκταινόμενα του μαθήματος όχι μόνο μέσω του ελέγχου νομιμότητας που ασκούν, αλλά και 
μέσω των κάθε είδους αναφορών, ανατροφοδοτήσεων και διαγωνισμών στους οποίους 

υποχρεούνται οι μαθητές να συμμετέχουν
13

(OECD,2011:30-35,41-42,54). Ο σχεδιασμός του 

Αναλυτικού Προγράμματος εμπεριέχει πολιτικές επιλογές. Σε αυτές διαφαίνεται η επιθυμία 

διαμόρφωσης ενός κοινού, ιδεαλιστικά κατασκευασμένου παρελθόντος. Κοινωνικές 
προσδοκίες και παραδοχές, πολιτικά διαμεσολαβημένες (Rec.1880,2009:1), καθορίζουν το 

περιεχόμενο, που μπορεί, αρχικά, να εδράζεται ή να πηγάζει από την ακαδημαϊκή συζήτηση 

των ιστορικών (Nichol & Dean,2003:8). Ένα δεύτερο στοιχείο που καθιστά, κατά ένα τρόπο, 
τη σχολική ιστορία δημόσια ιστορία είναι το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των 

χωρών είναι η εκδοχή που αποδέχεται η κοινή τους γνώμη, συνιστά την περισσότερο 

«αναγνωρίσιμη» εκδοχή (Low-Beer,1997:36,70). Η λεγόμενη κοινή γνώμη, όμως, έχει σαφή 

άποψη για το ποια σχολική ιστορία θέλει; Οι μελέτες του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν 
δείξει ότι αυτό που πραγματικά θέλουν πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες από τη διδασκαλία της 

ιστορίας είναι ασαφές ή αντικρουόμενο. Επιπλέον, η επιρροή που ασκούν διάφοροι 

παράγοντες ή ομάδες πίεσης εκτός σχολείου είναι σημαντική. Τελικά, αναλυτικά 
προγράμματα με ή χωρίς εθνική ιστορία; 

                                                             
12

 Η επίσημη ιστορία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο των συγκεντρωτικών εκπαιδευτικών 

συστημάτων. Μάλιστα, ο R. Stradling (2002:30) υποστηρίζει πως η σχολική ιστορία αποτελεί δημόσια 
περιουσία! 
13

 Στην αναφερόμενη Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι παρά τις 

αλλαγές του Απριλίου του 2011 ο κεντρικός έλεγχος στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και στα σχολικά εγχειρίδια 

παραμένει ισχυρός (OECD,2011:56).  
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 Πρόκειται για αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αναλυτικού προγράμματος και κάθε 
εγχειριδίου ιστορίας (Leeuw Rood,2008:68). Η ανάπτυξη της εθνικής ταυτότητας μπορεί να 

γίνει υπό συγκεκριμένους όρους, αφού η μετάβαση από την εθνική (ενοποιούσα, 

ενοποιητική) στην εθνικιστική (διαιρετική) ιστορία είναι σχετικά εύκολη (Ο.π.:14).
14

 
Επιπρόσθετα, η σχολική ιστορία «οφείλει να κάνει» δύο πράγματα, τα οποία συχνά 

θεωρούνται αντικρουόμενα: α) να διδάξει, από το ένα μέρος, τις μεθόδους της συγκεκριμένης 

επιστήμης, τις απαραίτητες δεξιότητες και να διαμορφώσει μαθητές με ιστορική συνείδηση
15

 
και κριτική σκέψη, β) σε ένα δεύτερο επίπεδο, να λειτουργεί δομικά, να αυθεντικοποιεί και 

να βαθύνει την εθνική συνείδηση μέσω της ιστορικής εκπαίδευσης. Σε πολλές περιπτώσεις 

μεταξύ αυτών των δύο κοινωνικών λειτουργιών εμφανίζεται ένας βαθμός έντασης. Ανάλογα 

με το ποιος και προς τα πού «λύνει» αυτή την ένταση δίνει/κάνει την ειδοποιό διαφορά του 
ιστορικού μαθήματος (Low-Beer,1997:79;Kärkkäinen, 2012:9). Παρόμοια ένταση 

χαρακτηρίζει και τη δουλειά των ιστορικών, η οποία αξιολογείται πρωταρχικά από τις 

κοινωνίες στις οποίες ζουν και εργάζονται. Ιδίως στην περίπτωση που παράγουν νέες 
ερμηνείες του παρελθόντος μέσω της επαναπεριγραφής/επανερμηνείας των ιστορικών 

γεγονότων (η ιστορικότητα της ιστορικής γνώσης) (Rec.1283,1996:1).  

 Ως λύση προτείνεται η επίτευξη ικανοποιητικής ισορροπίας μεταξύ τοπικής, εθνικής, 

περιφερειακής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας (Doc.7446,1995:2-
30;Rec.1283,1996:2). Η περιεκτική κάλυψη των πάντων είναι αδύνατη, ενώ σε πολλά 

αναλυτικά προγράμματα η πληθώρα ιστορικής ύλης είναι εμφανής. Για το Συμβούλιο της 

Ευρώπης η διδακτική προσέγγιση που υιοθετείται και οι αντιλήψεις που προσφέρονται στους 
μαθητές είναι περισσότερο σημαντικές από τη λεπτομερή καταγραφή του γνωστικού 

περιεχομένου. Μάλιστα, σε συνέδριο του στην Πράγα (1995) τόνισε ότι το επίκεντρο της 

συζήτησης βρίσκεται στο ποσό του περιεχόμενου ή στο ποσό του χρόνου που θα δεσμευτεί 
για κάθε ιστορική διάσταση (Low-Beer,1997:48).  

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην «πολυ-πρισματικότητα» ως έννοια, στάση και 

διδακτική στρατηγική.
16

 Σε αυτή οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με περισσότερες της μιας 

αφηγήσεις, δεν υπάρχει «μεγάλη αφήγηση» (Rec.15,2001:4-5,8). Οι ίδιοι καλούνται να 
συγκρίνουν, να ερευνήσουν, να αξιολογήσουν διαφορετικές αλήθειες και να διαλέξουν τη 

δική τους (κονστρουκτιβιστική αντίληψη της ιστορίας) (Cooper,2012:1). Κατανοούν ότι οι 

ερμηνείες δεν ταυτίζονται με τα γεγονότα, και υπόκεινται σε ανάλυση (άπαξ και 
διαμορφώθηκαν δε σημαίνει ότι θα παραμείνουν αμετάβλητες). Επιπλέον, ταυτίζονται με 

περισσότερες από μία αντιλήψεις/ερμηνείες (Stradling,2002:23). Συνεπώς, μεταβαίνουμε από 

την «ιστορία-αφήγηση» στην «ιστορία-πρόβλημα» (ή καλύτερα επίλυση προβλήματος). Η 
συγκεκριμένη στρατηγική απαιτεί καλά διδακτικά εγχειρίδια, αλλά και ανοιχτά, «εμφανή» 

                                                             
14

 Ο R. Stradling (2003:20) υποστηρίζει ότι η μονοδιάστατη αφήγηση δε στερείται εγκυρότητας, αλλά 

ισορροπίας. «Αυτό που έχει σημασία εδώ δεν είναι τόσο η αλήθεια, όσο η ορθότητα». 
15

 Η έννοια της ιστορικής συνείδησης περιλαμβάνει «μία πολύπλοκη, συνεχή, μεταβαλλόμενη συσχέτιση 

ανάμεσα στην ερμηνεία του παρελθόντος, στην αντίληψη της πραγματικότητας του παρόντος και στις 

προσδοκίες για το μέλλον» (Black,2011:1-3).  
16

 Μεταξύ των παραδοχών της είναι: α) ο κανόνας των τριών και πάνω (μία οπτική είναι περιοριστική 

(αποκλείει πράγματα), δύο προκαλούν σύγκρουση, τρεις ή περισσότερες διαφορετικές οπτικές 

επιτρέπουν τη γενίκευση της διαφορετικότητας), β) δε μελετούμε μόνο τις αντιλήψεις των ελίτ (άτομα, 

ομάδες, τάξεις), αλλά και των καθημερινών ανθρώπων, των νέων και των ηλικιωμένων, της πόλης και 

της υπαίθρου  κ.ο.κ., γ) όχι ιστορικό μάθημα που συνοψίζει, που προσπαθεί να συμπεριλάβει τα πάντα, 

αλλά περιεκτικό, δ) δεν επιδιώκουμε να επιτύχουμε ισορροπία μεταξύ της εθνικής, θρησκευτικής ή 

εθνοτικής οπτικής γωνίας ενός (ατόμου ή ομάδας) με την αντίστοιχη κάποιου ή κάποιων άλλων, αλλά 
να κατανοήσουν οι μαθητές ότι έχουν πολλαπλές ταυτότητες/ταυτίσεις, ε) το ίδιο ιστορικό γεγονός 

μπορεί να περιγραφεί και να εξηγηθεί με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την οπτική γωνία κάποιου, 

στ) κάθε ιστορική σύνθεση/ερμηνεία είναι προσωρινή, ζ) προκαλούμε/θέτουμε σε δοκιμασία τις ιδέες, 

όχι τους ανθρώπους, η) χρησιμοποιούμε κατάλληλη γλώσσα (όχι συναισθηματική, όχι ρατσιστική κτλ)  

(Black,2011:9,16). Έννοιες-κλειδιά για τη συγκεκριμένη προσέγγιση είναι: η χρονολόγηση, η αλλαγή, 

η συνέχεια, η αιτιότητα, η σημαντικότητα, η αίσθηση της διάρκειας (ιστορική περίοδος). 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

9 

αναλυτικά προγράμματα. Επιπλέον, ευέλικτα, κάτι που δε φαίνεται να ισχύει για τη χώρα μας 
(Μπουντά,2006:225;Kärkkäinen,2012:23-24).

17
 

Σήμερα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να έχουμε σχολικά εγχειρίδια στα 

οποία έχουν καταργηθεί η συναισθηματικά φορτισμένη γλώσσα και οι αντίστοιχες 
αφηγήσεις. Έτσι, εξοικονομείται χώρος για σκέψη και διαφωνία μέσω επιχειρημάτων. 

Επιπλέον, έχει γίνει κατανοητό ότι το ζήτημα δεν είναι πώς θα αντικατασταθεί η υπάρχουσα 

κυρίαρχη αφήγηση με μία άλλη (με τις ίδιες, πιθανόν, ατέλειες). Ανανέωση ενός εγχειριδίου 
δε σημαίνει κατ’ ανάγκην αλλαγή του περιεχομένου του, αλλά ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων, λειτουργική μεταφορά της γνώσης κτλ. (Stradling,2003:67-

68;Koulouri,2006:19,26-27). Όσον αφορά τα εγχειρίδια ιστορίας αυξάνεται το ενδιαφέρον 

για τη συγγραφή βιβλίων εργασίας, τα οποία βρίσκονται μακράν των συμβατικών (περιέχουν 
ποικιλία πηγών και υλικού για ανάλυση και ερμηνεία).  

Η  Διδακτική της Ιστορίας τονίζει ότι σημαντικά δεν είναι μόνο τα κείμενα του 

εγχειριδίου, αλλά και άλλα στοιχεία όπως οι γραμμές του χρόνου, οι εικόνες, οι στατιστικοί 
πίνακες, τα παραθέματα κτλ. Σε αυτά προσθέτει τις ερωτήσεις-κλειδιά. Με αυτές η ιστορική 

γνώση αποκτά βάθος.
18

 Σημαντική θεωρείται η μελέτη αμφιλεγόμενων και συγκρουσιακών 

θεμάτων ή θεμάτων-γρίφων (Μαυροσκούφης,2010:121-145;Stradling,2002:42-63,99-103). 

Μέσα από τη νηφάλια και κριτική εξέτασή τους θα κατανοήσουν οι μαθητές ότι το ίδιο 
ιστορικό γεγονός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικούς ανθρώπους για διαφορετικές 

σκοπιμότητες. Αλλά και ότι οι αντικρουόμενες οπτικές αντανακλούν τη διαφορετικότητα 

όσον αφορά την εμπειρία, τις πεποιθήσεις, τα πιστεύω.  
Σχετικά με τη δομή του Αναλυτικού Προγράμματος, βέλτιστη λύση θεωρείται ο 

συνδυασμός της χρονολογικής με τη θεματική μορφή (Ο.π.:23,88;Leeuw Rood,2008:72). 

Συγκεκριμένα «κομμάτια» ιστορικής γνώσης μπορούν να αποτελέσουν τους δομικούς λίθους 
για το σχηματισμό της συνολικής εικόνας. Ορισμένα θέματα μπορούν να ενσωματωθούν στο 

βασικό κορμό του μαθήματος, οργανωμένα γύρω από αντίστοιχα περιεχόμενα ή ζητήματα 

(topics). Ενώ τα τελευταία θα διδαχτούν σε ευρεία χρονολογική συνέχεια, τα θέματα θα 

δώσουν την αίσθηση της ενότητας στο ιστορικό μάθημα, αφού υπερβαίνουν τα (τεχνητά) 
όρια των ιστορικών περιόδων.

19
 Ιδιαίτερα μάλιστα εκείνα που αναφέρονται στην αλλαγή, την 

αβεβαιότητα, την προσωρινή φύση δομών και συνόρων, τη μετάβαση μιας κοινωνία από έναν 

τρόπο ζωής σε έναν άλλο. Στο τέλος ενός μεγάλου διαστήματος διδασκαλίας (θέματος, 
περιόδου, αιώνα) γίνεται επεξεργασία των λεγόμενων «μεγάλων ερωτήσεων», οι οποίες 

σχετίζονται με τις αλλαγές που έλαβαν χώρα το διάστημα αυτό.  

 

 3.2    UNESCO - ΟΟΣΑ  

 
Η ιστορία ως επιστήμη θέτει υπό αμφισβήτηση μύθους και εξετάζει κριτικά 

δημοφιλείς ερμηνείες, πεποιθήσεις και παραδοχές, οι οποίες ενδέχεται να έχουν την 

υποστήριξη μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας. Η ίδια ή η σχολική εκδοχή δεν μπορούν να 
αποτελούν σύνθεση μύθων. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 

περιεχομένων του σχολικού μαθήματος  δε σχετίζονται μόνο με το τι θα διδαχτεί, αλλά και με 

το γιατί και το πώς (Stradling,2002:21,24). Η επιλογή ενός θέματος ή ενός ζητήματος είναι 
απλά η αρχή μιας διαδικασίας. Κάθε ένα από αυτά μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

μάθησης με μια ποικιλία τρόπων και για μια πληθώρα σκοπών/σκοπιμοτήτων. Τελικά, το 

κλειδί βρίσκεται σε τρία πράγματα: α) στο τι νομίζουμε εμείς ότι πρέπει να διδαχτούν οι 

                                                             
17

 Στη συγκεκριμένη μελέτη (στοιχεία 2009) τονίζεται ότι: α) τα Αναλυτικά Προγράμματα στη χώρας 

μας δίνουν έμφαση στην απόκτηση ατομικών ικανοτήτων, β) η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή τους γίνονται σε εθνικό επίπεδο (Kärkkäinen,2012:61-62). 
18

 Παραδείγματα τέτοιων ερωτήσεων είναι: α) γιατί τόσες πολλές ευρωπαϊκές δημοκρατίες 

καταρρέουν μεταξύ του 1920 και 1930; β) τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο (π.χ., Μεταρρύθμιση) 

ποιες αλλαγές συμβαίνουν στην καθημερινότητα των ανθρώπων; γ) τη δεκαετία αυτή (π.χ., του 1960) 
μειώνεται ή αυξάνεται το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών;  
19

 Μεταξύ των θεμάτων θα μπορούσαν να είναι: η μετανάστευση, η οικογένεια άλλοτε και τώρα, η 

θρησκεία, η τεχνολογία στη ζωή των ανθρώπων, οι τρόποι παραγωγής, οι φιλοσοφικές, κοινωνικές και 

πολιτικές ιδέες, η θέση της γυναίκας, η εκπαίδευση. 
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μαθητές, β) στο τι είναι λογικό να περιμένουμε από αυτούς ότι θα μάθουν και γ) πόσο μεγάλο 
είναι το χάσμα μεταξύ αυτών των δύο προσδοκιών. Βέβαιο είναι ότι η επιλογή των 

περιεχομένων στηρίζεται μερικώς σε εκπαιδευτικά κριτήρια. Κυρίως, όμως, σε πολιτικά και 

κοινωνικά (Ο.π.:30). Αυτό είναι εμφανές αν εξετάσουμε τους στόχους του μαθήματος, που 
προτάσσονται των περιεχομένων του.  

Πρόσφατη  Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης των 

αναλυτικών προγραμμάτων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (OECD,2011:15,44). Καίριο 
ζήτημα αποτελεί πώς θα ενσωματώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή, βασισμένη στις δεξιότητες, 

μάθηση σε ένα ουσιωδώς βασισμένο στην ιστορική γνώση αναλυτικό πρόγραμμα 

(Stradling,2002:87). Έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε το παρελθόν μέσα από αφηγήσεις, 

συνέχειες, ημερομηνίες και χρονολογίες. Σε σημείο μάλιστα, ώστε οι όροι αυτοί να 
φαντάζουν ως ιδιότητες του παρελθόντος και όχι ως κατασκευές/εννοιολογήσεις των 

ιστορικών. Η άρση αυτής της αντίληψης μπορεί να επιτευχθεί με εκείνη την ιστορική γνώση 

που συνδυάζει τις περισσότερες, αν όχι όλες τις σφαίρες του ανθρώπινου (πολιτική, 
οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, θρησκεία, επιστήμη/διανόηση). Η «κατάτμηση» του 

περιεχομένου του μαθήματος, για παράδειγμα της ιστορίας του 20
ου

 αιώνα, σε «κομμάτια» 

των 10 ή 20 ετών αντανακλά τις προτεραιότητες της πολιτικής ιστορίας. Δεν ισχύει, όμως, 

στην πολιτισμική, την κοινωνική και την οικονομική ιστορία η οποίες, επειδή αναφέρονται 
σε διαδικασίες, είναι πολύ δύσκολο να «σπάσουν» σε διακριτά γεγονότα, να διακρίνουμε τη 

σειρά των πραγμάτων (Ο.π.:93-94). Επιπλέον, η παραδοσιακή «κατάτμηση» της ιστορικής 

γνώσης θεωρεί ως προϋπόθεση ότι ο μαθητής μπορεί εύκολα να συνδέει ό,τι έχει διδαχτεί 
πριν 6 μήνες, ένα ή δύο χρόνια με αυτό που διδάσκεται τώρα. Ή ότι η διδασκαλία, πρώτα και 

σε μικρότερες τάξεις, της αρχαίας ιστορίας και μετά της σύγχρονης είναι πιο ορθή λύση, κι 

όχι το αντίστροφο. Ισχύει, όμως, αυτό πάντοτε; 
Ποιο θεωρείται, λοιπόν, καλό βιβλίο ιστορίας; Η απάντηση διαφέρει για κάθε 

εκπαιδευτικό σύστημα. Γι’ αυτό κάθε προσπάθεια οριστικής επίλυσης του συγκεκριμένου 

προβλήματος κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια κοινότυπη, άστοχη, μάλλον γενίκευση. Αν 

περιορίσουμε το προηγούμενο ερώτημα στο πώς αξιολογούμε το περιεχόμενο ενός σχολικού 
βιβλίου ιστορίας, οι πιθανότητες να απαντήσουμε είναι περισσότερες (Maier,2009:1-3). Εδώ 

θα πρέπει να ανατρέξουμε σε όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τα κριτήρια με τα οποία 

επιλέγεται το περιεχόμενο. Ο R. Stradling (2002:258-260) υποστηρίζει τα ακόλουθα: 

 Η ιστορική γνώση να αντανακλά την πρόσφατη έρευνα και τις σύγχρονες 

αναζητήσεις/σκέψεις των ιστορικών. Περιεχόμενο ενημερωμένο επιστημονικά, 

σύγχρονο, άρτιο. 

 Η ιστορική περίοδος ή οι περίοδοι που καλύπτει το εγχειρίδιο. 

 Ο τρόπος που είναι οργανωμένο το περιεχόμενο από πλευράς δομής και συνέχειας 

(διαδοχής). 

 Ο βαθμός στον οποίο η δομή του βιβλίου βρίσκεται σε αντιστοιχία με τη δομή του 

αναλυτικού προγράμματος. 

 Η έμφαση που δίνεται στην πολιτική, διπλωματική, οικονομική, κοινωνική και 

πολιτισμική ιστορία. Η συγκεκριμένη έμφαση ή ισορροπία μεταξύ αυτών των 

διαστάσεων διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με την περίοδο που εξετάζεται;  

 Το εγχειρίδιο εστιάζει κυρίως στην εθνική, την περιφερειακή, την ευρωπαϊκή ή την 

παγκόσμια ιστορία;  Σε κάποιο συνδυασμό τους; Ποιος είναι αυτός; 

 Η οπτική γωνία μέσω της οποίας μελετά τα γεγονότα. Είναι η εθνική, η περιφερειακή 

ή η ευρωπαϊκή; Η τελευταία μετατρέπεται σε ευρωκεντρική ή δυτικοκεντρική; 

 Λαμβάνει υπόψη/αναφέρει πώς βίωσαν/ερμήνευσαν/επηρέασαν (επηρεάστηκαν) τα 

ίδια ιστορικά γεγονότα άλλους λαούς, κατά προτίμηση γειτονικούς; 

 Τι παραλείπεται και από ποια ιστορική περίοδο; Διακρίνουμε να συνέχει κάποια 

λογική τα γεγονότα, τα θέματα, τα ζητήματα, τις ομάδες, τις διαστάσεις, τις 
αντιλήψεις που αποσιωπούνται από το κείμενο, το εικονιστικό υλικό, τις πηγές ή τις 

δραστηριότητες; Υπάρχουν άδηλα μηνύματα σε αυτές τις παραλείψεις; 

 Πώς παρουσιάζονται οι ιστορικές διαδικασίες/διεργασίες; Ποιες απ’ αυτές; 

 Η χρονολόγηση, η αιτιότητα, η εκδίπλωση των ιστορικών φαινομένων είναι πάντα 

ευθύγραμμη; Ή υπάρχουν και τεθλασμένες; 
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 Η ποιότητα, η ποσότητα και ο τρόπος λειτουργίας των πηγών στα πλαίσια του 

μαθήματος (κείμενα, επιστολές, μαρτυρίες, προφορικές ιστορίες, φωτογραφίες, 
ημερολόγια, επίσημα έγραφα, τύπος κτλ).

20
 

Σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων Εθνών οι περισσότερες κοινωνίες της εποχής μας, 

αν όχι όλες, αντιμετωπίζουν προκλήσεις αναφορικά με τη συγγραφή και τη διδασκαλία της 
ιστορίας. Κατά τη δόμηση ενός έθνους χρησιμοποιούνται αφηγήσεις, οι οποίες συνήθως 

συνυφαίνουν/συμπλέκουν ιστορίες, μύθους και θρύλους με την ιστορία ως επιστήμη. Οι 

αφηγήσεις αυτές καθιστούν δυνατή τη μεταβίβαση στις νεότερες γενιές των πολιτιστικών 
αναφορών με τις οποίες τα μέλη της κοινότητάς τους «χτίζουν» την πολιτισμική τους 

ταυτότητα (Pingel,2010:17-19). Η τελευταία επηρεάζεται/διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό 

από την εκπαιδευτική πολιτική. Αυτό είναι εμφανές σε αντικείμενα όπως η ιστορία, η 

γλώσσα, οι κοινωνικές επιστήμες κ.ά. (Unesco,2013:13). Ταυτόχρονα, οι κάθε είδους 
εκδηλώσεις μνήμης ανακαλούν από το παρελθόν μεμονωμένα γεγονότα, δράσεις και 

πρόσωπα, υπό συγκεκριμένη οπτική ιδωμένα, χωρίς απαραίτητα να αναφέρονται στο 

ευρύτερο πλαίσιο από το οποίο πήγασαν. Πρόκειται για διαδικασίες συναισθηματικά 
φορτισμένες, σχεδόν εξ ορισμού. Η συγγραφή, όμως, και η διδασκαλία της ιστορίας θα 

πρέπει να βοηθά στη συνειδητοποίηση αυτού του είδους της «επιλεκτικής» και «αυτό-

εξυπηρετούσας μνήμης» (United Nations,2013:4-7). Επιπλέον, οφείλει να υπόκειται σε σαφείς 

δεοντολογικές αρχές. 
Το παρόν αντλεί συνεχώς πληροφόρηση από το παρελθόν. Η ιστορία ερμηνεύεται 

διαρκώς από μια πληθώρα δρώντων. Πρόκληση αποτελεί η διάκριση μεταξύ «νόμιμης», 

θεμελιωμένης ερμηνείας/επανερμηνείας από τη χειραγώγηση της ιστορικής έρευνας. Σε όλες 
τις χώρες η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος είναι προσαρμοσμένη στην πολιτική 

(politics). Όπως με έμφαση τονίζει η συγκεκριμένη έρευνα, η ολοκληρωτική αποσύνδεσή του 

από πολιτικούς στόχους είναι δύσκολο έργο. Γιατί, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει τη 
νομιμότητα, την υπακοή στο κράτος (Pingel,2010:8). Η λογική, εξάλλου, του έθνους-κράτους 

προωθεί την προβολή μιας μοναδικής φαντασιακής οργάνωσης/καθιδρύματος ως τον πυρήνα 

του έθνους (United Nations,2013:8,16). Οι προαναφερόμενες διαδικασίες πηγάζουν από την 

επιθυμία να παρουσιάσουμε το παρελθόν καλύτερο από ότι είναι στην πραγματικότητα. Οι 
σκοτεινές στιγμές/περίοδοι αποσιωπούνται, ελαχιστοποιούνται ή «δικαιώνονται». Κι εδώ 

έρχεται η πολιτική ή οι πολιτικές που αποφαίνονται ότι η θετική εικόνα του παρελθόντος 

πρέπει να υιοθετηθεί, παρεμποδίζοντας κάθε κριτική προσέγγισή του. Όταν διαφορετικά 
τμήματα μιας κοινωνίας μαθαίνουν διαφορετικές ιστορικές αφηγήσεις, ενώ ταυτόχρονα οι 

ευκαιρίες αλληλεπίδρασης είναι αμελητέες, τότε ενδέχεται να οδηγηθούν στη βίωση 

διαφορετικών πραγματικοτήτων (United Nations,2013:10). Και αυτό αποτελεί πρόβλημα. 
Η αναδόμηση, η ανασύνθεση, η ανακατασκευή της ανθρώπινης ιστορίας για να 

ταιριάξει με μια συγκεκριμένη εικόνα του κόσμου είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται στο 

σύνολο των κοινωνιών. Συνεπώς, ακόμη κι αν η διδασκαλία της ιστορίας είναι 

απελευθερωμένη από τη χειραγώγηση, δεν είναι απαλλαγμένη από προκαταλήψεις, ενώ πολύ 
συχνά δεν αναγνωρίζεται η ύπαρξη διαφορετικών ιστορικών αφηγήσεων (United 

Nations,2013:8). Η κυρίαρχη ομογενοποιητική αφήγηση αποκλείει τη διαφορετικότητα, 

αγνοεί την πολιτιστική κληρονομιά πέραν της ομάδας που βρίσκεται στην εξουσία. 
Ταυτόχρονα, στερεί από την πλειοψηφία την ευκαιρία να κατανοήσει την πολυπλοκότητα της 

χώρας της. Ιδιαίτερα, η αποκλειστικότητα μιας συγκεκριμένης ερευνητικής μεθόδου 

ενδέχεται να οδηγεί στη στήριξη της κυρίαρχης αφήγησης. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη 

μέση, δηλαδή ο κρατικός έλεγχος των ιστορικών αφηγήσεων ποικίλλει (Ο.π.:11-14).  
Και τα Ηνωμένα Έθνη προτάσσουν την πολυδιάστατη διδακτική προσέγγιση των 

ιστορικών φαινομένων (με το χαρακτηριστικό τίτλο: «Διδάσκοντας ιστορία, διδάσκοντας 

ιστορίες»). Όμως, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
21

 Όπως χαρακτηριστικά γράφεται, 

                                                             
20

 Σύμφωνα με την Ε. Αβδελά (1998:55), τα κριτήρια αυτής της επιλογής δε δηλώνονται πουθενά. «Οι 

«πηγές» συνθέτουν μια συμπληρωματική αφήγηση, δίπλα σε εκείνη του κυρίως κειμένου, που έχει σκοπό 
να εδραιώσει το «μήνυμα» που αυτό περιέχει, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο: απευθύνεται στο συναίσθημα 

των μαθητών…και καλλιεργεί την εντύπωση ότι το περιεχόμενο του μαθήματος «τεκμηριώνεται»». 
21

 Μεταξύ αυτών: α) τη διασφάλιση ότι η ιστορία δεν περιορίζεται στην πολιτική ή τη διπλωματία, β) 

την ενθάρρυνση της ανάλυσης, της σύνθεσης και της κριτικής σκέψης, όχι μόνο κατά τη διδασκαλία 
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υπάρχει η ανάγκη (της) ιστορικής προοπτικής για να αποδώσουμε την τρέχουσα «κουλτούρα 
του επείγοντος» (Unesco,2013:7). Τονίζεται, μάλιστα, με έμφαση ότι η επιτυχία κάθε 

ανάλογου εγχειρήματος έχει σχέση με το επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης της 

ιστοριογραφίας σε κάθε χώρα. Υπάρχει σύμπτωση ευρημάτων με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. Ειδική μνεία γίνεται στα σχολικά βιβλία. Η επιλογή του ενός, κρατικά 

διανεμόμενου εγχειριδίου θεωρείται, εκτός από αναχρονιστική, ότι εμπεριέχει το ρίσκο να 

είναι πολιτικοποιημένη σε υψηλό βαθμό (United Nations,2013:17). Όσον αφορά την ιστορική 
γνώση, οι περιορισμοί του χώρου και του χρόνου επιβάλλουν την επιλογή της διδακτέας 

ύλης. Ιδιαίτερα, στις μικρότερες τάξεις του σχολείου, που οι προαναφερόμενοι παράγοντες 

είναι επιτακτικοί, οι συγγραφείς πρέπει να διατυπώσουν αυτό που θέλουν να πουν σε λίγες 

προτάσεις. Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος της χειραγώγησης. Εκτός από την επιλογή της ύλης, 
στα εγχειρίδια παρατηρούνται σημαντικά στοιχεία, που δε διευκολύνουν την εφαρμογή 

πολυδιάστατων
22

 διδακτικών προσεγγίσεων.
23

  

Οι προδιαγραφές του μαθήματος τίθενται από το κράτος, όχι όμως και το περιεχόμενο 
του διδακτικού υλικού (τουλάχιστον όχι έως την παραμικρή λεπτομέρεια) (United 

Nations,2013:22-24). Οι διαδικασίες έγκρισης και τα κριτήρια επιλογής των εγχειριδίων 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, να στηρίζονται στη βαθιά γνώση της ιστορίας και 

της εκπαίδευσης και να μην αποτελούν ιδεολογικά και πολιτικά «προαπαιτούμενα». Το 
σημαντικότερο: η προαναφερόμενη επιλογή να αποτελεί έργο των ιστορικών! 

 
     3.3    ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  GEORG  EKERT

24
 - EUROCLIO
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Υπάρχουν πολλά ινστιτούτα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με 

την ιστορία και τη διδασκαλία της.
26

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δασκάλων Ιστορίας επισημαίνει 

                                                                                                                                                                             
του μαθήματος, αλλά και κατά την αξιολόγηση των μαθητών, γ) τον σεβασμό στην ακαδημαϊκή 

ελευθερία των δασκάλων και τη συνεχή τους εκπαίδευση (United Nations,2013:14-15). 
22

 Τα Ηνωμένα Έθνη θα συγγράψουν βιβλία γενικής και περιφερειακών ιστοριών. Οι προσπάθειες 

αυτές αποδίδονται με τον όρο «αφοπλισμένες ιστορίες», που υπερβαίνουν την κυρίαρχη αντίληψη της 

ιστορίας ως μελέτης των εθνών (United Nations,2013:20-21).  
23Ειδικότερα, η μελέτη των Ηνωμένων Εθνών καταγράφει τα ακόλουθα για τα σχολικά εγχειρίδια: α) 
εμπεριέχουν συμπεράσματα διαμορφωμένα εκ των προτέρων (οι ανακεφαλαιώσεις, τα ερωτήματα στο 

τέλος προτάσσουν σαφή και επιθυμητά κοινωνικο-πολιτικά συμπεράσματα), β) η εκτεταμένη αναφορά 

σε συγκρούσεις δεν αφήνει πολύ χώρο για τη μελέτη των ειρηνικών περιόδων, αν και έχουν στην 

πραγματικότητα πιο μεγάλη διάρκεια από τις αντίστοιχες εμπόλεμες, γ) οι σχέσεις μεταξύ των λαών 

εμφανίζονται ως συνεχή γεγονότα σύγκρουσης, προάγοντας έτσι (συνειδητά ή ασυνείδητα) την ιδέα 

ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη είναι, αν όχι μόνιμος, τουλάχιστον αμετάβλητος, δ) η χρήση 

των φωτογραφιών για τη μετάδοση συγκεκριμένων μηνυμάτων, την πρόκληση συγκεκριμένων 

συναισθημάτων (η δύναμη της εικόνας), ε) οι γεωγραφικοί ή οι ιστορικοί χάρτες ενδέχεται να 

μεταδίδουν συγκεκριμένα πολιτικά μηνύματα (π.χ., γειτονικές περιοχές ή χώρες απεικονίζονται με 

ενιαίο γκρι χρώμα, παρουσιάζοντάς τες κατ’ αυτό τον τρόπο ως ασήμαντες ή μειωμένου 

ενδιαφέροντος, γεωγραφικοί χάρτες που παραβλέπουν ή αποσιωπούν τα ιστορικά γεγονότα), στ) η 

χρήση όρων ή φράσεων που υποδηλώνουν την αποδοχή συγκεκριμένης ερμηνείας (-νειών) των 
ιστορικών γεγονότων (π.χ., απελευθερωτικός πόλεμος-ανταρσία, επανάσταση-αντεπανάσταση, νίκη-

καταστροφή), ζ) η χρήση αποδεικτικής γλώσσας που δεν αφήνει χώρο για αμφιβολία, συζήτηση ή 

διλήμματα η) η πρόκληση έντονων συναισθημάτων μέσω μεταφορών, κατάλληλων τρόπων εκφοράς 

του λόγου, γλωσσικών στυλ, θ) η δημιουργία, μέσω και των εγχειριδίων, του εθνικού μύθου (συνήθως 

μέσα από το τρίπτυχο δίκαιος-ηθικά ανώτερος-θύμα), ι) η παρουσίαση, κατά πλειοψηφία, του έθνους 

να είναι στη «σωστή πλευρά» της ιστορίας (περιορισμένη αναφορά σε ήττες, πρόκληση πολέμου ή 

κακού σε άλλους), κ) η μετάδοση συγκεκριμένης φιλοσοφίας της ιστορίας (π.χ., ντετερμινισμός, «το 

αναπόφευκτο», ο ρόλος του τυχαίου, αμφιλεγόμενα πρόσωπα), παρεμποδίζοντας τους μαθητές να 

σκεφτούν πάνω στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν και ενεργούν άτομα, ομάδες ή έθνη (United 

Nations,2013:18-20). 
24

 Ένα από τα πιο γνωστά ινστιτούτα για τη μελέτη των εγχειριδίων ιστορίας και τη διδασκαλίας τής 

συγκεκριμένης επιστήμης παγκοσμίως. Έχει έδρα του το Braunschweig της Γερμανίας. 
25 The European Association of History Educators.  
26 Ενδεικτικά αναφέρουμε: το CDRSEE (Center for Democracy and Reconciliation in Southeast 

Europe, Κέντρο για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη), ο CIDREE 
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την ανάγκη όσμωσης μεταξύ ιστορικής έρευνας και διδασκαλίας. Αναφερόμενη στο 
περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος τονίζει ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του: 

α) η ανάπτυξη αξιών (κοινωνικών, πολιτιστικών, πνευματικών), β) η κατανόηση από τους 

μαθητές των ιδεών, των αξιών και των στάσεων των ανθρώπων τόσο στο παρελθόν, όσο και 
στο παρόν, γ) η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης (Euroclio,1997). Για πολλοστή φορά 

καταγράφεται ο σημαντικός ρόλος των κριτηρίων επιλογής του περιεχομένου των σχολικών 

εγχειριδίων ιστορίας (Fuchs,2008:38-39). Αντικείμενο έρευνας αποτελεί ποιος καθορίζει τι 
θα συμπεριληφθεί αρχικά στην ιστορική, και στη συνέχεια στη σχολική γνώση.   

 

     4.0   ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ -  Η ( ΠΟΛΙΤΙΚΗ ; ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

 
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι για κανένα άλλο γνωστικό αντικείμενο δεν 

παρατηρείται τέτοια ένταση, τόσες πολλές απόψεις αναφορικά με το ποιο μπορεί/πρέπει να 
είναι το περιεχόμενό του. Οι συζητήσεις όσον αφορά την επιλογή της ύλης δεν έχουν 

καταλήξει κάπου. Τα μοντέλα διδασκαλίας στις ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν σημαντική 

ανομοιογένεια. Σημειώνονται, όμως, κάποια βήματα σύγκλισης, επηρεασμένα από το 

αγγλοσαξονικό παράδειγμα, το οποίο επιδιώκει την ισορροπημένη κατανομή της ύλης μεταξύ 
των διαφόρων περιόδων και ειδών ιστορίας. Δε θα πρέπει να μας διαφεύγει η κειμενικότητα 

της συγκεκριμένης επιστήμης, δηλαδή η στενή σχέση του ιστοριογραφικού εγχειρήματος με τη 

γλώσσα. Το τελευταίο έχει αφηγηματική δομή και οδηγεί σε αφηγηματική κατανόηση. Ένα 
σχολικό εγχειρίδιο οφείλει να συγκεράσει δημιουργικά το μακρο- και το μικρο-επίπεδο 

ιστορικής ανάλυσης, τη μελέτη της καθημερινότητας, αλλά και της «μακράς διάρκειας».  

Σχετικά με την άποψη ότι η ιστορία χρησιμεύει στην κατανόηση του παρόντος, ισχύει 

και το αντίστροφο: το παρόν «επιτρέπει» και προσανατολίζει τη γνώση του παρελθόντος. Η 
διδασκαλία της εθνικής ιστορίας δεν αποτελεί κατ’ ανάγκην αρνητικό ή γεμάτο 

διαστρεβλώσεις έργο. Η ιστορική έρευνα (και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της) είναι η 

καλύτερη θεραπεία τόσο της χειραγώγησης, όσο και της άγνοιας. Η διαμόρφωση κριτικά 
οριοθετημένων αφηγήσεων συνεπάγεται/σημαίνει: α) ευρύτητα όσον αφορά τις ιστορικές 

περιόδους, τους πολιτισμούς και τις εθνικές ιστορίες οι οποίες διδάσκονται, β) η διδασκόμενη 

ύλη να περιλαμβάνει το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, γ) τη διάκριση του 
αφηγηματικού από τον περιγραφικό ή εξηγητικό ιστορικό λόγο, δ) την ενεργητική 

προσέγγιση της εκάστοτε επιστημονικά αποδεκτής, άρα σχετικής, ιστορικής αλήθειας 

(Μπουντά,2006:75-76,140).  

Τέλος, η διδασκαλία της ιστορίας οφείλει να κάνει διάκριση ανάμεσα στο φυσικό 
(αμετάβλητο) και το κοινωνικό (ανοιχτό, θεωρητικά, σε αλλαγές) (μία από της βασικές αρχές 

της κριτικής παιδαγωγικής). Η ιστορική σκέψη που καλλιεργούν τα Α.Π. της ιστορίας πρέπει 

να εκλαμβάνεται ως μια διανοητική και κοινωνική δεξιότητα για ιστορική ερμηνεία, όχι μια 
αντικειμενική δραστηριότητα, η οποία σχηματίζει έναν κλειστό κύκλο, που αναφέρεται στο 

πραγματικό παρελθόν και καταλήγει στην (απόλυτη) γνώση του. 
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Πολλαπλό σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας: μύθος ή 

πραγματικότητα στη μεταπολεμική Ελλάδα; 

 

Στέλλα ΚΑΛΛΕ-Άγγελος ΠΑΛΛΗΚΙΔΗΣ 

 

 

Περίληψη 

Η εισήγηση αναφέρεται στο θεσμικό καθεστώς προκήρυξης και έγκρισης σχολικών 

εγχειριδίων Ιστορίας του Δημοτικού στην πρώτη μεταπολεμική δεκαετία και ειδικότερα στα 

σχολικά εγχειρίδια που εγκρίθηκαν με βάση το διαγωνισμό του 1956. Έχοντας μελετήσει τις 

οδηγίες της προκήρυξης, τα κριτήρια έγκρισης και τους φορείς γνωμοδότησης, διερευνούμε 

με ποιοτικά κριτήρια το βαθμό και τον τρόπο με τους οποίους διαφοροποιούνται μεταξύ τους 

τα δεκατρία (13) εγχειρίδια της ΣΤ΄ Δημοτικού που κυκλοφορούσαν την ίδια περίοδο στην 

Ελλάδα. Ως πεδίο της έρευνας επιλέξαμε να εξετάσουμε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού 

Πολέμου.  

 

Abstract 

This presentation is referring to the institutional system of the notice authoring and approval 

of school textbooks of History for Primary Schools in the first post war decade and 

particularly to the school textbooks that were approved based to the competition of 1956. 

Having studied the instructions given by the notice, the approval criteria and the consulting 

committee, we explore, by examining qualitative criteria, the extent and the way are different 

to each other the thirteen (13) school textbooks of the last grade of Primary school that were 

published during the same period in Greece. As a case study we have chosen to examine the 

chapter of the Asia Minor War. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το καθεστώς των εκδόσεων σχολικών εγχειριδίων στην Ελλάδα, όπως ισχύει με 

μικρές διαφοροποιήσεις μέχρι σήμερα, είναι συνισταμένη των νομοθετικών πρωτοβουλιών 

δυο δικτατορικών καθεστώτων: της Δικτατορίας της 4
ης

 Αυγούστου (1936-1941) και της 

Δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967-1974). Το μεταξικό καθεστώς με τον Αναγκαστικό 

Νόμο 952 του 1937 ίδρυσε τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (Ο.Ε.Σ.Β.) 

εδραιώνοντας το κρατικό μονοπώλιο στο σχολικό βιβλίο, ενώ η Δικτατορία των 

Συνταγματαρχών με το Νομοθετικό Διάταγμα 749 του 1970 διεύρυνε τη χρήση του ενός και 

μοναδικού σχολικού βιβλίου για κάθε διδασκόμενο μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της 

σχολικής εκπαίδευσης και καθιέρωσε τη δωρεάν διάθεσή του στους μαθητές. Στο πλαίσιο 

που διαμορφώθηκε, παγιώθηκε με θεσμικό ή εθιμικό τρόπο ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας 

της διαδικασίας παραγωγής σχολικών εγχειριδίων με τον κεντρικό ρόλο που άμεσα ή έμμεσα 

κατέχει ο πολιτικός φορέας που τα προκηρύσσει και εγκρίνει ή απορρίπτει την κυκλοφορία 

τους, δηλαδή ο Υπουργός Παιδείας, και οι ελεγχόμενες από αυτόν αρμόδιες εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες και επιτροπές κρίσης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε πολλές περιπτώσεις η 

συγγραφή των εγχειριδίων έγινε με απευθείας ανάθεση και όχι με διαγωνισμό.
27

 

Ιδιαίτερα στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες και ως τη Μεταπολίτευση τα σχολικά 

εγχειρίδια χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία ιδεολογικού ελέγχου και προβολής της κυρίαρχης 

ιδεολογίας του ψυχροπολεμικού κράτους, που με δογματικό και κανονιστικό λόγο επιδίωκε 

το φρονηματισμό των νέων γενιών. Οι ερευνητές συμφωνούν ότι ειδικά το μάθημα της 

Ιστορίας, το οποίο θεωρούνταν κρίσιμο για τη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης, στόχευε 

στην προβολή εθνοκεντρικών και φυλετικών στερεοτύπων, ψευδοηθικών προτύπων και 

ιστορικών μύθων (Κουλούρη, 1988: 9, Μαυροσκούφης, 1997, Αβδελά, 1998: 39-61,  Ηλιού, 

2000: 36. Αδάμου, 2002: 32-33, Γρόλιος & Τζήκας, 2004: 151). Με την εξιδανίκευση του 

παρελθόντος, την ηρωοποίηση των προγόνων, την εθνικοποίηση και εθνική ομογενοποίηση 

των προνεωτερικών κοινωνιών και την κατασκευή ενιαίων αφηγημάτων επιδιώκονταν η 

εμπέδωση της αδιάσπαστης συνέχειας του έθνους, η κατάδειξη της ιστορικής του υπεροχής 

και του αποστολικού του ρόλου και η ανάδειξή του σε υπερχρονική μεταφυσική οντότητα. 

Αν ληφθεί υπόψη η εμμονή στη γραμμική αφήγηση στη βάση του τριμερούς σχήματος της 

εθνικής ιστοριογραφίας που εισηγήθηκε ο Ζαμπέλιος και ο Παπαρρηγόπουλος (Βελουδής, 

1982: 76-77, Κόκκινος, 1998: 337-355, Liakos,  2001), η κυριαρχία πολιτικών, 

διπλωματικών και στρατιωτικών γεγονότων, η αναπαραγωγή παραδειγματικού χαρακτήρα 

ανιστορικών ιδεολογημάτων και η πρόσληψη της ιστορικής εξέλιξης ως ακολουθία 

δυναστειών και παράγωγο εθνικών συγκρούσεων, είναι φανερό ότι η ελληνική σχολική 

ιστοριογραφία οικοδομήθηκε στη βάση του ιστορικισμού (Κόκκινος, 1998: 141-162, 

Κιτρόεφ, 1999: 271-272). 

Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθούνταν στο 

ελληνικό σχολείο, τον ανελαστικό τρόπο διδασκαλίας, την αποκλειστική χρήση των 

σχολικών εγχειριδίων ως μέσων διδασκαλίας και μάθησης, την πιστή αναπαραγωγή τους με 

την αποστήθιση και τον ασφυκτικό έλεγχο των μαθητών με αυταρχικές εξεταστικές 

διαδικασίες –χαρακτηριστικά που εν πολλοίς ισχύουν ως σήμερα –δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι στη χώρα μας διαμορφώθηκε ίσως το πιο συγκεντρωτικό και απαρχαιωμένο –πλέον –
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 Για το πλαίσιο έκδοσης αναλυτικών προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας από την 

ίδρυση του Οργανισμού Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων (1937) ως το 2002, όπου και η σχετική 

βιβλιογραφία βλ. Παληκίδης: 2009, 25-51. 
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εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης (Αδάμου-Ράση, 2006, Ανδρέου & Κασβίκης, 2008, 

Κουλούρη, 2011).  

Για να επανέλθουμε στο καθεστώς έκδοσης σχολικών βιβλίων, πρέπει να 

σημειώσουμε ότι ως το 1970 για τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας ίσχυε –με επουσιώδεις 

τροποποιήσεις –ο Νόμος 5045/1931 «Περί των σχολικών βιβλίων», που είχε εισηγηθεί η 

τελευταία κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με αυτόν, τα σχολικά εγχειρίδια 

διαιρούνταν σε τρεις κατηγορίες: α) τα διδακτικά (για το Δημοτικό Σχολείο ήταν τα 

Αναγνωστικά), β) τα βοηθητικά, στα οποία υπάγονταν και τα βιβλία Ιστορίας και γ) τα 

ελεύθερα αναγνώσματα. Τα βιβλία των δυο πρώτων κατηγοριών κυκλοφορούσαν ύστερα από 

έγκριση, ενώ τα ελεύθερα αναγνώσματα μετά από σύσταση του Υπουργείου Παιδείας. 

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο που συστήνονταν από τον ίδιο τον υπουργό δημοσίευε τις οδηγίες 

και υποδείξεις για τη σύνταξη σχολικών βιβλίων, ενώ τα προς κρίση βιβλία παραπέμπονταν 

σε ειδικές επιτροπές για να λάβουν έγκριση κυκλοφορίας. Σε επίπεδο σχολικών μονάδων την 

αρμοδιότητα για την επιλογή των βιβλίων που θα διδάσκονταν είχαν οι σύλλογοι των 

διδασκόντων. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, πριν από τη λήξη κάθε σχολικού έτους ο 

σύλλογος των διδασκόντων έπρεπε να «συνέρχεται εις συνεδρίαν, εν η έκαστος των 

διδασκόντων εκθέτει γραπτώς τα συμπεράσματά του περί των υπ’ αυτού κατά το λήγον 

σχολικόν έτος χρησιμοποιηθέντων διδακτικών βιβλίων, αντλών αυτά εκ της πείρας του έτους 

και εκ της υποδοχής, ης έτυχον παρά των μαθητών του». Η ενεργός συμβολή των 

εκπαιδευτικών στην «εκλογήν και μεταρρύθμισιν του σχολικού βιβλίου» θεωρούνταν 

σημαντική, γι’ αυτό και συνδεόταν με την ατομική του αξιολόγηση, «δια την κρίσιν του 

ευδοκίμου της υπηρεσίας των», ενώ εισηγήσεις πάνω στα σχολικά βιβλία αποτελούσαν 

ξεχωριστή θεματική σε κάθε τοπικό ή γενικό παιδαγωγικό συνέδριο (Καψάλης-

Χαραλάμπους, 1995: 72-74). 

  

 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ 

Δεν χωρεί αμφιβολία λοιπόν ότι πρόκειται γι’ αυτό που έχει πρόσφατα καθιερωθεί 

να ονομάζεται «πολλαπλό» βιβλίο.
28

 Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μεταπολεμικών 

δεκαετιών πραγματοποιήθηκαν δύο διαγωνισμοί συγγραφής σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας 

για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο πρώτος διεξήχθη το 1950 και ο δεύτερος λίγα χρόνια 

αργότερα, το 1956. Το 1949 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας προκήρυξε διαγωνισμό για την 

έγκριση και την εισαγωγή «βοηθητικών» βιβλίων για τα διδασκόμενα αντικείμενα των 

ανώτερων τάξεων του Δημοτικού (δηλαδή για Ε  ́και ΣΤ  ́τάξη). Τα εγκεκριμένα εγχειρίδια 

μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. Σύμφωνα με την προκήρυξη του 

διαγωνισμού (ΥΠΕΠΘ, 1949), τα εγχειρίδια Ιστορίας έπρεπε να ακολουθούν τις διατάξεις 

του ισχύοντος τότε Αναλυτικού Προγράμματος, δηλαδή του 1913. Οι προπολεμικές 

κατευθυντήριες γραμμές όριζαν τη διδακτέα ύλη, το χρονικό σημείο έναρξης της αφήγησης 

και επέβαλαν τη διαίρεση των ιστορικών εποχών με βάση το τριμερές σχήμα της εθνικής 

ιστοριογραφίας. Υπήρχε όμως ασάφεια όσον αφορά στο σημείο ολοκλήρωσης της 

αφήγησης, αφού το Α.Π. του 1913 ήταν ξεπερασμένο και είχαν μεσολαβήσει στο μεταξύ 

σημαντικά γεγονότα στην ελληνική και παγκόσμια ιστορία (Μπούντα, 2009: 125). Σύμφωνα 
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 Ο όρος «πολλαπλό βιβλίο» ήταν φυσικά άγνωστος στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες και 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «μεταρρύθμισης Αρσένη» το 1998. 
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με τις πληροφορίες που καταφέραμε να συλλέξουμε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, 

στον πρώτο διαγωνισμό συγγραφής σχολικών εγχειριδίων έλαβαν συνολικά την έγκριση 

είκοσι τρία (23) εγχειρίδια (ΓΑΚ, 2010).   

Η υποδοχή που γνώρισαν τα νέα εγχειρίδια από τον εκπαιδευτικό κόσμο φαίνεται ότι 

δεν ήταν καλή. Οι αιτιάσεις που εκφράστηκαν για την χαμηλή τους ποιότητα και οι 

αντιδράσεις που ακολούθησαν την έκδοση τους δημοσιεύτηκαν στα τεύχη του 

εκπαιδευτικού περιοδικού «Διδασκαλικό Βήμα», όπου τα εγχειρίδια χαρακτηρίστηκαν από 

πολλούς «αναχρονιστικά», βασισμένα σε «χρεωκοπημένες παιδαγωγικές θεωρίες» και 

«βερμπαλιστικές ιδεολογίες» (Διδασκαλικό Βήμα, 1950). 

Η δεύτερη προκήρυξη συγγραφής εγχειριδίων Ιστορίας για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του 

Δημοτικού έγινε το 1954 (ΥΠΕΠΘ, 1954). Οι διαφορές που εντοπίζονται σε σύγκριση με 

την αντίστοιχη προκήρυξη του 1949 είναι σημαντικές. Πρώτα από όλα, καθορίζεται πλέον 

ρητά ότι πρωταρχικός σκοπός των εγχειριδίων είναι η καλλιέργεια του εθνικού φρονήματος. 

Επιπλέον, παρότι και αυτά όφειλαν να στηρίζονται στα αναλυτικά προγράμματα του 1913, 

διευρύνονται τα χρονικά όρια της ιστορικής αφήγησης, αφού τίθεται ως σημείο τερματισμού 

η «λήξη του συμμοριτοπόλεμου». Ακόμη, υπογραμμίζεται η σημασία της ηρωολατρικής 

αφήγησης με την περιγραφή και ανάδειξη κορυφαίων ιστορικών προσωπικοτήτων (βλ. 

Παράρτημα). Η εγκριτική απόφαση (Εγκριτική Απόφαση 67002/19-6-1956) δημοσιεύθηκε 

στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το 1956 και δόθηκε άδεια κυκλοφορίας σε συνολικά 

δεκατρία εγχειρίδια. Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία των νέων εγχειριδίων ψηφίστηκε το 

νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα λεγόμενα «Πατριδογνωστικά» μαθήματα που διδάσκονται 

στο Δημοτικό σχολείο, μεταξύ των οποίων ήταν και το μάθημα της Ιστορίας. Το Α.Π. του 

1957 στην ουσία θεσμοθέτησε σε εκπαιδευτικό επίπεδο τα ιδεολογήματα και τις ιδεοληψίες 

του μετεμφυλιακού κράτους για το ιστορικό παρελθόν, αφού έθεσε ως κύριο στόχο του 

ιστορικού μαθήματος «να κατανοήσει ο μαθητής τη μεγάλη ευθύνη του έναντι του 

παρελθόντος και του μέλλοντος της Φυλής» (Α.Π. 1957).  

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις που προαναφέρθηκαν, το κάθε εγχειρίδιο έπαιρνε άδεια 

κυκλοφορίας για τρία έτη
29

. Ο εκδοτικός οίκος όφειλε να δημοσιεύει την εγκριτική απόφαση 

στο οπισθόφυλλο ή στο εσώφυλλο κάθε εγκριθέντος εγχειριδίου. Στα έγγραφα αυτά 

αναγραφόταν ρητά ότι ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς κάθε σχολικού βιβλίου είχαν την 

υποχρέωση να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παρατηρήσεις που τους υποδείκνυε το Κεντρικό 

και Διοικητικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, καθότι υπήρχε η 

δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης έγκρισης, αν οι διορθώσεις αυτές δεν γίνονταν πριν 

την κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων στα σχολεία. Αν η γνωμοδοτική απόφαση δεν ήταν 

αυτούσια αναγεγραμμένη στο βιβλίο, αυτό έπρεπε να απορριφθεί από τους συλλόγους 

διδασκόντων –οδηγία που προφανώς αποσκοπούσε στον περιορισμό της κυκλοφορίας 

κλεψίτυπων. Σε όλα τα εγκεκριμένα εγχειρίδια αναγραφόταν επίσης ο αριθμός έγκρισής 

τους. Πέρα από τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης, υπήρξαν περιπτώσεις εγχειριδίων, 

όπου οι συγγραφείς τους ή οι υπεύθυνοι των εκδοτικών οίκων έκριναν σκόπιμο να 

συμπεριλάβουν στο εσώφυλλο των βιβλίων τους αποσπάσματα από τη γνωμοδοτική έκθεση 

της κριτικής επιτροπής του Υπουργείου, θεωρώντας προφανώς ότι έτσι θα ενίσχυαν τη θέση 

τους στον ανταγωνισμό. Τέλος, κάθε σχολικό βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ  ́Δημοτικού, μπορούσε 

σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση, να χρησιμοποιηθεί και στην Ε΄ τάξη, σε περιπτώσεις 

συνδιδασκαλίας. 

                                                             
29

  Τρία έτη στο διαγωνισμό του 1949 και δύο έτη στο διαγωνισμό του 1954. 
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Οι συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων όφειλαν να ακολουθούν κατά γράμμα τα 

κριτήρια των διαγωνισμών και τις κατευθύνσεις του Αναλυτικού Προγράμματος ως προς τη 

διάταξη και το περιεχόμενο της διδακτικής ύλης. Είναι λογικό ότι ο μεγάλος ανταγωνισμός 

μεταξύ των εκδοτικών οίκων, η διεκδίκηση εξ αυτών όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μεριδίου 

στην  αγορά σχολικού βιβλίου και το άγχος μιας ενδεχόμενης απόρριψης συνέβαλαν από τη 

μια στη δημιουργία ενός αρκετά ανταγωνιστικού πλαισίου και από την άλλη οδήγησαν σε 

μια απαρέγκλιτη προσήλωση στην κυρίαρχη ιδεολογία. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μέσα 

σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο που άφηνε ελάχιστα περιθώρια πρωτοβουλιών στους 

σχολικούς συγγραφείς, σημειώθηκαν κάποιες διαφοροποιήσεις και εκφράστηκαν κάποιες 

εναλλακτικές οπτικές απέναντι στο ιστορικό παρελθόν.  

Ως αντικείμενο συγκριτικής μελέτης των δεκατριών εγχειριδίων που συγγράφηκαν με 

τους ίδιους όρους και διδάσκονταν την ίδια περίοδο στα δημοτικά σχολεία επιλέξαμε το 

κεφάλαιο του Μικρασιατικού Πολέμου.  

 

3. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Η επιλογή του συγκεκριμένου κεφαλαίου δεν είναι τυχαία. Ουσιαστικά είναι το μόνο 

ιστορικό γεγονός που αφήνει πραγματικά περιθώρια διαφοροποιήσεων στους σχολικούς 

συγγραφείς για τους εξής λόγους: 

1. Ως το 1957 εξακολουθούσε να είναι σε ισχύ το Α.Π. του 1913, επομένως δεν υπήρχε 

θεσμικά επικυρωμένο ιστοριογραφικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έπρεπε να κινηθούν 
τόσο οι συγγραφείς όσο και οι επιτροπές κρίσεων των εγχειριδίων. 

2. Δεν υπήρχε συγγραφική παράδοση, τουλάχιστον σε επίπεδο σχολικών εγχειριδίων, 

δηλαδή παλαιότερα βιβλία αναφοράς στα οποία οι συγγραφείς θα μπορούσαν να 
ανατρέξουν και ενδεχομένως να ακολουθήσουν ή μιμηθούν τη δομή, τη γλώσσα, τις 

οπτικές, τις ερμηνείες κτλ. Η πρακτική αυτή συνηθιζόταν μέχρι πολύ πρόσφατα στη 

σχολική ιστοριογραφία. 
3. Οι σχολικοί συγγραφείς καλούνται να αφηγηθούν ένα πρόσφατο ιστορικό γεγονός, που 

είχε τραγική κατάληξη και δίχασε ποικιλοτρόπως την ελληνική κοινωνία. Ο επίμαχος 

και συγκρουσιακός χαρακτήρας του λεγόμενου Μικρασιατικού Πολέμου έχει αφήσει 

ανοικτά ζητήματα που επηρεάζουν διασταλτικά την πολιτική και κοινωνική ζωή της 
μεταπολεμικής Ελλάδας: οι λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα ενεπλάκη στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και στη μικρασιατική εκστρατεία, η αντιπαράθεση Βενιζέλου-

στέμματος και ο Εθνικός Διχασμός με αναγωγή στη σύγκρουση δημοκρατίας-μοναρχίας, 
τα αίτια της ήττας και της καταστροφής, η ευθύνη πολιτικών και στρατιωτικών 

προσώπων και θεσμών, ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι σύμμαχοι της Ελλάδας στην 

ελληνοτουρκική σύγκρουση, η Σύμβαση και η Συνθήκη της Λοζάνης που καθόριζαν τα 

σύνορα των κρατών και επέβαλαν την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών και το 
προσφυγικό ζήτημα που ακολούθησε. Ο ρόλος ειδικά της Βρετανίας αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα για τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, δεδομένου ότι στον 

ιστορικό καμβά προστέθηκαν η ενεργός εμπλοκή της στον ελληνικό Εμφύλιο και η 
«αμφιλεγόμενη» πολιτική της στο Κυπριακό Ζήτημα. Τέλος, είναι προφανές ότι και οι 

ελληνοτουρκικές σχέσεις τέθηκαν, ή επιδιώχθηκε να τεθούν, μεταπολεμικά σε νέα βάση, 

δεδομένου ότι και οι δυο χώρες εντάχθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου και ήταν τυπικά τουλάχιστον σύμμαχες.  

Εύλογα λοιπόν ο Μικρασιατικός Πόλεμος και η Καταστροφή με τη συνθετότητα και 

την πολλαπλότητα τους προκαλούν αμηχανία στους σχολικούς συγγραφείς. Βέβαια, το 

γεγονός είχε ενταχθεί από πολύ νωρίς στη σχολική ιστοριογραφία, σχεδόν αμέσως μετά τη 

λήξη του, με τηλεγραφική ωστόσο μορφή και χωρίς να θίγει τις επίμαχες πλευρές του 
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(Κουλούρη, 2002). Ουσιαστικά τα πρώτα αφηγηματικά κείμενα που παράγονται είναι αυτά 

των σχολικών εγχειριδίων της δεκαετίας του 1950 που εξετάζουμε εδώ. Το θέμα ασφαλώς 

είναι ευρύ και δεν μπορεί να εξαντληθεί στα ασφυκτικά όρια της παρούσας εργασίας. 

Άλλωστε, το ζητούμενο εδώ είναι  αν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο 

που διαχειρίζονται οι συγγραφείς το ιστορικό γεγονός και αν τυχόν οι προσωπικές 

ιδεολογικές πεποιθήσεις τους αναφαίνονται στη συγγραφή τους. Στο πλαίσιο αυτό θέτουμε 

πέντε ερευνητικά ερωτήματα:  

 

Ερώτημα 1
ο
: Που αποδίδουν οι σχολικοί συγγραφείς την έναρξη του Μικρασιατικού 

Πολέμου;  

Οι συγγραφείς αυτής της περιόδου διχάζονται ως προς το ποια από τις δύο αντίπαλες 

χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, ευθύνεται για την έναρξη και κλιμάκωση των μεταξύ τους 

εχθροπραξιών. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς θεωρούν ότι υπαίτιοι για τον Μικρασιατικό 

Πόλεμο είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να αναγνωρίσουν τη 

Συνθήκη των Σεβρών και για το λόγο αυτό επιτέθηκαν εναντίον των Ελλήνων (Αντιπάτης- 

Αλεξίου-Κατσαδήμας, 1956: 104, Γιαννιάς-Γιαννάκος, 1956: 132, Δούκας, 1956: 132, 

Κυριαζόπουλος-Διαμαντόπουλος, 1956: 153, Παπαδόπουλος-Δουκλιάς, 1956: 136, 

Παπαϊωάννου, 1956: 118). Οι υπόλοιποι θεωρούν ότι η Ελλάδα άρχισε τον πόλεμο επειδή 

εξαναγκάστηκε να επιβάλει με τα όπλα τους όρους της Συνθήκης των Σεβρών, καθώς το 

εθνικιστικό κίνημα του Κεμάλ ενισχυόταν ολοένα και περισσότερο (Καφεντζής, 1956: 128, 

Μπίγκας, 1956: 140, Πετρούνιας-Αντωνόπουλος, 1956: 92, Σακκάς, 1956:127). Η 

εκπλήρωση του οράματος της Μεγάλης Ιδέας των Ελλήνων αποσιωπάται πλήρως, ενώ μόνο 

σε ένα εγχειρίδιο  αναφέρεται ότι η Μικρασιατική εκστρατεία έγινε με εντολή των 

συμμάχων με προφανή στόχο να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των δυνάμεων της Αντάντ 

(Μανιός, 1956: 123).  

 

Ερώτημα 2
ο
: Ποια στάση κρατούν οι συγγραφείς απέναντι στους αντίπαλους στρατούς, 

Έλληνες και Τούρκους; 

Ο ηρωισμός και η αγωνιστικότητα των Ελλήνων στρατιωτών δεν αμφισβητείται σε 

κανένα εγχειρίδιο. Αντιθέτως, προβάλλεται ως αντικειμενική, σταθερή στο χρόνο αλήθεια, 

καθώς συνδέεται σε κάποια εγχειρίδια το σθένος των Ελλήνων με τον αντίστοιχο ηρωισμό 

που επέδειξαν οι πρόγονοί τους στο παρελθόν πολεμώντας εναντίον του ίδιου λαού στην ίδια 

γεωγραφική περιοχή (Μανιός, 1956: 124). Στην πλειονότητα των βιβλίων ωστόσο – με 

εξαίρεση τεσσάρων εξ αυτών (Αντιπάτης-Αλεξίου -Κατσαδήμας, 1956: 104, Παπαδόπουλος 

-Δουκλιάς, 1956: 136, Μανιός, 1956: 124, Σακκάς, 1956: 127), όπου προβάλλεται μόνο η 

μαχητικότητα των Ελλήνων –κυριαρχεί η αντιπαραβολή του «κουρασμένου ελληνικού 

στρατού» με τον «καλά προετοιμασμένο» τουρκικό. Η σωματική εξάντληση των 

στρατιωτικών δυνάμεων που πολεμούσαν συνεχώς από την περίοδο των Βαλκανικών 

Πολέμων αντιπαρατίθεται με έναν καλά οργανωμένο και εξοπλισμένο τουρκικό στρατό και 

έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτή η διαφορά «ηθικού» που επικρατεί στο πολεμικό μέτωπο. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δυνάμεις του εχθρού σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούνται. 

Αντιθέτως, αντιμετωπίζονται ως μια ισχυρή δύναμη, καλά οργανωμένη που κατάφερε να 

τρέψει σε φυγή τον ελληνικό στρατό. Ο ίδιος ο Κεμάλ αντιμετωπίζεται με σεβασμό και 
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αναγνωρίζεται ως «τολμηρός» (Πετρούνιας-Αντωνόπουλος, 1956: 132) και «πατριώτης» 

αξιωματικός (Γιαννιάς-Γιαννάκος, 1956: 92).  

 

Ερώτημα 3
ο
: Αν και με ποιον τρόπο επιχειρούν οι συγγραφείς με τις αφηγήσεις τους ή 

με την εικονογράφηση να υποβάλουν συναισθηματικές στάσεις ή να διεγείρουν 

συναισθηματικά τους αναγνώστες τους; 

Η εικονογράφηση λείπει σχεδόν από όλα τα εγχειρίδια. Εξαίρεση αποτελούν τα 

εγχειρίδια του Δούκα (1956: 132) και του Καφεντζή (1956: 128), όπου βρίσκουμε ένα 

πορτρέτο του Βενιζέλου στην ίδια σελίδα με τη Συνθήκη των Σεβρών και τις εκλογές του 

1920. Στο εγχειρίδιο του Καφεντζή εικονίζεται επίσης ένας χάρτης με τα σύνορα της 

Ελλάδας όπως αυτά διαμορφώθηκαν το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης και στο εγχειρίδιο 

των Πετρούνια-Αντωνοπούλου (1956: 93) το κείμενο συνοδεύεται από ένα χάρτη, όπου 

σημειώνονται οι συνεχείς προσαρτήσεις της Ελλάδας από το 1881 ως το 1922, με προφανή 

στόχο να καταδειχθεί η πορεία εκπλήρωσης της Μεγάλης Ιδέας. 

Ο λόγος των συγγραφέων με κάποιες εξαιρέσεις, στις οποίες θα αναφερθούμε 

παρακάτω, είναι ουδέτερος, χωρίς ιδιαίτερες συναισθηματικές εξάρσεις. Οι στερεοτυπικές 

εκφράσεις με τις οποίες παρουσιάζονται συνήθως οι Τούρκοι στην εθνική ιστοριογραφία, 

δεν απαντώνται εδώ. Αυτό ίσως σχετίζεται με μια βασική οδηγία της προκήρυξης του 1954: 

«Εκφράσεις που μπορούν να θίξουν λαούς με τους οποίους ήλθαμε σε σύγκρουση στο κοντινό 

ή στο μακρινό παρελθόν, με τους οποίους όμως σήμερα συνδεόμαστε με δεσμούς φιλίας και 

αμοιβαίας κατανόησης, πρέπει να αποφεύγονται, χωρίς να αποσιωπάται η Ιστορική αλήθεια» 

(ΓΑΚ, 2010). Εξάλλου, κατά τη μεταπολεμική περίοδο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν 

βελτιωθεί αισθητά καθώς οι δυο χώρες βρέθηκαν στην ίδια συμμαχία κατά τη διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέμου (Στεφανίδης, 2010: 411). 

Ωστόσο, ο ήπιος τόνος, απαλλαγμένος από συναισθηματική φόρτιση δεν είναι 

κοινός τόπος σε όλα τα κείμενα. Σε αρκετά εγχειρίδια οι συγγραφείς εκφράζονται με 

δραματικό τόνο για τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν μετά την άτακτη υποχώρηση του 

ελληνικού στρατού: «Στα παράλια της Μ. Ασίας σημειώνονται σκηνές φρίκης και 

βαρβαρότητας. Τα γυναικόπαιδα, για να σωθούν από την Τουρκική μάχαιρα, πέφτουν στη 

θάλασσα. Στη Σμύρνη το Ελληνικό στοιχείο σφάζεται απάνθρωπα και η Ελληνική Σμύρνη 

πυρπολείται από τους Τούρκους. Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος παραδίνεται από 

τους Τούρκους στον όχλο, ο οποίος τον κατακρεουργεί» (Κατσίκας κ. ά., 1956: 121-2) ή 

«Μερικοί κακοί Τούρκοι εις όσας πόλεις εισήρχοντο έκαιον και έσφαζον. Τέλος, εισήλθον και 

εις την Σμύρνην, μέγα μέρος της οποίας έκαυσαν και πολλούς Έλληνας, μεταξύ των οποίων 

τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομον, έσφαξαν» (Μανιός, 1956: 125), καθώς και: «Ένα 

εκατομμύριο Έλληνες, που έζησαν εκεί χιλιάδες χρόνια και έκτισαν πλούσιες πόλεις και 

δημιούργησαν σπουδαίο πολιτισμό, αναγκάστηκαν να φύγουν τώρα γυμνοί και ελεεινοί» 

(Πετρούνιας-Αντωνόπουλος, 1956: 93).  

 

Ερώτημα 4
ο
: Που εντοπίζονται τα αίτια της ήττας και της καταστροφής; 

Οι τοποθετήσεις των συγγραφέων ως προς το ποιος ευθύνεται για την ήττα του 

ελληνικού στρατού στο Μικρασιατικό μέτωπο και τον ξεριζωμό χιλιάδων Ελλήνων από τις 

πατρογονικές τους εστίες ποικίλλουν και αποκαλύπτουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τις 
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πολιτικές τους καταβολές και τις ιδεολογικές τους θέσεις. Με βάση λοιπόν τους 

ιδεολογικούς προσανατολισμούς των συγγραφέων, χωρίσαμε τα εγχειρίδια σε τέσσερις 

κατηγορίες.  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όσα εγχειρίδια υποστηρίζουν ότι η ήττα οφείλεται 

στην πολιτική μεταβολή στην Ελλάδα και στην αλλαγή στάσης των συμμάχων (Αντιπάτης- 

Αλεξίου-Κατσαδήμας, 1956: 104, Δούκας, 1956: 133, Κατσίκας κ.ά, 1956: 121, Καφεντζής, 

1956: 128-9, Σακκάς, 1956: 127). Στα εγχειρίδια αυτά εκφράζεται με έμμεσο τρόπο ο 

φιλοβενιζελικός προσανατολισμός τους και η δυσαρέσκεια για τον αποτέλεσμα των εκλογών 

του 1920. Το αίσθημα πικρίας για τη στάση των συμμάχων είναι διάχυτο στο λόγο. Η 

οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση των δυνάμεων του Κεμάλ προκαλεί συναισθήματα 

έντονης απογοήτευσης. Παρόλα αυτά, αποφεύγεται να γίνει αρνητική αναφορά στη στάση 

που κράτησε η πιο στενή σύμμαχος της Ελλάδας, η Βρετανία. Ο ρόλος που διαδραμάτισε η 

Βρετανία στον ελληνικό Εμφύλιο, αλλά και οι διπλωματικοί χειρισμοί της στο Κυπριακό 

Ζήτημα ακριβώς την ώρα που γράφονταν τα εγχειρίδια, προφανώς δεν επιτρέπει στους 

συγγραφείς περαιτέρω σχολιασμούς, αφού εύλογα θα οδηγούσαν τους μαθητές σε απολύτως 

αρνητικές γενικεύσεις. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα εγχειρίδια που αποδίδουν την ήττα στην 

στρατιωτική υπεροχή του εχθρού (Κυριαζόπουλος-Διαμαντόπουλος, 1956: 153, Πετρούνιας-

Αντωνόπουλος, 1956: 92). Εδώ ο καλύτερα προετοιμασμένος και εξοπλισμένος τουρκικός 

στρατός προκαλεί την ολοσχερή συντριβή των ελληνικών στρατευμάτων στο πεδίο της 

μάχης και τρέπει τους στρατιώτες σε άτακτη υποχώρηση. Η ήττα στην περίπτωση αυτή 

προβάλλεται ως αναπόφευκτη. 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν όσα εγχειρίδια αναφέρουν ως μοναδικό αίτιο της 

καταστροφής τις εσωτερικές πολιτικές διενέξεις των Ελλήνων, οι οποίες επηρέασαν το ηθικό 

και την πειθαρχία του στρατεύματος (Μανιός, 1956: 124-5). Το βάρος εδώ εντοπίζεται στην 

αποχώρηση πολιτικών στελεχών του Βενιζέλου μετά την ήττα στις εκλογές και στον 

κλονισμό που επέφερε αυτό στις τάξεις των στρατιωτών και όχι στην επάνοδο του 

Κωνσταντίνου, όπως παρατηρήσαμε στην πρώτη κατηγορία.  

Τέλος, στην τέταρτη κατηγορία τοποθετήσαμε τα εγχειρίδια όπου αναφέρεται ως 

μοναδική αιτία της ήττας η εγκατάλειψη της Ελλάδας από τους συμμάχους λόγω των 

ιδιαίτερων συμφερόντων τους στην περιοχή, χωρίς να συνδυάζεται απαραιτήτως με την 

επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (Παπαϊωάννου, 1956: 136, Παπαδόπουλος-Δουκλιάς, 

1956: 118). Στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα και ο μικρασιατικός ελληνισμός θεωρείται ότι 

θυσιάστηκαν προκειμένου να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών δυνάμεων.  

 

Ερώτημα 5
ο
: Ποιες επιπτώσεις της καταστροφής για τον μικρασιατικό ελληνισμό και 

για την ελληνική κοινωνία αναφέρονται; 

Στην πλειοψηφία των εγχειριδίων που εξετάζουμε γίνεται λόγος για τις επιπτώσεις 

που είχε η κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου στο ντόπιο πληθυσμό και στην 

ελληνική κοινωνία ακολούθως. Οι αναφορές από τους συγγραφείς για την τύχη των γηγενών 

κατοίκων της Μ. Ασίας είναι αρκετά σύντομες, αλλά περιεκτικές στις νοηματοδοτήσεις 

τους. Οι Μικρασιάτες υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν οι πατρογονικές εστίες τους, χάνουν 

τις περιουσίες τους και αφανίζεται ένας σπουδαίος πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην 

περιοχή, ενώ εξαναγκάζονται να γίνουν πρόσφυγες σε έναν τόπο που δεν είναι έτοιμος για 
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να τους υποδεχθεί. Οι συγγραφείς συμφωνούν ότι το ελληνικό κράτος κλήθηκε να 

αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε ένα ήδη διαμορφωμένο αρνητικά κλίμα. Η 

αθρόα και επώδυνη μετακίνηση των προσφύγων δημιούργησε σοβαρά προβλήματα 

εγκατάστασης και περίθαλψης τα οποία το ελληνικό κράτος αντιμετώπισε με μεγάλες 

δυσκολίες (Αντιπάτης- Αλεξίου-Κατσαδήμας, 1956: 105, Γιαννάς-Γιαννάκος, 1956: 133, 

Κατσίκας κ.ά, 1956: 122, Κυριαζόπουλος-Διαμαντόπουλος, 1956: 153, Σακκάς, 1956: 128).  

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το βασικό ζητούμενο της σύντομης αυτής μελέτης ήταν να διαπιστωθεί αν και κατά 

πόσο ο θεσμός και η χρήση του πολλαπλού εγχειριδίου κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 

1950 και 1960 σηματοδότησε και την έκφραση διαφορετικών προσεγγίσεων στη σχολική 

ιστοριογραφία. Παίρνοντας ως πεδίο έρευνας το κεφάλαιο του Μικρασιατικού Πολέμου 

εντοπίσαμε συγκλίσεις και αποκλίσεις στην προσέγγιση και διαχείρισή του. Πιο 

συγκεκριμένα, φαίνεται πως οι συγγραφείς διχάζονται ως προς τους παράγοντες για τους 

οποίους η παρουσία του ελληνικού στρατού στην περιοχή της Σμύρνης εξελίχθηκε σε 

σοβαρή πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Το πιο σημαντικό σημείο 

διαφοροποίησης μεταξύ των συγγραφέων αφορά στα αίτια που οδήγησαν τον ελληνικό 

στρατό σε συντριπτική ήττα στο μικρασιατικό μέτωπο. Είναι το σημείο που οι συγγραφείς – 

συνειδητά ή όχι – εκφράζουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις και την άποψη τους σχετικά με 

ένα θέμα, που, όπως αναφέραμε, ταλάνισε και δίχασε για πολλές δεκαετίες τον πολιτικό 

κόσμο και την ελληνική κοινή γνώμη. Ωστόσο, η απόδοση των ευθυνών είτε στην παράταξη 

του Βενιζέλου, είτε στο βασιλιά Κωνσταντίνο και τα πολιτικά κόμματα που συσπειρώθηκαν 

γύρω του, έχει μια κοινή σταθερή παράμετρο: την εγκατάλειψη από τις συμμαχικές 

ευρωπαϊκές χώρες και την πικρία για την παροχή βοήθειας στις δυνάμεις του Κεμάλ.  

Στα σημεία που παρατηρούμε ότι οι συγγραφείς συγκλίνουν, αφορούν στην 

απαράμιλλη γενναιότητα των ελλήνων στρατιωτών που πολέμησαν μέσα σε εξαιρετικά 

αντίξοες συνθήκες και στο τραγικό γεγονός του βίαιου ξεριζωμού χιλιάδων κατοίκων της 

περιοχής που υποχρεώθηκαν να γίνουν πρόσφυγες αφήνοντας πίσω τους τα σπίτια και την 

περιουσία τους. Οι αναφορές στο προσφυγικό ζήτημα είναι σύντομες, αλλά αρκετά 

περιεκτικές. Παρόλο που θα περίμενε κανείς ένα τόσο δραματικό γεγονός να αποδίδεται με 

έντονη συναισθηματική φόρτιση, διαπιστώνουμε πως οι περισσότεροι συγγραφείς προτιμούν 

ένα πιο ουδέτερο ύφος. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι τα εγχειρίδια αυτά 

απευθύνονταν σε δασκάλους και μαθητές τόσο του αυτόχθονου όσο και του προσφυγικού 

πληθυσμού σε μια περίοδο που οι μεταξύ τους αντιπαραθέσεις εξακολουθούσαν να σοβούν 

και επομένως έπρεπε να τηρηθούν ισορροπίες.  

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι, παρά το ασφυκτικό και κεντρικά ελεγχόμενο πλαίσιο 

συγγραφής σχολικών εγχειριδίων, υπήρξαν διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις μεταξύ των 

συγγραφέων, ακόμη κι αν αυτές δεν ήταν ρητά εκπεφρασμένες. Θα έπρεπε άλλωστε να 

εξηγήσουν την τραυματική απόκλιση του Μικρασιατικού Πολέμου από τον κοινό κανόνα 

της αφήγησης που διατρέχει τα βιβλία τους μέχρι αυτό το χρονικό σημείο. Η αμηχανία τους 

και η αδυναμία συγκρότησης αφηγήσεων και εξηγητικών σχημάτων που δεν θα αναιρούσαν 

τα ιδεολογήματα της συνέχειας και της υπεροχής του ηρωικού έθνους, είναι έκδηλη. 

Άλλωστε, με την ίδια αμηχανία αντιμετωπίστηκε η ιστορική αυτή περίοδος και στην εθνική 

ιστοριογραφία. Αφού λοιπόν δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί ο ηρωικός χαρακτήρας και η 

υπεροχή των Ελλήνων, θα έπρεπε να εξηγηθεί η συντριπτική ήττα. Ακριβώς αυτό το σημείο 
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είναι που παράγει τις διαφοροποιήσεις και τις πολλαπλές ερμηνείες, ανεξάρτητα αν αυτές 

είναι συγκροτημένες ή όχι. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι σχολικοί συγγραφείς έπρεπε 

να συνθέσουν τις αφηγήσεις τους μέσα στο εξαιρετικά περίπλοκο και αντιφατικό τοπίο της 

μεταπολεμικής Ελλάδας όπου νέες τραυματικές εμπειρίες είχαν ανοίξει και πάλι τις πληγές 

του πρόσφατου παρελθόντος, ενώ πολλαπλές συλλογικές μνήμες συγκρούονταν σε μια 

βάναυσα πολωμένη ελληνική κοινωνία στην οποία ζούσαν οι γενιές που βιώσαν τα επίμαχα 

γεγονότα και συνυπήρχαν οι αντίπαλες ομάδες: η μνήμη των στρατιωτών του μικρασιατικού 

πολέμου, η μνήμη των προσφύγων, οι διχασμένες μνήμες βενιζελικών και βασιλοφρόνων, 

εθνικιστών και κομμουνιστών (Αγτζίδης 2010). Κι όλα αυτά τα αφηγήματα επιβαλλόταν να 

συγκροτηθούν στο πλαίσιο ενός επίσημου ιστοριογραφικού λόγου, που αναμφίβολα 

συνιστούν τα σχολικά εγχειρίδια, όπου δεν έπρεπε να θιγεί η διπλωματική θέση και οι 

εξαρτήσεις της Ελλάδας στο νέο διεθνές μεταπολεμικό τοπίο. Το ζήτημα χρήζει σαφώς 

εκτενέστερης και σε βάθος έρευνας και η εισήγηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα προς την 

κατεύθυνση αυτή. 
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6. Παράρτημα 

Κριτήρια έγκρισης εγχειριδίων στο διαγωνισμό του 1954: 

1. «Σκοπός των εγχειριδίων είναι να βοηθηθούν οι μαθητές στην πρόσκτηση, στην 

αυτενεργό διαδικασία και στην εμπέδωση της διδασκόμενης Ιστορικής ύλης  και 

στην καλλιέργεια του Εθνικού φρονήματος των μαθητών. 

2. Η εκλογή και η διάταξη της ύλης πρέπει να προσαρμόζεται στις σχετικές απαιτήσεις 

του ισχύοντος προγράμματος, το εγχειρίδιο δε της ΣΤ  ́ τάξεως πρέπει να 

περιλαμβάνει ύλη μέχρι τη λήξη του συμμοριτοπολέμου. Σε κάθε κεφάλαιο να 
εξαίρονται τα κύρια στοιχεία της περιεχόμενης ύλης, ιδιαιτέρως τα γεγονότα που 

αποτελούν σταθμό στην Ιστορία και οι μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες.  

3. Η έκθεση της ύλης πρέπει να είναι μεν σύντομη, περιορισμένη στα ουσιώδη, αλλά 

στην απεικόνιση των γεγονότων πρέπει να ενέχει ενάργεια, εποπτικότητα, 

γραφικότητα και πλαστικότητα. Στα εγχειρίδια πρέπει να περιέχονται εικόνες 
μεγάλων ιστορικών προσωπικοτήτων, απεικονίσεις ιστορικών μνημείων και 

αντικειμένων και χάρτες των γεωγραφικών περιοχών σχετικοί με τα εξιστορούμενα 

γεγονότα. Εκφράσεις που μπορούν να θίξουν λαούς με τους οποίους ήλθαμε σε 

σύγκρουση στο κοντινό ή στο μακρινό παρελθόν, με τους οποίους όμως σήμερα 
συνδεόμαστε με δεσμούς φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης, πρέπει να αποφεύγονται, 

χωρίς να αποσιωπάται η Ιστορική αλήθεια.  

4. Κατά την εκλογή και την έκθεση της ύλης οι συγγραφείς οφείλουν να εξαίρουν κατά 

τρόπο προσιτό στους μαθητές όλα όσα το ελληνικό πνεύμα δημιούργησε και 

κληροδότησε στο νεώτερο πολιτισμό, καθώς και τους αγώνες αυτού για την 
υπεράσπιση της ελευθερίας του και του πολιτισμού της ανθρωπότητας.  

5. Η αναγραφή ονομάτων και χρονολογιών να περιορίζεται στα σπουδαιότερα, χωρίς να 

παραλείπεται η έξαρση της δράσης των διακριθέντων ιστορικών προσώπων.  

6. Η γλωσσική μορφή των εγχειριδίων πρέπει να είναι ανάλογη με τα θέματα που 

διαπραγματεύεται και να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που ισχύουν για τα 
Αναγνωστικά της εποχής (απλούστερη καθαρεύουσα). 

7. Κάθε εγχειρίδιο είναι καλό να περιέχει ασκήσεις σε κάθε ενότητα, διατυπωμένες με 
μορφή ερωτηματολογίου, καταρτισμού περιλήψεων, καταλόγων και σχεδίων, γραφή 

εκθέσεων κτλ. 

8. Στο τέλος πρέπει να παρατίθεται βραχεία επισκόπηση με χρονολογικό πίνακα των 

σημαντικότερων γεγονότων (προκηρύξεις Νόμου 1471/50).» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

30 

 
 

 

 
 

 

 
 

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Δ΄ - ΣΤ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 

Α΄ - Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

(1957 – 2007) 

 

Κωνσταντίνος Α. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Μέσα από τη μελέτη και τη συγκριτική ανάλυση του περιεχομένου των σχολικών 

εγχειριδίων σε μια ευρύτατη περίοδο 50 ετών (1957-2007), ερευνούμε κατά πόσον η 

αντιμετώπιση των ιστορικών γεγονότων αλά και της ιστορίας ως επιστήμης έχει 

διαφοροποιηθεί στη διδασκαλία του μαθήματος στις τελευταίες τάξεις της Μέσης 

Εκπαίδευσης, εκείνες δηλαδή που μπορεί να προετοιμάσουν τους μαθητές για την εισαγωγή 

τους σε τμήματα Ιστορίας των ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, αλλά και που 

απευθύνονται σε εφήβους με πιο ανεπτυγμένο αίσθημα αντίληψης και κριτικής. Η έρευνα 

δείχνει ότι, παρά την πάροδο μισού περίπου αιώνα και την αλλαγή της χιλιετίας, η λογική 

της διδασκαλίας της ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση δεν φαίνεται να έχει διαφοροποιηθεί 

σημαντικά. Τα κείμενα, αλλά και η διδασκαλία, μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα, 

παραμένουν εθνοκεντρικά, απουσιάζει η παγκόσμια οπτική και η διδασκαλία επικεντρώνεται 

σε μια γραμμική παρουσίαση πολιτικών και στρατιωτικών, κυρίως γεγονότων, με ελλιπή 

αναφορά σε πολιτισμικά στοιχεία ή συγκριτική μελέτη πολιτισμών και κοινωνιών. Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες οι μαθητές αδυνατούν να αποκτήσουν ικανότητα σφαιρικής ανάγνωσης 

και ανάλυσης των ιστορικών δεδομένων, κάτι που δεν διαφοροποιείται σχεδόν καθόλου από 

τα τέλη του 20
ου

 αιώνα έως και τις αρχές του 21
ου

 στη χώρα μας. 

 

By studying and comparing the texts of school books of history, in a period of 50 years 

(1957-2007), we try to search whether or not the teaching of historical events and the science 

of history has been changed through the time in the last classes of Middle Education, 

especially in High Schools (Gymnasium, Lyceum). This happens because they prepare pupils 

to continue their studies in Greek and foreign universities and because the teachers are 

dealing with teenagers with high level of understanding and critical sense. The research 

shows that after almost half century and although we have passed millennium, the policy that 

rules the teaching of history in Greek High Schools doesn’t seem to have been changed a lot. 

The lessons and the programs of teaching are looking into national history mostly than in a 

global one and teaching aims in a straight time by time presentation of great politicians and 

generals. Only few chapters are dealing with various cultures or the comparing study of 

societies and mazes. At these circumstances the pupils cannot have a spherical knowledge of 

global history and they cannot increase an ability to analyze historical data something very 

important in our days. 
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1) Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

Στο πλαίσιο της θεματικής του συνεδρίου στο οποίο βρισκόμαστε θα πρέπει να μας 

απασχολήσει κι ένα ακόμα μεγάλο ερώτημα. Μπορεί η γνώση να έχει σταθερή αξία; Και πιο 

συγκεκριμένα, μπορεί η γνώση του παρελθόντος να διατηρεί σταθερή, αμείωτη και πάντα 

ενδιαφέρουσα στο παρόν την αξία που είχε κάποτε; Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία 

όταν αναφέρεται στο μάθημα της Ιστορίας, ακριβώς διότι αυτή είναι η επιστήμη που έχει ως 

κεντρικό της θέμα και στόχο την έρευνα και αποκατάσταση του παρελθόντος ή τουλάχιστον 

της εικόνας που μπορούμε να εξαγάγουμε γι’ αυτό από συγκεκριμένα στοιχεία (ιστορικές 

πηγές, άμεσες και έμμεσες). Κι αυτό διότι η ιστορία και η ιστοριογραφία μας αφορά όλους. 

Χωρίς αίσθηση της δυναμικής του παρελθόντος, των αντιτιθέμενων ερμηνειών αλλά και της 

μεταβολής των τρόπων με τους οποίους ιστορούμε, τα ερωτήματα που θέτουν σχεδόν όλες οι 

κοινωνικές επιστήμες καθίστανται περίπου κενά περιεχομένου (Evans, 2009). Έτσι, τα 

σχετικά με την ιστορία θέματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλους μας με σοβαρότητα 

κι ενδιαφέρον. 

Παράλληλα, στην εποχή μας προκύπτει κι ένας επιπλέον λόγος για μια πιο 

ουσιαστική, αναθεωρημένη σε σχέση με το παρελθόν οπτική της ιστορίας. Ζούμε σε μια 

κοινωνία σε φάση παγκοσμιοποίησης, όχι μόνον οικονομικής αλλά και κοινωνικής και 

πολιτισμικής. Σε μια τέτοια φάση δεν είναι δύσκολο να δημιουργηθούν παρανοήσεις, 

διαφορές, εντάσεις και αντιπαλότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις. Μέσα σε 

ένα τέτοιο εύφλεκτο περιβάλλον η ιστορία αποτελεί τη θρυαλλίδα που μπορεί να 

πυροδοτήσει εθνικιστικές, εθνοτικές ή φονταμενταλιστικές ιδεολογίες (Hobsbawm, 1998). 

Σε τέτοιες συνθήκες ο ρόλος του ιστορικού γίνεται έντονα πολιτικός, εφόσον μπορεί να 

προκαλέσει την έκρηξη με κάτι που θα γράψει, θα υποστηρίξει ή απλώς θα αφήσει να 

εννοηθεί. 

Στο σημείο αυτό έρχεται να προστεθεί ένα νέο ερώτημα. Τι μπορεί να μας πει η 

ιστορία για τη σύγχρονη κοινωνία; Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στο 

ερώτημα αυτό διότι, όταν μελετάμε την ιστορία, αντιπαραβάλλουμε, ασυναίσθητα πολλές 

φορές, το παρόν με το παρελθόν. Δεν είναι κάτι κακό αυτό, αντιθέτως δε γίνεται να μη 

μαθαίνουμε από το παρελθόν, καθόσον το παρελθόν και οι πράξεις που αυτό περικλείει 

συνιστούν την κεκτημένη εμπειρία (Hobsbawm, 1998). Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε 

πως οι ανάγκες και τα προβλήματα της εκάστοτε κοινωνικής πραγματικότητας 

συνδιαμορφώνουν, αν δεν καθορίζουν ουσιαστικά, τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε και 

αντιλαμβανόμαστε την ιστορία. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι οι κοινωνικές συνθήκες και τα 

δεδομένα της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας έχουν διαφοροποιηθεί κατά πολύ από 

αυτά των προηγούμενων δεκαετιών, ακόμα και από αυτά των πέντε πρώτων ετών του 21
ου

 

αιώνα, θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως επιβάλλεται να υπάρξει ή θα έπρεπε 

να έχει υπάρξει και ανάλογη μεταβολή στον τρόπο της «σύγχρονης» ανάγνωσης της 

ιστορίας. 

Είναι επομένως σχεδόν αυτονόητο ότι σε μια εποχή με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την 

παγκοσμιότητα, θα έπρεπε να κυριαρχεί μια παγκοσμιοποιημένη ή τουλάχιστον πιο 

«παγκοσμιοκεντρική» αντίληψη για το παρελθόν. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα συμβεί 

και η παγκόσμια ιστορική κοινότητα συζητάει πια τους όρους, το γνωστικό και αξιακό 

περιεχόμενο της επιβεβλημένης μετατόπισης του κέντρου βάρους της ιστορικής έρευνας κι 

εκπαίδευσης προς την παγκόσμια ιστορία (Κόκκινος- Γατσώτης, 2007). Κι αυτό διότι τα 
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κυρίαρχα προβλήματα της εποχής μας έχουν πλέον προσλάβει παγκόσμια διάσταση, 

επομένως είναι φυσικό και η μελέτη τόσο του παρόντος όσο και του παρελθόντος να 

στραφεί σε αναζητήσεις παγκόσμιας κλίμακας. Συνεπώς το σχολικό σύστημα θα πρέπει να 

ανταποκριθεί στο νέο αυτό κοινωνικό αίτημα για μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορικής 

γνώσης (Κόκκινος-Γατσώτης, 2007).  

Σε γενικές γραμμές, όπως έχουν αποδείξει στη μελέτη τους με τίτλο «Η παγκόσμια 

ιστορία στην ελληνική σχολική ιστορία» που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Θέματα Ιστορίας 

της Εκπαίδευσης», τεύχος 6-7 (Άνοιξη-Φθινόπωρο 2007), σελ. 13-78 από τις εκδόσεις 

Ατραπός, οι Γ. Κόκκινος και Π. Γατσώτης, ακόμη και στις χώρες της Δύσης, όπου 

θεωρητικά η επιστήμη της ιστορίας και η ιστοριογραφία έχουν αναπτυχθεί περισσότερο και 

θεωρούνται πιο προωθημένες, η έρευνα σχετικά με τη μη ευρωπαϊκή ή μη δυτικοκεντρική 

ιστορία παραμένει στο περιθώριο τόσο στην πανεπιστημιακή, όσο και στη Μέση 

Εκπαίδευση. Μόνο σε περιπτώσεις όπου η ιστορική πορεία των μη δυτικών κοινωνιών 

διασταυρώνεται με εκείνες των δυτικών, η δυτική ιστοριογραφία μπαίνει στον κόπο να 

ασχοληθεί μαζί τους (περιπτώσεις της Περσικής αυτοκρατορίας των Σασσανιδών, της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας από τη στιγμή που δημιουργείται οθωμανικό κράτος με 

ευρωπαϊκές κτήσεις, λαοί της Αμερικής μετά τις μεγάλες ανακαλύψεις κ. α.).Κατά συνέπεια 

η δυτικοκεντρική προσέγγιση με μια τάση να αναδεικνύεται ο ρόλος της Ευρώπης ως 

ενιαίου χώρου με δυτικότροπα χαρακτηριστικά (εξοβελίζοντας π. χ. το Βυζάντιο από την 

ευρωπαϊκή ιστορία) παραμένει ακόμα κυρίαρχος άξονας του τρόπου θεώρησης του κόσμου 

αλλά και του τρόπου με τον οποίο γίνεται η μελέτη, η περιοδολόγηση και η αφήγηση του 

παρελθόντος (Κόκκινος-Γατσώτης, 2007). 

Είναι λοιπόν ζητούμενο το κατά πόσον τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια των 

τελευταίων τάξεων της Μέσης Εκπαίδευσης έχουν προοδεύσει στα τελευταία πενήντα 

χρόνια στον τομέα αυτό. 

2) ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Για να εξετάσουμε το ερώτημα που θέσαμε πιο πάνω λάβαμε ως χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τρεις περιπτώσεις σχολικών εγχειριδίων που ανταποκρίνονται στο πνεύμα της 

εποχής τους. Στην πρώτη περίπτωση εξετάζουμε δύο χαρακτηριστικά εγχειρίδια της 

δεκαετίας του 50, που απευθύνονταν στις τρεις τελευταίες τάξεις του εξαταξίου γυμνασίου. 

Στη δεύτερη περίπτωση εξετάζουμε τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια που διδάχτηκαν στις 

τάξεις του Λυκείου μετά τη μεταρρύθμιση Ράλλη του 1977 μέχρι και το 1987. Στην τρίτη 

περίπτωση θα ασχοληθούμε με τα σχολικά εγχειρίδια των τάξεων του Λυκείου που 

διδάσκονται στα σχολεία μας από το 2007 μέχρι σήμερα.   

Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν τα εγχειρίδια των Α. Λαζάρου-Δ. Χατζή, Ιστορία 

Ελληνική-Ρωμαϊκή, από του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου, Ο.Ε.Σ.Β., Αθήναι, 1956, και των Α. Λαζάρου- Αθ. Διαφά, Ιστορία των Νέων 

Χρόνων, από της ανακαλύψεως της Αμερικής μέχρι της Ελληνικής Επαναστάσεως, 

Ο.Ε.Σ.Β., Αθήναι 1958. Το πρώτο εγχειρίδιο περιέχει μια σχετικά σύντομη εισαγωγή 

κατατοπιστική για την έννοια των όρων «ελληνιστικοί» και «ρωμαϊκοί» χρόνοι και 

χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τους ελληνιστικούς χρόνους και το δεύτερο 

τη ρωμαϊκή ιστορία. Στο βιβλίο, εκτός από την ιστορική αφήγηση περιλαμβάνονται, σε 

παράρτημα, στοιχεία για το μετρικό σύστημα των Ρωμαίων (αριθμοί, μέτρα, νομίσματα, 

ημερολόγιο), συγχρονιστικός πίνακας της ελληνικής και της ρωμαϊκής ιστορίας, πίνακας των 

ηγεμόνων της Ρώμης και χρονολόγιο. Τα περιεχόμενά του έχουν αναλυτικά ως εξής: 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Οι αγώνες διά την κληρονομίαν του Μ. Αλεξάνδρου, σελ.11-24 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Τα Ελληνιστικά βασίλεια: 1)  Το βασίλειον των Πτολεμαίων, σελ. 25-

30 2) Το βασίλειον των Σελευκιδών, σελ. 30-34 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Η Ελλάς κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, σελ.35-44 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Ο Πολιτισμός των Ελληνιστικών χρόνων: Α) Γενικά γνωρίσματα, σελ. 

45-48 Β) Ελληνιστικαί Αθήναι, σελ. 48-49 Γ) Αλεξάνδρεια, σελ. 49-55  

Δ) Αντιόχεια, σελ. 55-59 Ε) Πέργαμος και Ρόδος, σελ. 60-67 Στ) 

Γράμματα και Τέχναι, σελ. 67-69 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Προϊστορία της Ευρώπης, σελ. 81-95  

ΚΕΦΑΛΑΛΙΟΝ 

Στ΄ 

Αρχαία Ιταλία. Χώρα και κάτοικοι, σελ. 96-105 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ Αρχαιοτάτη Ιστορία της Ρώμης. Οι βασιλείς, σελ. 106-110 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ Κοινωνική εξίσωσις, σελ. 111-114 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ Κατάκτησις της Ιταλίας, σελ. 115-122 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ Ο ρωμαϊκός στρατός, σελ. 123-128 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄ Τα ήθη και η θρησκεία του ρωμαϊκού λαού, σελ. 129-135 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄ Η πολιτεία και η οικογένεια, σελ. 136-142 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄ Η πάλη Ρώμης και Καρχηδόνος, σελ. 143-153 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄ Αι μεγάλαι κατακτήσεις, σελ. 154-162 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ΄ Επίδρασις του ελληνικού πολιτισμού εις τους Ρωμαίους, σελ. 163-

171 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣτ΄ Η κοινωνική μεταβολή. Οι Γράκχοι, σελ. 172-178 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ΄ Οι εμφύλιοι πόλεμοι. Κατάλυσις της δημοκρατίας: Α) Μάριος και 

Σύλλας, σελ. 179-185 Β) Πομπήιος και Καίσαρ, σελ. 185-190 Γ) 

Αντώνιος και Οκταβιανός, σελ. 191-195 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ΄ Η αυτοκρατορία. Ο αιών του Αυγούστου, σελ. 196-206 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄ Οι αυτοκράτορες του πρώτου αιώνος, σελ. 207-214 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄ Οι Αντωνίνοι, σελ. 215-222 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄ Ακμή της αυτοκρατορίας. Η ρωμαϊκή ειρήνη, σελ. 223-248 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ΄ Ο τρίτος αιών. Ο χριστιανισμός, σελ. 249-256 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ΄ Η αναδιοργάνωσις του κράτους, σελ.257-261 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ΄ Η παρακμή της αυτοκρατορίας. Το τέλος του αρχαίου κόσμου, σελ. 

262-266 

Παρατηρώντας τα περιεχόμενα δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε την ευθεία 

συσχέτιση της ρωμαϊκής με την ελληνική ιστορία, όσον αφορά τις επιδράσεις που ασκεί ο 

ελληνικός πολιτισμός στους Ρωμαίους, χωρίς αναφορά στην όποια αμφίδρομη σχέση που 

μπορεί να υπάρχει (και η οποία αναμφίβολα υπήρξε) σε μια τέτοιου είδους σχέση σαν αυτή 

που ανέπτυξαν οι δύο λαοί με το πέρασμα των χρόνων. Επισημαίνουμε επίσης τις εκτενείς 

αναφορές σε σπουδαίους στρατηγούς και αυτοκράτορες, την επικέντρωση σε πολιτικά και 

στρατιωτικά, κυρίως, γεγονότα και την σχετικά μικρή έως ελάχιστη αναφορά σε θέματα 

Τέχνης και Πολιτισμού, κάτι που γίνεται ακόμα πιο εμφανές αν συσχετιστεί με τις αναφορές 

των σχετικών αναλυτικών προγραμμάτων ως προς το ποια μέρη του εγχειριδίου έχουν 

προτεραιότητα στη διδασκαλία και ποια όχι. 

Το δεύτερο εγχειρίδιο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το δέκατο 

έκτο αιώνα, το δεύτερο το δέκατο έβδομο, το τρίτο το δέκατο όγδοο και το τέταρτο τους 

χρόνους της Τουρκοκρατίας. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται χρονολόγιο με τις 

σπουδαιότερες χρονολογίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο. Τα περιεχόμενά του έχουν 

αναλυτικά ως εξής: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (ΙΣΤ  ́αιών) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Ανακάλυψις νέων χωρών, σελ. 9-25 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Η Αναγέννησις, σελ. 26-44 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Αναγέννησις της Τέχνης, σελ. 45-58 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Θρησκευτική μεταρρύθμισις, σελ. 59-72 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Η πολιτική ανάπτυξις, σελ. 73-93 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Στ΄ Οι δυναστικοί πόλεμοι, σελ. 94-102 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ Θρησκευτικοί πόλεμοι, 103-113 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΗΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ (ΙΖ  ́αιών) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ Μεγίστη ισχύς της απολύτου μοναρχίας εν Γαλλία. Οι χρόνοι 

Λουδοβίκου ΙΔ ,́ σελ. 114-127 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ Ανάπτυξις του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος εις την Αγγλίαν, σελ. 

128-138 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ Αι διεθνείς συγκρούσεις του ΙΖ΄ αιώνος. Οι πόλεμοι Λουδοβίκου ΙΔ ,́ 

σελ. 139-148 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 

ΙΑ΄ 

Διανοητική ανάπτυξις κατά τον ΙΖ΄ αιώνα. Ο αιών του Λουδοβίκου 

ΙΔ ,́ σελ. 149-170 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ: ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΗ΄ αιών) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄ Η Αγγλία τον ΙΗ΄ αιώνα, σελ. 171-179 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄ Η Γαλλική μοναρχία τον ΙΗ  ́αιώνα, σελ. 180-186 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄ Τα γερμανικά κράτη τον ΙΗ  ́αιώνα, σελ. 187-202 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ΄ Η ανατολική Ευρώπη τον ΙΗ΄ αιώνα, σελ. 203-211 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣτ΄ Αι διεθνείς συγκρούσεις τον ΙΗ΄ αιώνα, σελ. 212-226 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ΄ Η διανοητική κίνησις τον ΙΗ΄ αιώνα, σελ. 227-234 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ΄ Οι Ευρωπαίοι εις τας αποικίας, σελ. 235-246 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄ Η Μεγάλη Γαλλική Επανάστασις, σελ. 247-273 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄ Η Ναπολεόντειος Αυτοκρατορία, σελ. 274-297 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄ Γράμματα-Επιστήμαι-Τέχναι τον ΙΗ  ́αιώνα, σελ. 298-310 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ: ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ΄ Μεγίστη ισχύς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σελ. 311 327 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ΄ Οι έλληνες υπό την τουρκικήν δεσποτείαν, σελ. 328-362 

Στην περίπτωση του εγχειριδίου αυτού θα πρέπει να παρατηρήσουμε την μικρή 

σχετικά έκταση που καταλαμβάνουν οι αναφορές στην Τέχνη, την πνευματική κίνηση και τις 

Επιστήμες σε σύγκριση με τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα. Από τις συνολικά 362 

σελίδες του βιβλίου αυτού, αφιερώνονται στα θέματα που αναφέραμε μόλις 34 και μάλιστα 

σε μια περίοδο της ιστορίας όπου σημειώνονται γιγαντιαία άλματα και ουσιώδεις τομές στην 

Τέχνη (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο κ. λ.), τη Φιλοσοφία, κ. ο. 

κ. Εντύπωση επίσης κάνει και το γεγονός ότι τα χρόνια της τουρκοκρατίας αποσπώνται από 

τα υπόλοιπα μέρη του βιβλίου, σαν να μην είχαν καμία σχέση οι Οθωμανοί με τα 

τεκταινόμενα στην Ευρώπη, τη στιγμή μάλιστα που οι σουλτάνοι τους συναναστρέφονταν 

πάπες και αυτοκράτορες ή δέχονταν τις επισκέψεις σημαντικών πνευματικών ανθρώπων της 

Δύσης. Είναι κι αυτή η πρακτική ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται η 

ελληνική και η ευρωπαϊκή ιστορία από τα σχολικά εγχειρίδια. 

Στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν τα εγχειρίδια του Κώστα Καλοκαιρινού, Ιστορία 

ρωμαϊκή και βυζαντινή, 146 π. Χ. – 1453 μ. Χ., Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα, 1983(έκδοση η΄) και των 

Β. Σκουλάτου-Ν. Δημακόπουλου- Σ. Κόνδη, Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, τ. Α΄-Β΄,  

Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα, 1983 (έκδοση γ΄). Το πρώτο εγχειρίδιο απαρτίζεται από ένδεκα κεφάλαια. 

Σε κάθε κεφάλαιο προτάσσεται μια εισαγωγή που το συνδέει με τα προηγούμενα ή με τα όσα 

διδάχτηκαν στην προηγούμενη τάξη. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθεται 

ανακεφαλαίωση, όπου παρουσιάζονται επιγραμματικά τα σημαντικότερα στοιχεία του 

κεφαλαίου, σημαντικοί όροι που πρέπει να συγκρατηθούν στη μνήμη και πίνακας 

χρονολογιών. Το κεφάλαιο κλείνει με απάνθισμα παραθεμάτων από πρωτογενείς και 

δευτερογενείς πηγές, σε μια πρώτη προσπάθεια να ενταχθεί και η μελέτη των πηγών στη 

διδακτική του μαθήματος. Τα περιεχόμενά του έχουν αναλυτικά ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, σελ. 5-28 (Συνέπειες στην οικονομία, Συνέπειες στην 
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κοινωνία, Δύο προσπάθειες να διορθωθεί η κατάσταση) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ 

ΠΟΛΕΜΟΥΣ, σελ. 29-54 (Ο Μάριος και η στρατιωτική του 

μεταρρύθμιση, Ο Σύλλας: πρώτη δοκιμή μοναρχίας, Η πρώτη 

Τριανδρία: η περίεργη φάση της τριπρόσωπης μοναρχίας, Ο Ιούλιος 

Καίσαρ και η πτώση της Δημοκρατίας, Ρωμαιοκρατία στην Ελλάδα) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, σελ. 55-91 (Η 

εποχή του Αυγούστου, Με το νέο πολίτευμα κυλούν δύο αιώνες, Ο 

ρωμαϊκός κόσμος στα χρόνια της μεγάλης ακμής) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΓΕΡΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ 

ΤΟΥ, σελ. 92-141 (Η μεγάλη κρίση του 3
ου

 αιώνα, Με καινούριες 

αλλαγές στη διοίκηση ξεπέρασε το κράτος την κρίση, Η ρωμαϊκή 

οικουμένη αποκτά τη θρησκεία της, Η τέχνη των ρωμαϊκών 

αυτοκρατορικών χρόνων, Τέχνη εμπνευσμένη από το Χριστιανισμό) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ [324-610]: ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ, σελ. 142-197 (Δύο αιώνες-δύο 

φάσεις στη μεταμόρφωση του ρωμαϊκού κόσμου σε ελληνοχριστιανικό, 

Ο Χριστιανισμός επίσημη θρησκεία του ρωμαϊκού κράτους, Το τέλος 

του δυτικού ρωμαϊκού κράτους, Η τέχνη της παλαιοχριστιανικής 

περιόδου) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ΄ ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (610-1081): ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ο 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ (610-717): Η 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 

ΤΗΣ, σελ. 198-232 (Η αυτοκρατορία σε σκληρούς πολεμικούς αγώνες 

για τη διάσωσή της από τους εξωτερικούς της εχθρούς, Το Ισλάμ, Οι 

Άραβες εξορμούν για να διαδώσουν το Ισλάμ, Οι Βούλγαροι ιδρύουν 

βασίλειο στη Βαλκανική χερσόνησο, Η αυτοκρατορία μεταμορφώνεται 

σε ελληνική) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (610-1081): ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

(717-867): Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. 

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΛΑΟΥΣ, σελ. 233-264 (Οι τρεις 

δυναστικές φάσεις της περιόδου 717-867, Η εικονομαχική κρίση. Το 

Βυζάντιο θέατρο πνευματικής σύγκρουσης Ευρώπης και Ανατολής, Το 

Βυζάντιο αναχαιτίζει τις επιθέσεις των εχθρών του. Πρώτα συμπτώματα 

ακμής: Η «νέα εποχή» του Μιχαήλ Γ ,́ Η τέχνη της πρώιμης βυζαντινής 

περιόδου) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (610-1081): 1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΜΗΣ-Η 

ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (867-1025) 2. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΚΜΗΣ (1025-1081), σελ. 265-311 (Η εποχή αυτή χωρίζεται σε 

τρεις πιο μικρές περιόδους με ιδιαίτερα γνωρίσματα η καθεμιά, 
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Πολεμικοί αγώνες με τους εξωτερικούς εχθρούς-Τα ένδοξα χρόνια της 

«βυζαντινής εποποιίας», Ακμή γραμμάτων-θεσμών-κύρους Εκκλησίας, 

Η τέχνη της μεσοβυζαντινής εποχής [843-1204]) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΩΣ 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ, σελ. 312-344 (Η Ευρώπη αρχίζει να 

σχηματίζεται πάνω στα ερείπια του δυτικού ρωμαϊκού κράτους [476-

751], Το κράτος των Φράγκων-Μεροβίγγιοι και Καρολίδες, Μέσα στους 

σκοτεινούς αιώνες του Μεσαίων αρχίζει να διαμορφώνεται σιγά-σιγά η 

Ευρώπη [751-11
ος

 αιώνας], 10
ος

-11
ος

 αιώνας-Στην κοινωνία της 

Ευρώπης επικρατεί το σύστημα της φεουδαρχίας, 12
ος

-14
ος

 αιώνας-Η 

Δυτική Ευρώπη προς το τέλος του Μεσαίωνα- Η χαραυγή των Νέων 

Χρόνων) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1081-1453): ΠΡΩΤΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΗΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΜΕΝΟΥ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ [1081-1204], σελ. 345-365 (Η δυναστεία 

των Κομνηνών [1081-1185] φέρνει την τελευταία αναλαμπή στο 

Βυζάντιο και η δυναστεία των Αγγέλων [1185-1204] τη διάλυσή του, 

Σταυροφορίες: Ο «ιερός πόλεμος» των Χριστιανών της δύσης για την 

απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, Η τέταρτη σταυροφορία [1202-

1204]-Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (1081-1453)-ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (1204-1261)-ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ 

ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΕΙ (1261-1328)-ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ 

(1328-1453), σελ. 366-409 (Οι επαρχίες της διαμελισμένης 

αυτοκρατορίας κάτω από άρχοντες Φράγκους και Έλληνες, Η εποχή των 

Παλαιολόγων: δυο αιώνες αγωνίας [1261-1453], Η τελευταία στιγμή της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας, Η τέχνη της Υστεροβυζαντινής περιόδου) 

Στην περίπτωση του εγχειριδίου αυτού θα πρέπει να τονίσουμε ότι επρόκειτο για ένα 

ογκώδες σε μέγεθος αλλά και πληθώρα ύλης βιβλίο. Γίνονται, σε σχέση με το παρελθόν 

κάποιες προσπάθειες που χαρακτηρίζονται ως πρόοδος στη διδασκαλία της ιστορίας. 

Καταρχάς εντάσσονται στο περιεχόμενο του βιβλίου παραθέματα πηγών, τα οποία όμως δεν 

υποχρεώνονται, από τα αναλυτικά προγράμματα, οι διδάσκοντες να τα ενσωματώνουν στη 

διδασκαλία του μαθήματος. Παράλληλα γίνονται αρκετά εκτενείς αναφορές στα ζητήματα 

που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Ωστόσο 

αξιοσημείωτο είναι κάτι που αναγραφόταν στις πρώτες σελίδες του βιβλίου και αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν ως στοιχείο της 

ιστοριογραφίας ο πολιτισμός και οι τέχνες. Στο εσώφυλλο του βιβλίου, με τον τίτλο 

«Εισαγωγική προσημείωση», αναφερόταν το εξής: «Επειδή το βιβλίο αυτό ως σύνολο δεν 

είναι δυνατό να διδαχτεί μέσα στα πλαίσια του πραγματικού χρόνου διδασκαλίας, κρίθηκε 

αναγκαίο να σταλεί στα σχολεία ειδική εγκύκλιος, με την οποία διευκρινίζονται προβλήματα 

της διδασκαλίας της ιστορίας γενικά και ορίζεται η διδακτέα ύλη ειδικά, κατά τάξη. 

Παρακαλούνται λοιπόν οι διδάσκοντες να συμβουλευτούν εκείνη την εγκύκλιο, πριν 

προγραμματίσουν τη διδασκαλία τους» (Καλοκαιρινός, 1983). Εννοείται ότι τα θέματα 

Τέχνης και πολιτισμού συνιστούνταν να διδάσκονται περιληπτικά και με συνοπτικές 

διαδικασίες. Στα θετικά θα πρέπει να πιστωθεί το γεγονός ότι έγινε τότε μια πρώτη 

προσπάθεια να συνδεθεί η βυζαντινή ιστορία με τη σύγχρονή της των άλλων ευρωπαϊκών 
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χωρών. Και πάλι, όμως, η οπτική ήταν μάλλον υποτιμητική για το Βυζάντιο, δεδομένου ότι 

ελάχιστα πράγματα αναφέρονταν για την πρόοδο που είχε σημειωθεί στους τομείς της 

Εκπαίδευσης, του Δικαίου, του Στοχασμού, αλλά και της εκκλησιαστικής τέχνης. 

Το δεύτερο εγχειρίδιο, σε δύο τόμους, για τη Β΄ και Γ  ́Λυκείου της εποχής εκείνης 

υπήρξε ίσως το μακροβιότερο σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας. Ο πρώτος τόμος περιλάμβανε 

πρόλογο και εισαγωγή στην αρχή, γλωσσάριο και σημειώσεις στο τέλος, αποσπάσματα από 

παραθέματα μέσα στο σώμα της ιστορικής αφήγησης και απαρτιζόταν από δεκατέσσερα 

κεφάλαια. Τα περιεχόμενά του έχουν αναλυτικά ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΤΟΥΣ, σελ. 12-23 

ΚΕΦΑΛΆΙΟ Β΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, σελ. 24-32 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, σελ. 33-56 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, σελ. 57-72 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ 16
ο
 ΑΙΩΝΑ, σελ. 74-86 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ 17
ο
 ΑΙΩΝΑ, σελ.88-107 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟ 17
ο
 ΑΙΩΝΑ, 

σελ. 108-119 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ 18
ο
 ΑΙΩΝΑ, σελ. 120-137 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΟ 18
ο
 ΑΙΩΝΑ-Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ, σελ. 

138-151 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ 18
ο
 ΑΙΩΝΑ, σελ. 153-168 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, σελ. 170-

172 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΕΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ, 

σελ. 184-223 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, σελ 225-276 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, σελ. 

277-304 

Παρατηρούμε ότι οι αναφορές στην Τέχνη, την πνευματική δραστηριότητες και τις 

Επιστήμες είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Η θετική αυτή εξέλιξη, 

όμως αντισταθμίζονταν από τις οδηγίες για τη διδασκαλία και την ύλη που εστίαζαν 

περισσότερο στα πολιτικά, στρατιωτικά και διπλωματικά γεγονότα της περιόδου.  
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Ο δεύτερος τόμος αποτελούσε συνέχεια του πρώτου κι έτσι, εκτός από τα 

παραθέματα, περιλάμβανε μόνο γλωσσάριο και σημειώσεις. Τα περιεχόμενά του έχουν 

αναλυτικά ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1829), σελ. 7-72 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΙΣτ΄ 

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Η 

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, 

σελ. 73-87 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΖ΄ Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟ 19
ο
 ΑΙΩΝΑ, σελ. 88-185 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Ο ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΣΤΟ 19
ο
 ΑΙΩΝΑ, σελ. 187-227 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1833 ΩΣ ΤΟ 1909, σελ. 229-320 

Παρόλο που, ως πληθώρα ύλης, ο δεύτερος αυτός τόμος ήταν οπωσδήποτε πιο 

συνοπτικός, δεν μπορούσε πάλι να διδαχτεί στο σύνολό του, καθόσον αποτελούσε με τον 

πρώτο τόμο από κοινού ενιαία ύλη για τη Β΄ τάξη Λυκείου. Αργότερα αναμορφώθηκε και 

κυκλοφόρησε σε νέα μορφή, με ενοποιημένα κάποια από τα πρώτα κεφάλαια που 

διδάσκονταν πια στη Β΄ Λυκείου και με νέο τροποποιημένο βιβλίο για την Γ΄ Λυκείου. Το 

νέο αυτό δεύτερο τεύχος, στην τελευταία του έκδοση το 2007 απαρτιζόταν από ένδεκα 

κεφάλαια, περιείχε παραθέματα στο περιθώριο της ιστορικής αφήγησης και έκλεινε με 

γλωσσάριο και σημειώσεις. Τα περιεχόμενά του έχουν αναλυτικά ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1909 ΩΣ ΤΟ 1914: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, 

σελ. 7-51 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, σελ. 53-72 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1914 ΩΣ ΤΟ 1924: Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΔΕΑΣ, σελ. 74-119 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ- ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941, σελ. 121-151 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ΄ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΜΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ, σελ. 

153-168 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ΄ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 

Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 4
ης 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, σελ. 190-233 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣτ΄ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, σελ. 235-267 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1941-1949: Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 

ΠΟΛΕΜΟΥ, σελ. 269-299 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

40 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ΄ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1945: Η ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, σελ. 301-

393 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ΄ ΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, 

σελ. 395- 409 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ΄ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 20
ου

 

ΑΙΩΝΑ, σελ. 411-514 

Στο βιβλίο αυτό, για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί και η 

σύγχρονη, ευρωπαϊκή κυρίως, ιστορία στους εφήβους μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Γίνεται 

αναφορά σε ιστορικά ζητήματα που αποτελούσαν ταμπού για την ελληνική ιστοριογραφία 

για πολλά χρόνια, όπως για παράδειγμα η επανάσταση των Μπολσεβίκων της Ρωσίας, η 

Κατοχή και ο εμφύλιος, η εισβολή στην Κύπρο, ο ρόλος της δικτατορίας των 

συνταγματαρχών κ. ο. κ. Τα παγκόσμια προβλήματα αντιμετωπίζονται, όμως, κι εδώ με 

δυτικοκεντρική ματιά και πάντα σε σχέση με τα γεγονότα στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά το 

εγχειρίδιο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως το πρώτο που προσπαθεί να εντάξει και μια 

παγκόσμια οπτική στη διδακτική της σχολικής ιστορίας. 

Στην τρίτη περίπτωση ανήκουν τα εγχειρίδια των Ι. Δημητρούκα-Θ. Ιωάννου-Κ. 

Μπαρούτα, Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου, 565-1815,Ο.Ε.Δ.Β., 

Αθήνα 2007 και των Ι. Κολιόπουλου-Κ. Σβολόπουλου- Ευ. Χατζηβασιλείου- Θ. Νημά-Χ. 

Σχολινάκη-Χελιώτη, Ιστορία του Νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως 

σήμερα), Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα, 2007. Το πρώτο εγχειρίδιο περιλαμβάνει πρόλογο με οδηγίες για 

την καλύτερη χρήση του, γλωσσάριο ιστορικών όρων και πίνακα βυζαντινών αυτοκρατόρων. 

Απαρτίζεται από εισαγωγή και εφτά κεφάλαια, με εμβόλιμα παραθέματα από πρωτογενείς 

και δευτερογενείς πηγές, καθώς και ερωτήσεις εμπέδωσης κι επανάληψης στο τέλος κάθε 

ενότητας. Τα περιεχόμενά του έχουν αναλυτικά ως εξής: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ, σελ.9 

I ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843), σελ. 11-

33 

II Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΜΟ ΤΗΣ 

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (843-1054), 

σελ. 34-52 

III ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ (1054-1204), 

σελ. 53-72 

IV Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΕΠΟΧΗ (1204-1453). Ο 

ΥΣΤΕΡΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ, σελ. 73-92 

V Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, σελ. 93-115 

VI ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ 

ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648), σελ. 116-161 
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VII ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1648) ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1815), σελ. 162-201 

Εδώ παρατηρείται μια απίστευτη συμπύκνωση ύλης σε σημείο που να παρατίθενται εν 

πολλοίς γεγονότα το ένα μετά το άλλο, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να 

ερευνήσει για να αναζητήσει ιστορικά αίτια ή να μπορέσει να προβεί σε ιστορικές 

διαπιστώσεις. Η διάταξη της ύλης συντελεί περισσότερο σε αποθάρρυνση του αναγνώστη 

παρά σε προσέλκυσή του. Στα θετικά του μπορεί να πιστωθεί το γεγονός ότι γίνεται για 

πρώτη φορά λόγος για τον πολιτισμό της Μεσαιωνικής περιόδου, ενώ φαίνεται και μια 

διαφοροποίηση ως προς τη δυτικοκεντρική αντιμετώπιση του Βυζαντίου που έτεινε να 

μηδενίσει τη σημαντική προσφορά του σε πολλούς τομείς της ιστορίας του πνεύματος και 

του πολιτισμού της Ευρώπης. 

Το δεύτερο εγχειρίδιο περιλαμβάνει πίνακες με σημαντικά γεγονότα, γλωσσάριο 

ιστορικών όρων, επίλογο και βιογραφικό λεξικό και απαρτίζεται από εφτά κεφάλαια, ως 

συνέχεια του πρώτου. Τα περιεχόμενά του έχουν αναλυτικά ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19
ο
 ΑΙΩΝΑ (1815-1871) σελ. 9-52 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΟ ΤΟΝ 19
ο
 ΣΤΟΝ 20

ο 
ΑΙΩΝΑ (1871-1914), σελ. 53-74 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ, σελ. 75-96 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 

ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ, σελ. 97-110 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Ο Β  ́ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, σελ. 111-138 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ΄ Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, σελ. 139-166 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21
ου

 

ΑΙΩΝΑ, σελ. 167-227 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21
ου

 ΑΙΩΝΑ, σελ. 228-231 

Εδώ, παρά τις καλές προθέσεις (απόπειρα πγκοσμιοποιημένης θεώρησης της ιστορίας, 

έστω και μέσα από ευρωπαιοκεντρική προοπτική, εκτενής αναφορά σε πνευματικά και 

καλλιτεχνικά ρεύματα με σημαντική επιρροή κ. λ.) απουσιάζει η δυνατότητα ουσιαστικής 

αξιοποίησης του βιβλίου εξαιτίας της υπερβολικής συμπύκνωσης του όγκου των 

πληροφοριών και του τρόπου διδασκαλίας που αποσκοπεί στην απλή εκμάθηση του όλου 

της ύλης ενόψει πανελλαδικών εξετάσεων. 

3) Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Μετά από όλα αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην ελληνική σχολική ιστορία 

και ειδικότερα στη διδασκόμενη στις τελευταίες τάξεις της Μέσης Εκπαίδευσης, κυριαρχεί 

διαχρονικά ο εθνοκεντρισμός, σε σημείο που να μη διαφοροποιείται ιδιαίτερα η διάταξη της 

ύλης μέσα σε διάστημα 50 ετών. Επιφυλάσσεται ικανοποιητικό ποσοστό ωρών για όσα 

σχετίζονται με την Ελλάδα και το Δυτικό πολιτισμό, ενώ παρατηρείται μια τάση να 

εξιδανικεύεται η δυτικοευρωπαϊκή οπτική της ιστορίας εις βάρος της προσφοράς του 

Βυζαντίου ή και της Μεσαιωνικής ελληνικής παράδοσης. Αρκετά περιορισμένα και μάλλον 
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περιστασιακά γίνεται λόγος για τους ανατολικούς, μεσογειακούς, βαλκανικούς λαούς και 

πολιτισμούς και πιο πολύ όταν αυτοί έρχονται σε επαφή ή σε σύγκρουση με οτιδήποτε 

θεωρείται ως ιστορική διαδρομή του ελληνικού έθνους. Στο πλαίσιο αυτό η παγκόσμια 

ιστορία «είτε απλά δεν υπάρχει είτε οι διδακτικές ώρες και οι σελίδες που της αναλογούν, σε 

μορφή ψηγμάτων, συνιστούν αμελητέα ποσότητα». (Κόκκινος-Γατσώτης, 2007, σελ 47-47). 

Η διάταξη της ύλης, σε όλα τα εγχειρίδια ακόμα μέχρι και σήμερα ακολουθεί τη 

γραμμική χρονολογική ιστορική αφήγηση, χωρίς να παρακολουθεί τις άλλες διαφορετικές 

ιστορικές προσεγγίσεις της επάλληλης αφήγησης ή των κύκλων μακράς, μέσης διάρκειας. 

Ταυτόχρονα σημειώνεται μια τάση να διατηρούνται χωρίς αμφισβήτηση κυρίαρχοι εθνικοί 

μύθοι αλλά και να παρουσιάζεται η ιστορική πραγματικότητα με τη λογική της συνεχούς και 

αδιάσπαστης πορείας του ελληνικού έθνους, όπως καθιερώθηκε από το 19
ο
 αιώνα με τον  

Παπαρρηγόπουλο. Χωρίς αυτό να είναι κατακριτέο, δεν θα έβλαπτε να γινόταν προσπάθεια 

να εξοικειωθούν οι μαθητές (ειδικά αυτοί της Γ  ́ Λυκείου) και με άλλες, διαφορετικές 

θεωρήσεις της ελληνικής ιστορικής πορείας. 

Θεωρείται αναγκαία η διασύνδεση της ιστορίας, ως μαθήματος με μαθήματα που 

αντιστοιχούν σε άλλες κοινωνικές επιστήμες,  όπως η κοινωνιολογία, η κοινωνική 

ανθρωπολογία, η λαογραφία κ. ο. κ. 
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« Πρέπει η βία να αποτελεί αντικείμενο ιστορικής μάθησης; 

Από τον ηθικολογικό εξορκισμό στην κατανόηση της 

ιστορικής πολυμορφίας της βίας με παράδειγμα την 

αντιμετώπιση γυναικών πολιτικών κρατουμένων στην 

Ελλάδα κατά την εμφυλιακή και μετεμφυλιακή περίοδο» 

Γιώργος ΚΟΚΚΙΝΟΣ – Ζέτα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το τοπίο της σχολικής ιστορίας στην Ευρώπη και γενικότερα 

στον Δυτικό κόσμο (δραστικός περιορισμός κρατικού μονοπωλίου, αναλυτικά προγράμματα, σχολικά 

εγχειρίδια, εναλλακτικές μέθοδοι μάθησης, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κ.ά.) αλλάζει αποφασιστικά 

τείνοντας να διαμορφώσει όρους που υπερβαίνουν την απλή και επιλεκτική σύγκλιση. Όρους, οι 

οποίοι προδιαγράφουν, κατά κάποιο τρόπο, την πανευρωπαϊκή ενοποίηση σε επίπεδο σκοπών, 
μεθόδων και περιεχομένων, αναδιατάσσοντας το πλαίσιο αναφοράς προς την κατεύθυνση της 

ευρωπαϊκής ιστορίας και της ολιστικής θεώρησης των ιστορικών φαινομένων. Ένα από τα ειδοποιά 

γνωρίσματα αυτού του νέου πνεύματος που διέπει την ιστορική εκπαίδευση είναι η πολυδιάστατη 

χαρτογράφηση των ιστορικών φαινομένων σε συνάρτηση με την πολυπρισματική τους θεώρηση, με 

σημείο αιχμής την συμπερίληψη στην ιστορική θεματολογία ακραίων, επίμαχων και τραυματικών 

γεγονότων, τα οποία, αν και σκίασαν τον 20ό αιώνα, οφείλουν να αποτελέσουν ένα από τους 

βασικούς άξονες του περιεχομένου του ιστορικού μαθήματος: και για λόγους ιστορικούς, αλλά και για 

λόγους διαπαιδαγώγησης στις ιδέες της δημοκρατίας, του ανθρωπισμού και του κοσμοπολιτισμού. 

Κατά τέτοιο όμως τρόπο ώστε ούτε να προεξάρχει η πολιτική ορθότητα που από-ιστορικοποιεί τη βία, 

καθώς την προσεγγίζει αποκλειστικά και μόνο ηθικολογικά και καταγγελτικά, ούτε και να τίθεται σε 

κίνδυνο μια σύνθετη και ισορροπημένη ιστορική κατανόηση, η οποία μπορεί να αντισταθμίσει τις 
σκοτεινές σελίδες της Ιστορίας και τα καταστροφικά γεγονότα με λαμπρά επιτεύγματα συνεργασίας, 

ανθρωπισμού, αυτοθυσίας και αλληλεγγύης. Οι εισηγητές θα επιχειρήσουν να δείξουν με ποιους 

όρους μπορεί να γίνει ενδιαφέρουσα, λειτουργική και αναστοχαστική η ιστορική εκπαίδευση που 

αφορά τραυματικά και επίμαχα ιστορικά γεγονότα. Για λόγους που θα αναπτυχθούν ανάγλυφα στην 

ανακοίνωση, ως ενδεικτικό ιστορικό πλαίσιο επιλέγεται  η μεταχείριση των γυναικών πολιτικών 

κρατουμένων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου και της μετεμφυλιακής περιόδου (1949-

τέλη δεκαετίας 1950).  

After the end of the Cold War, the landscape of school history in Europe and the West (drastic 
reduction of  state monopoly, curricula, textbooks, alternative learning methods, teacher training, etc.) 

changes decisively and tends to develop conditions exceeding the simple and selective convergence. 

Conditions that define the unification of aims, contents and methods in a pan-european level by 

rearranging the reference framework towards the direction of European history and to a holistic view 

of historical events. One of the distinguishing features of this new spirit in historical education is the 

multi-dimensional mapping of historical phenomena in conjunction with approaching them from many 

angles, with the inclusion of extreme and traumatic events in the historical themes as a focus point, 

which, although blackened the whole 20th century, must be one of the mainstays of the historical 

course content: both for historical reasons, but also for the sake of educating the ideas of democracy, 

humanism and cosmopolitanism. This must be presented in such a way that political correctness, 

which de-historicizes violence- as it approaches it solely on a moralistic and denunciatory way- will 
not prevail. Contrary to this ideological practice, we propose a complex and balanced historical 

understanding, which can offset the dark pages of History and catastrophic events with brilliant 

achievements of cooperation, humanity, sacrifice and solidarity. The speakers will attempt to show 

under what conditions can a functional and reflective historical education on traumatic and 

controversial historical events be interesting. The presentation will refer to the treatment of women 

political prisoners in Greece during the Civil War and post-Civil War period (1949-late 1950s) as an 

indicative historical context. 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  

Κατά τους ηθικούς και πολιτικούς φιλοσόφους, η βία και ο πόλεμος είναι δύο από τις πιο 

ενδεικτικές εκφάνσεις του εγκόσμιου κακού: της τύφλωσης, της επιθετικότητας, του μίσους, 
της ωμότητας, της φρίκης και της καταστροφής, στοιχείων, ωστόσο, συνυφασμένων με την 

περιπέτεια του ανθρώπινου είδους. Αν ακολουθήσουμε την προσέγγιση του Εντγκάρ Μορέν, 

θα παραδεχθούμε ότι γεννήτορες του εγκόσμιου κακού είναι είτε η έλλειψη (=αναισθησία, 
αδιαφορία, άγνοια, ασυνειδησία, αδυναμία ενσυναίσθησης και συμπόνιας κ.ά.) και, στον 

αντίποδα, η υπερβολή και η πλησμονή (κυριαρχία, αλαζονεία, παραφροσύνη) είτε η εδραία 

πεποίθηση, ο εγωκεντρισμός, η μισαλλοδοξία, ο φανατισμός και το αίσθημα της ιστορικής 

αποστολής, πίσω από τα οποία υποκρύπτεται «η πίστη ότι πράττουμε το καλό» (Μορέν, 
2013: 271). Το βέβαιο είναι ότι, σε τελική ανάλυση, «[…] το κακό υπάρχει ως ανάδυση, 

δηλαδή ως ένας τύπος πραγματικότητας που παράγεται από μια σειρά συνθήκες 

(ψυχολογικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, ιστορικές), αλλά το οποίο, από τη στιγμή 
που θα αναδυθεί, αποκτά τη δική του ύπαρξη, ξεχωριστή και μη αναγώγιμη στα συστατικά 

από τα οποία προέρχεται» (Μορέν, 2013: 271-272), δηλαδή αυτονομείται. Από τη δική του 

πλευρά, ο ψυχαναλυτής και ψυχίατρος Serge Tisseron, μας προειδοποιεί ότι «[…] εάν η 
σωστή κοινωνική ενσωμάτωση προϋποθέτει να μη δρας βίαια, προαπαιτεί επίσης να μπορείς 

να στοχαστείς γύρω από τη βία και να τη νιώθεις!» (Tisseron, 2014: 40), ακριβώς επειδή η βία 

συνυφαίνεται στις αρθρώσεις του κοινωνικού ιστού και, κατά μία έννοια, είναι πανταχού 

παρούσα. Επομένως, τόσο ο ηθικολογικός εξορκισμός και η δαιμονοποίηση της βίας όσο και 
η εξιδανίκευσή της δεν μπορεί παρά να έχουν μόνο ιδεολογική, δηλαδή εκμυστικευμένη, 

λειτουργία, δηλαδή να νομιμοποιούν ή να απονομιμοποιούν εργαλειακά μια πραγματικότητα 

ή μια φαντασίωση κυριαρχίας.  

Κουβαλώντας το άχθος και το άγος του 20ού αιώνα σαν αρνητική κληρονομιά που 
δεν στοιχειώνει μόνο τον χώρο της βιωμένης εμπειρίας των θυμάτων ή τη μετα-μνήμη των 

απογόνων τους, αλλά και τον ορίζοντα προσδοκιών όλων μας, δεν μπορούμε παρά να 

συμφωνήσουμε ότι η βία και ο πόλεμος είναι η οντολογική συνθήκη που οφείλουμε να 
ιστορικοποιήσουμε, αλλά και να υπερβούμε, «εμποδίζοντας τον [διηνεκώς 

επαναλαμβανόμενο] θρίαμβό τους». Αρκεί, ωστόσο, παράλληλα, να έχουμε τη σισύφεια 

επίγνωση ότι το καλό δεν μπορεί να επικρατήσει οριστικά και τελεσίδικα, ότι θα είναι πάντα 
«απειλούμενο» και «καταδιωκόμενο», οπότε η ίδια η ανθρώπινη κατάσταση επιβάλλει την 

ηθική αντίσταση ενάντια στην πολλαπλότητα των μορφών του κακού (Μορέν, 2013: 274-

275). Η ουτοπία της υπέρβασης της κυριαρχίας του κακού τρέφεται τόσο από την αναζήτηση 

διιστορικών σταθερών όσο και από τον εντοπισμό ιστορικών ιδιομορφιών. Αυτονόητα 
σχεδόν και χωρίς να παρακαμφθεί το φλέγον ζήτημα της «σαγήνης του κακού», της 

σαδιστικής απόλαυσης της απανθρωποποίησης, της εξόντωσης και της οδύνης του άλλου ή 

της «γοητείας που ασκούν οι εγκληματίες και η μαζική καταστροφή» ιδιαίτερα στις 
μετανεωτερικές ηδονοθηρικές κοινωνίες (αλλά όχι μόνο),

1 
διατυπώνεται το ερώτημα «για 

ποιους λόγους και πότε οι άνθρωποι αφήνουν ανεξέλεγκτα τα καταστροφικά τους ένστικτα 

προσφεύγοντας στη μαζική βία», τη βία του σφαγέα, του δήμιου, του ολοκληρωτικού 

τυράννου ή του βασανιστή, την ίδια τους την ενδόμυχη «κακοποιό δυνατότητα», σύμφωνα 
με τον εύγλωττο όρο του Μορέν. Στο ερώτημα αυτό η Martha C. Nussbaum απαντά ότι η 

έκλυση της βίας ή η συμμόρφωση στη γενικευμένη χρήση της προϋποθέτει συνήθως τις 

ακόλουθες τρεις συνθήκες: πρώτον, να έχουν καταρρεύσει οι ηθικοί φραγμοί και το άτομο 
να έχει υπαχθεί στην τρομοκρατική και ομογενοποιητική «λογική» της κατευθυνόμενης 

απρόσωπης μάζας, είτε από φόβο είτε από κομφορμισμό είτε από ιδεοληπτικό φανατισμό 

είτε από μια αντίληψη ιστορικής αναγκαιότητας, καθώς αυτό παύει να αισθάνεται 
προσωπικά υπόλογο, οπότε αυτονόητα ευθυγραμμίζει τη στάση και τη συμπεριφορά του με 

τα παραγγέλματα των εξουσιαστών του ή με τις πρακτικές των συντρόφων του• δεύτερον, να 

έχει εκλείψει ο συνειδησιακός αυτοέλεγχος, κάθε αντιρρητική φωνή, κάθε ικανότητα 

                                                             
1
Κάτι που πρώτη επισήμανε η Hannah Arendt στο βιβλίο της Οι απαρχές του ολοκληρωτισμού, όπως 

υποστηρίζουν οι Françoise Davoine Jean-Max Gaudillière, Ιστορία και τραύμα, μτφρ. Μαρίνα 

Κουνεζή, επιστημονική επιμέλεια Γιάννης Γκιάστας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013, 22.    
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ενσυναίσθησης του διαφορετικού και κάθε δύναμη αμφισβήτησης και αυτοκριτικής•
2
 και 

τρίτον, να έχει ήδη απανθρωποποιηθεί το υποκείμενο-υποδοχέας της βίας, δεδομένου ότι 

έχει αναχθεί είτε σε υπαρξιακό εχθρό είτε σε μίασμα και παρασιτικό οργανισμό που θέτει σε 

έσχατο κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη και την υγεία της ομάδας (π.χ. αρνητική ευγονική) 
(Nussbaum, 2013: 99-100). Η κατηγοριοποίηση αυτή, που περιστρέφεται γύρω από τα 

δίπολα «θύτης / θύμα», «δήμιος / μάρτυρας» [με τη διπλή σημασία του όρου], δεν θα 

μπορούσε να έχει αφηρημένο τυπολογικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, παραπέμπει γενικότερα 
στην ίδια την παθολογία της Ιστορίας (με την θουκυδίδεια σημασία του όρου) και ειδικότερα 

στη γνώση του ολοκληρωτικού φαινομένου και κυρίως στα αποτρόπαια μαζικά εγκλήματα 

του εθνικοσοσιαλισμού. Ως γνωστόν, η αποτύπωσή τους, κυρίως η φωτογραφική και η 

κινηματογραφική, προκάλεσε αντισταθμιστικά, κυρίως από το τελευταίο τέταρτο του 20ού 
αιώνα, μια τρομολαγνική πορνογραφία του ακραίου, σχεδόν ένα μαζικό εθισμό στη 

σαδομαζοχιστική κοινοτοπία του πανταχού παρόντος κακού, παραπληρωματικό ομόλογο 

ενός διάχυτου δευτερογενούς τραύματος που έχει εμποτίσει το δυτικό μετανεωτερικό 
φαντασιακό.

3
 Επομένως, εάν, στο ζήτημα της κατανόησης των αιτίων και της 

φαινομενολογίας της βίας, η ιστορική γνώση θα έπρεπε να λαμβάνεται ως γνώμονας, 

αυτοδίκαια οι εκπαιδευτικές πολιτικές θα έπρεπε να εμβολιάζουν τα εκπαιδευτικά 

συστήματα με δραστικά αντισώματα ικανά να ανακόψουν την αέναη αναπαραγωγή της, 
αλλά και την σαδιστική «απόλαυσή» της, ειδικά σε ιστορικές περιόδους, όπως αυτή που 

διανύουμε, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεταβατικότητα, ανομική ρευστότητα και δομική 

κρίση.   
Τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας είναι, ως γνωστόν, κατάφορτα από τη 

συμβολική βία της ιδεολογικής εγχάραξης, καίρια συνιστώσα της οποίας είναι η ταύτιση 

μεταξύ ερμηνείας και ιστορικής πραγματικότητας για την εξυπηρέτηση ρητών και άρρητων 
ιδεολογικών, επιστημολογικών, ιστοριογραφικών και παιδαγωγικών σκοπιμοτήτων. Με τη 

στρατηγική μεροληψία και τον θετικιστικό εμπειρισμό υποστυλώνεται το επίσημο εθνικό 

αφήγημα, η κυρίαρχη ιδεολογία και ο ευρωκεντρικός προσανατολισμός χωρίς, ωστόσο, να 

διαρρηγνύεται ο μανδύας της πολιτικής ορθότητας και να τίθεται υπό αμφισβήτηση η 
ηγεμονία της γλώσσας του φιλελεύθερου ηθικολογικού ανθρωπισμού, που αμφότερες εξ 

ορισμού απαξιώνουν τη βία εξοστρακίζοντάς την από την επικράτεια της Ιστορίας, στο πυρ 

το εξώτερον της ανορθόλογης παθογένειας, της φύσης ή των ηθικολογικών ευφημισμών. 
Πράγμα που σημαίνει ότι η παρουσίαση και η ερμηνεία της ιστορικής βίας συνιστούν αφ’ 

εαυτών ένα ευαίσθητο και επίδικο ζήτημα, ένα σοβαρό πρόβλημα, που επιβάλλει 

διακριτικούς παιδαγωγικούς χειρισμούς. Όμως στον βαθμό που η ιστορική βία δεν γίνεται να 
εξαϋλωθεί συνολικά, να εξαφανιστεί από τον ιστορικό ορίζοντα, αφού λόγου χάρη είναι 

συνυφασμένη στην ελληνική περίπτωση (και όχι μόνο) με ιδρυτικά γεγονότα, όπως η 

εθνογένεση, η Επανάσταση του 1821 ή οι Βαλκανικοί πόλεμοι, αυτή θεωρείται αναγκαία και 

αναπόφευκτη, κάτι σαν υπαρξιακή συνθήκη, θα λέγαμε, σαν προϋπόθεση της δημιουργίας 
έθνους-κράτους, της επέκτασης των ορίων του ή της διατήρησης της εθνικής ασφάλειας και 

συνοχής. Επομένως, εμμέσως πλην σαφώς, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η βία 

ηθικοποιείται, περιβάλλεται από την αύρα της ιστορικής πρόνοιας ή αναγκαιότητας, σε 
τελική ανάλυση εξιδανικεύεται, καθώς μεταγράφεται στον κώδικα ενός ηρωικού, 

                                                             
2
Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει στην ενσυναίσθηση ο Εντγκάρ Μορέν, ό.π., 176-177, ορίζοντάς την ως 

«ηθική κατανόηση» της ετερότητας -σε επίπεδο ατόμων, πολιτισμών, εθνών, θρησκειών, φυλών- και 

συνδέοντάς την άρρηκτα ειδικά με «την ηθική της πλανητικής εποχής» και την ουτοπία της 

παγκόσμιας συναδέλφωσης. Σύμφωνα με τον γάλλο φιλόσοφο, ό.π., 159 «Ο πόνος και τα βάσανα του 

άλλου είναι κυρίως οι παράγοντες που μας οδηγούν στην αναγνώριση του υποκειμενικού του όντος 

και μας επιτρέπουν να συνειδητοποιήσουμε την κοινή ανθρώπινη μοίρα μας». 
3
Όπως επισημαίνεται στο: Γιώργος Κόκκινος, Η σκουριά και το πυρ. Προσεγγίζοντας τη σχέση 

Ιστορίας, τραύματος και μνήμης, Gutenberg, Αθήνα 2012, 352, «Η μονομερής έμφαση στην 
“τρομοκρατία της εικόνας” (π.χ. τεχνολογίες εξόντωσης, σωροί πτωμάτων στα εθνικοσοσιαλιστικά 

στρατόπεδα θανάτου), ειδικά στις πιο ευαίσθητες ηλικίες, αν δεν τραυματίζει ψυχικά (πρόκειται για 

την έννοια του δευτερογενούς τραύματος), τουλάχιστον δημιουργεί ένα αίσθημα κοινοτοπίας του 

κακού, ηδονοθηρίας του αίματος, κορεσμού και εθισμού στην βία». Βλέπε σχετικά και Gary 

Weissman, Fantasies of Witnessing. Postwar Efforts to Experience the Holocaust, Cornell University 

Press, Ithaca and London 2004.  
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φιλελεύθερου και αντιστασιακού αξιακού προτύπου. Παράλληλα, όμως, εξαϋλώνονται άλλες 
μορφές εγγενούς βίας, όπως η εμφύλια, η ταξική, η έμφυλη ή αυτή που ασκείται στις 

μειονότητες [φυλετικές, γλωσσικές, θρησκευτικές, εθνοτικές, σεξουαλικές κ.ά.], γιατί 

ακριβώς προσκρούουν στον διττό κανόνα τόσο της υποστασιοποίησης-βιολογικοποίησης και 
της διαχρονικής συνέχειας και ομοιογένειας του έθνους όσο και της φυσικοποίησης του 

εξουσιαστικού πλέγματος, δεδομένου ότι ιστορικοποιούν, δηλαδή δυνητικά αποδομούν, τις 

διεργασίες εγκαθίδρυσης και νομιμοποίησης της εξουσίας, κυρίως την προβαλλόμενη 
υπεροχή του νοηματικού της ιστού και του αξιακού της φορτίου. Δεν είναι, άλλωστε, διόλου 

τυχαίο ότι η «ιστορία-μάχη» διατηρεί ακόμα τα σκήπτρα στην ελληνική σχολική 

ιστοριογραφία, παρά τη διακηρυγμένη, δηλαδή ονομαστική, αλλαγή παραδείγματος από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1980. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η συμβατική πολιτικο-
στρατιωτική ιστορία των νικητών δεν αισθάνθηκε ποτέ στην πλάτη της, παρά τη δημιουργία 

κατά καιρούς προγεφυρωμάτων ή νησίδων, την καυτή ανάσα της νέας κοινωνικής και της 

νέας πολιτισμικής ιστορίας, οι οποίες, αντίθετα, κατόρθωσαν να διεισδύσουν, παρά τις 
αντιστάσεις και με αμφίβολα μαθησιακά αποτελέσματα, στον κορμό της θεσμοποιημένης 

γνώσης άλλων χωρών. Από την άλλη πλευρά, σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα εθνικής ή 

περιφερειακής σημασίας, όπως η Μικρασιατική Καταστροφή και η Κατοχή, η βία του 

«άλλου» δαιμονοποιείται, ακριβώς επειδή το έθνος- λαός παρουσιάζεται ως αθώο, 
ανυπεράσπιστο ή προνομιακό θύμα της, ως ο αποδιοπομπαίος τράγος της Ιστορίας, ο 

ανίσχυρος αποδέκτης διεθνών δολοπλοκιών, ο αίρων τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και 

επομένως, εμμέσως πλην σαφώς, ως ο δυνητικός σωτήρας της. Προφανώς και σε αυτή την 
περίπτωση, η βία εξακολουθεί να συγκροτεί έναν από τους κύριους άξονες του 

εννοιολογικού πλαισίου της εθνικής ταυτότητας στον βαθμό που το θύμα στο συλλογικό 

φαντασιακό μετασχηματίζεται σε ήρωα, δηλαδή ο αποδέκτης της βίας του εχθρού ανάγεται 
στο προνομιακό καθεστώς του ιστορικού πρωταγωνιστή. Τέλος, σε γεγονότα πλανητικής και 

κοσμο-ιστορικής σημασίας (δουλεμπόριο, αποικιοκρατία, παγκόσμιοι πόλεμοι, γενοκτονίες 

και εθνοκαθάρσεις, Ολοκαύτωμα, ρίψη ατομικών βομβών, βομβαρδισμοί αμάχων), η βία 

υπακούει, κατά περίπτωση, στις ιδεολογικές στρατηγικές της ανωνυμοποίησης, της 
κατηγοριοποίησης, της κανονικοποίησης και της ηθικοποίησης (Joern Ruesen), συνολικά ή 

κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, σε διαχειριστικές στρατηγικές, φορτισμένες με πυκνές 

ιδεολογικές σημάνσεις και λειτουργίες, στις οποίες συνήθως υπόκειται η ανθρωπολογική/ 
διαχρονική θεώρηση της βίας, αλλά και η λογική του συμψηφισμού  δεινών μεταξύ θυτών 

και θυμάτων, παλαιών εχθρών και νυν συμμάχων. Συγκεκριμένα, η βία είτε ανάγεται στην 

ανθρώπινη φύση (κανονικοποίηση) είτε -για να περιγραφεί και αποφορτιστεί η αρνητική της 
σημασία- χρησιμοποιούνται ευφημισμοί, αφηρημένα σχήματα, γενικευτικές κατηγορίες και 

ηθικολογικο-φρονηματιστικού τύπου εξορκισμοί (ανωνυμοποίηση, κατηγοριοποίηση, 

ηθικοποίηση) αντί συγκεκριμένων ιστορικών αναφορών (Κόκκινος, 2012: 297-298). 

Επειδή οι εκπαιδευτικοί θεσμοί και η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και η ελεύθερη 

αγορά της σχολικής γνώσης ούτε κλειστά και στεγανά ούτε αυτόνομα συστήματα είναι, 

επομένως εκ των πραγμάτων εμποτίζονται από τις κοινωνικο-πολιτικές διεργασίες και 
επιμολύνονται όλο και συχνότερα από την εκλυόμενη τοξικότητά τους, γι’ αυτό και από την 

έναρξη της κρίσης (2008) διαπιστώνουμε –παρά τις θεσμικές διακηρύξεις που εξακολουθούν 

να κινούνται στο επίπεδο της άνευρης πολιτικής ορθότητας- μια βίαιη σχεδόν διολίσθηση 
των στάσεων και των αντιλήψεων –σε μικρότερο βαθμό των πρακτικών- ικανού τμήματος 

των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων τους προς τον σκληρό πυρήνα της 

εθνικιστικο-λαϊκιστικής ιδεολογίας. Υπό την έννοια της ενεργοποίησης ενός φαντασιακού 

μηχανισμού αντιστάθμισης και υπεραναπλήρωσης της τρωθείσας αυτοεικόνας της Ελλάδας. 
Μηχανισμός που βρίσκει ισχυρά ερείσματα στο διαχρονικό σύστημα αναφοράς της επίσημης 

ιδεολογίας και συγκεκριμένα στο σχήμα της αδιάσπαστης συνέχειας, στον 

ελληνοχριστιανισμό, στον αναδελφισμό, στη συνωμοσιολογία και στον αντισημιτισμό. Από 
αυτή την άποψη, δεν είναι προφανώς τυχαία η διαπίστωση ότι στην πρόσφατη εκδοτική 

παραγωγή που αφορά την εικονογραφημένη παιδική λογοτεχνία, η παλινδρόμηση στην 

«βαθειά δομή» του ιστορικού κανόνα είναι εντυπωσιακή: πίσω από τον προστατευτικό 

μανδύα της πολιτικής ορθότητας (σεβασμός δικαιωμάτων, αντι-βιολογισμός, 
πολυπολιτισμικότητα, ειρηνοφιλία, έμφαση στην παγκόσμια κληρονομιά κ.λπ.) επιστρέφει 
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δυναμικά η ιστορία-μάχη, η ιστορία-ηγεμόνας, η ιστορία-ομοιογενοποιημένο και εσωτερικά 
συμπαγές έθνος, η ιστορία-άνδρες ήρωες, καθώς και τα διπολικά σύνδρομα «εμείς / οι 

άλλοι», «καλοί / κακοί», «εχθροί / φίλοι». Μάλιστα, η παλινδρόμηση στο επίπεδο του 

περιεχομένου έχει οφθαλμοφανείς δομικές αντιστοιχίες με τις επιλογές στην εικονογράφηση 
όπου η βία κυριαρχεί, τρομοκρατεί, αισθητικοποιείται και ηδονίζει, καθώς οι εικονογράφοι 

παραπέμπουν ευδιάκριτα στην κουλτούρα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, των video-

games και του Διαδικτύου.
4
  

Ακολουθώντας την τριμερή διάκριση των μορφών ιστορικής εμπειρίας στην οποία 

προβαίνει εύστοχα ο Ruesen, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η ιστορική βία, ακριβώς 

επειδή είναι πολύμορφη, μπορεί να ενταχθεί και στις τρεις κατηγορίες: α) στην φυσιολογική, 
όταν δεν είναι τόσο καταλυτική ώστε να απαιτεί ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο κατανόησης 

και ερμηνείας ούτε δημιουργεί όρους έντασης και ανομίας στο εσωτερικό του κυρίαρχου 

αφηγήματος, παρά μόνο δευτερεύουσας ίσως σημασίας διαφοροποιήσεις στον τρόπο 
νοηματοδότησης του ιστορικού παρελθόντος, β) στην κριτική όταν, ειδικά στην περίπτωση 

εμφύλιων συρράξεων, διχαστικών ιστορικών τραυμάτων και αντίπαλων ιστορικών 

αφηγημάτων ή και συνειδητής απώθησης γεγονότων τα οποία σκιάζουν την θετική 
συλλογική αυτοεικόνα, δημιουργούνται ριζικά αποκλίνοντες κόσμοι βιωματικών εμπειριών, 

συμφερόντων και ερμηνείας, κανονιστικά αφηγήματα και αντι-αφηγήματα, και γ) στην 

καταστροφική όταν η ίδια η μοναδικότητα και η οριακότητα της ιστορικής εμπειρίας 

αποδυναμώνει κάθε δυνατό πλαίσιο ερμηνείας οπότε δηλαδή τίθεται σε αμφισβήτηση ακόμα 
και η δυνατότητα αναπαράστασης, πόσο μάλλον κατανόησης και πολλαπλής επεξεργασίας 

της ακραίας τραυματικής εμπειρίας (Ολοκαύτωμα) (Κόκκινος, 2012: 290-297). Αυτό που 

μας ενδιαφέρει εδώ είναι η δεύτερη και η τρίτη μορφή βίωσης και αντίληψης (=θεωρητικής 
ανασυγκρότησης) της βίας, που, παρά τη διαφοροποίησή τους, μοιράζονται ως κοινό τους 

χαρακτηριστικό την «κατάσταση εξαίρεσης» του στιγματισμένου υποκειμένου, τη «γυμνή 

ζωή» των απανθρωποιημένων ανθρώπων-θυμάτων που νοείται από τους θύτες τους ως 

«ανάξια να βιωθεί» ή ως μολυσματική και επικίνδυνη  και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ως 
αναλώσιμη και ευρισκόμενη στη διακριτική ευχέρεια βιοπολιτικών, κατασταλτικών, 

στρατοκρατικών ή γενοκτονικών μηχανισμών. Αν όμως η βία είναι ανθρωπολογική σταθερά 

και, ταυτόχρονα, διαχρονική ιστορική συνθήκη, αυτό βεβαίως δεν συνεπάγεται ότι είναι 
ορθή η υποστασιοποίησή της, η απόσπασή της από τα εκάστοτε ιστορικά της συμφραζόμενα, 

η συσκότιση των εκάστοτε αιτίων της ή, στην χειρότερη περίπτωση, η αυτοδικαίωσή της ως 

κύριου εξηγητικού μηχανισμού της ιστορικής δυναμικής, όπως συμβαίνει στο πλαίσιο του 
ιστορικού ή και ενός σύγχρονου και συγκαλυμμένου κοινωνικού δαρβινισμού.

5
 Ούτε επίσης 

σημαίνει ότι ο αγώνας για την υπέρβασή της έχει εξ ορισμού τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

μιας ουτοπικής χίμαιρας. Επομένως μια απελευθερωτική προσέγγιση της Ιστορίας, η 

κάθαρση από το άγος του παρελθόντος, το αίτημα της ιστορικής δικαιοσύνης και της 
συλλογικής αυτογνωσίας, η ιδέα της κοινωνικής και πολιτικής χειραφέτησης όλων των 

ανθρώπων ανεξαιρέτως, μπορεί και πρέπει να νοούνται ως πρόσφορα και αναγκαία, αλλά 

δυστυχώς όχι και επαρκή μέσα για την κατάλυση της «παντοκρατορίας» της βίας. 

2. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   

                                                             
4
Για τα σχετικά ζητήματα και για μια επισκόπηση του πεδίου πριν την εκδήλωση της οικονομικής 

κρίσης βλέπε ενδεικτικά Yannicopoulou, A. & Kaliakatsou, I., “The Melody of Peace in the 

Contemporary War Picture Book”, in: K. Urbe (ed.), Freedom and Control in / of Children’s 

Literature, Vilnius University, Vilnius 2013, 131-141. Σύμφωνα όμως με τις διαπιστώσεις των 

ερευνητών μετά το 2008, φαίνεται να ανακόπτεται η τάση της ηθικολογικής προσέγγισης και της από-

ιστορικοποίησης του πολέμου και γενικότερα της βίας, που υλοποιούνταν μέσω του οπτικού 

ευφημισμού, της ζωομορφίας των πρωταγωνιστών, του καταλυτικού χιούμορ, της αλληγορίας κ.λπ., 

στρατηγική που αποσκοπούσε στον ειρηνόφιλο διδακτισμό.  
5
Βλέπε χαρακτηριστικά το πρόσφατο βιβλίο του βρετανού εγκληματολόγου Adrian Raine, The 

Anatomy of Violence. The Biological Roots of Crime, Pantheon Books, 2013, στο οποίο 

συνυφαίνονται ένας αναγεννημένος λομπροζισμός, η κοινωνιολογική προσέγγιση της βίας, η γενετική 

μηχανική που καταλήγει σε ευγονικούς σχεδιασμούς και οι νευροεπιστήμες. 
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Επιλέξαμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα της ιστορικής βίας στρέφοντας την προσοχή των 
μαθητών/τριών στους μηχανισμούς καταστολής που επιστρατεύτηκαν για να καμφθεί το 

φρόνημα των γυναικών πολιτικών κρατουμένων της εμφυλιακής και μετεμφυλιακής 

περιόδου. Παράλληλα, όμως, θεωρήσαμε σκόπιμο να αναδείξουμε, σε αντίστιξη, και τους 
ψυχικούς και αυτό-οργανωτικούς μηχανισμούς που αντιπαρέταξαν οι ίδιες οι 

κομμουνίστριες πολιτικές κρατούμενες στις εξουσιαστικές πρακτικές του κράτους ώστε να 

διατηρήσουν την ατομική τους αξιοπρέπεια, την πρωταρχική αυτή ιδιότητα της ανθρώπινης 
συνθήκης. 

Η διδακτική μας πρόταση με θέμα Η «γυμνή ζωή» των γυναικών πολιτικών 

κρατουμένων βασίζεται στο βιβλίο της Μαρίας Καραγιώργη, Περιμένοντας της ειρήνη 
(Μαρία Καραγιώργη, Περιμένοντας την ειρήνη, 2005). H Μαρία Αγριγιαννάκη (και μετά τον 

γάμο της Καραγιώργη – Γυφτοδήμου) γεννήθηκε στις Μηλιές του Πηλίου το 1918. Από το 

1936 άρχισε τη φοίτησή της στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 
1936 οργανώθηκε στην ΟΚΝΕ, κυνηγήθηκε από την Ασφάλεια, πέρασε στην παρανομία, 

ώσπου τελικά συνελήφθη τον Μάιο του 1939. Εγκλείστηκε για ένα χρόνο στις Γυναικείες 

Φυλακές Αβέρωφ και στη συνέχεια εξορίστηκε στην Κίμωλο, από όπου απέδρασε μαζί με 
άλλους κομμουνιστές συντρόφους της μετά την κατάρρευση του μετώπου το 1941. Υπήρξε 

η μόνη γυναίκα στην Κ.Ε. της ΟΚΝΕ  και όταν αργότερα δημιουργήθηκε η πρώτη ενιαία 

οργάνωση, η «Λεύτερη Νέα», ανέλαβε τη θέση του γραμματέα (Βερβενιώτη,  2013: 167-

168). Το 1941 παντρεύτηκε τον Κώστα Καραγιώργη και το 1944 γεννήθηκε ο γιος τους 
Αλέξης. Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, κρατήθηκε σε στρατόπεδα στη Χίο, στη 

Λαμία, στο Τρίκερι και στη Μακρόνησο. Εκλέχθηκε βουλευτής Μαγνησίας με την ΕΔΑ 

κατά το χρονικό διάστημα 1963-1964. Κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας 
φυλακίστηκε διαδοχικά στις φυλακές Αβέρωφ, Αλικαρνασσού και Ωρωπού. Πέθανε το 2012 

σε ηλικία 94 ετών.  

Από πολλές απόψεις το συνολικό συγγραφικό της έργο θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ότι εντάσσεται στην παράδοση των αυτοβιογραφικών συνήθως κειμένων που περιγράφονται 

με τον αρκετά ρευστό όρο «Λογοτεχνία κατάβασης (στον Άδη)» (Katabatic Literature), παρά 

το γεγονός ότι οι συγγραφείς τους δεν διεκδικούν συνήθως, ιδίως στην περίπτωση των 
μαρτυριών, δάφνες λογοτεχνικότητας και αισθητικής επιτήδευσης, αλλά αποσκοπούν κατ’ 

εξοχήν στην περιγραφή και διάσωση των αδιανόητων τραυματικών τους εμπειριών. Τα 

κείμενα «κατάβασης» πληρούν, σύμφωνα με την Rachel Falconer, τα ακόλουθα ειδολογικά 
χαρακτηριστικά:  

1
ον

) αφενός μεν, αναπαριστούν την κατάβαση του ήρωα/μάρτυρα στον «κόσμο των νεκρών», 
στην «Κόλαση της Ιστορίας», στο παράλληλο σύμπαν των στρατοπέδων, αφήνοντας ίχνη 

από την «επαφή» του με το ακραίο, το απάνθρωπο και το αδιανόητο, αφετέρου δε, στον 

αντίποδα, αφηγούνται την αντίστασή του, την επιβίωσή του και την σωτηρία του, την 

απροσδόκητη έξοδό του από το «βασίλειο του θανάτου».  

2
ον

) Διαφυλάσσουν, αλλά, συγχρόνως, και επεξεργάζονται, διυλίζουν και αναπλαισιώνουν, 

επομένως ανασημασιοδοτούν, την τραυματική μνήμη, καθιστώντας δυνατή τη μετάβαση από 
την κυριολεξία στην παραδειγματικότητα (Falconer, 2008: 115 και 118), δηλαδή από τη 

ναρκισσιστική/αυτάρεσκη και στην ουσία αδιέξοδη και αυτοτροφοδοτούμενη αναμόχλευση 

του επώδυνου παρελθόντος του θύματος (το παρελθόν-μνημείο, το παρελθόν-μαυσωλείο ή 
το παρελθόν-εκκοσμικευμένη θρησκεία), στην πρόσληψη του τραύματος ως «οργάνου» «για 

να ενεργούμε στο παρόν», ως εργαλείου για τη διαρκή προβολή αντίστασης στο εγκόσμιο 

κακό (Τοντόροφ,  2002:  250).  

Και τα δύο προαναφερθέντα ειδολογικά γνωρίσματα προσδιορίζουν όντως μια 
επώδυνη διανοητική και ψυχική διεργασία, στο επίκεντρο της οποίας δεν βρίσκεται μόνο η 

περιπέτεια της ίδιας της Μαρίας Καραγιώργη κατά την εμφυλιακή και μετεμφυλιακή 

περίοδο, αλλά και η αναζήτηση των αιτίων και των τεκμηρίων ενός θέματος ταμπού: της 
δολοφονίας του συζύγου της Κώστα Καραγιώργη (1905-1955) στη Ρουμανία, ιστορικού 

στελέχους της κομμουνιστικής Αριστεράς, από τους σταλινικούς ενδοκομματικούς του 
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διώκτες. Η σύνθετη αυτή διεργασία παίρνει σάρκα και οστά ακριβώς μέσω της ανάκλησης 
της τραυματικής μνήμης, της αφήγησης και της γραφής. Με την αφηγηματοποίηση της 

τραυματικής της εμπειρίας η Μαρία Καραγιώργη καταγγέλλει τους ιδεολογικούς της 

αντιπάλους, τους δυνάστες και τους βασανιστές της, αποκηρύσσει το ταμπού της κομματικής 
πειθαρχίας και μυστικότητας, απορρίπτει την προσταγή της ιδεολογικής «συμμόρφωσης» 

και συγκροτεί βαθμιαία ένα σχήμα αυτοσυνειδησίας τόσο σε σχέση με το προσωπικό της 

τραύμα, όσο και σε σχέση με το διπλό ιστορικό τραύμα της ήττας της Αριστεράς, αλλά και 
της φαλκίδευσης της δημοκρατίας μέσα στους κόλπους της ιδεολογικής παράταξης για την 

οποία θυσίασε ό,τι πολυτιμότερο είχε.  

Οπωσδήποτε «[…] η ιστορία δεν έχει ανεξάρτητη ύπαρξη από τους φορείς δράσης 
του παρόντος. […] Η ιστορία παράγεται στη δράση της καθημερινής ανθρώπινης πάλης, όχι 

σε ένα καλυμμένο στάδιο στην κορυφή του Ολύμπου, και ως “εκπολιτιστική αποστολή” 

πρέπει να περιλαμβάνει και τις ζωντανές εμπειρίες των καταπιεσμένων ανθρώπων» με την 
επίγνωση ότι «το ένδυμα της ηγεμονίας δεν είναι χωρίς ραφή» (McLaren & Farahmandpur,  

2013: 154), οπότε πρέπει πάντοτε να εντοπίζεται ο φορέας της δράσης που συχνά «περνά 

απαρατήρητος από την ιστορία» (McLaren & Farahmandpur, 2013: 161). Εντούτοις, οι 
αξιωματικές αυτές παραδοχές δεν εκβάλλουν σε κανενός είδους αντίστροφη εξιδανίκευση 

των θυμάτων ή των ηττημένων της Ιστορίας, σε μια αυτοαναφορική θυματολογία. Είναι 

βέβαιο ότι η μηχανιστική αντικατάσταση του κυρίαρχου αφηγήματος από το αντίθετό του 

απλώς επιδεινώνει το πρόβλημα της ιστορικής αυτογνωσίας. Μολονότι τα ζητήματα της 
αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας, της απονομής ιστορικής δικαιοσύνης και της ηθικής 

δικαίωσης των θυμάτων είναι σύμφυτα με την προβληματική του ριζικού μετασχηματισμού 

της ιστορικής εκπαίδευσης, παρ’ όλα αυτά αισθανόμαστε την ανάγκη να προτάξουμε -στη 
συγκεκριμένη περίπτωση- τη σκοπιμότητα ενός «συναισθητικού διαλόγου» που θα επιτρέψει 

να κατανοήσουμε τις πηγές ανάδυσης, αλλά και τους μηχανισμούς άσκησης της 

κατασταλτικής βίας στο σώμα, το φρόνημα και το πνεύμα εκτοπισμένων γυναικών, όχι υπό 

την έννοια αδύναμων νευρόσπαστων, αλλά, απεναντίας, συνειδητών και ενεργών 
υποκειμένων της Ιστορίας.      

Η διδακτική πρόταση που σχεδιάσαμε απευθύνεται σε μαθητές/τριες του Λυκείου 

και είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες ενότητες:  

1. Ταυτοτικοί προσδιορισμοί.  

2. Όψεις της ζωής των γυναικών πολιτικών κρατουμένων.  

3. Τα παιδιά των πολιτικών κρατουμένων.  

Αποσκοπεί οι μαθητές/τριες: 

α) να αποκτήσουν με σφαιρικό και κριτικό τρόπο γνώση για: 

 Τον Eμφύλιο Πόλεμο στην Ελλάδα (1946 – 1949). 

 Το νομικό πλαίσιο αναφορικά με την καταπολέμηση του κομμουνισμού, διότι οι 
«δημοκρατικές» κυβερνήσεις «όσο νόθες, εκβιαστικές και κίβδηλες κι αν ήταν οι 
εκλογές που τις ανέδειξαν είχαν πάντα μια εμμονή στην επιτελεστικότητα του 
νόμου».6 

 Τη «γυμνή ζωή», των γυναικών πολιτικών κρατουμένων. Σύμφωνα με τον 
Αγκάμπεν, ως «γυμνή ζωή» ορίζεται η ζωή του ανθρώπου που έχει απογυμνωθεί 
από κάθε πολιτικό νόημα, η ζωή που ανήκει στην εξουσία, δεδομένου ότι το ίδιο το 
άτομο έχει αποστερηθεί κάθε αυτεξουσιότητας. Είναι μια ζωή χωρίς κανένα ίχνος 
«βίου». Αυτή ακριβώς η «αξιοκαταφρόνητη ζωή», η «ανάξια να βιωθεί», 

                                                             
6
 Νένη Πανουργιά, Επικίνδυνοι πολίτες. Η ελληνική Aριστερά και η κρατική τρομοκρατία, Εκδόσεις 

Καστανιώτη, Αθήνα 2013, 42. Οι νόμοι αποτελούσαν αντικείμενο νομιμοποιητικής επίκλησης από 

την πολιτική εξουσία και διαμόρφωναν «το έδαφος επί του οποίου συντελούνταν η φαλκίδευση και ο 

εξευτελισμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου εκείνη την εποχή», Νένη Πανουργιά, ό.π., 42. 
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χαρακτηρίζει τον Homo sacer, ο οποίος  μπορεί να θανατωθεί ανά πάσα στιγμή 
μέσα στο πλαίσιο μιας «φυσιολογικής» βιοπολιτικής απόφασης αφανισμού του, 
όπως άλλωστε συνέβαινε στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης.7  

 Τη ζωή και την «παραδειγματική μνήμη» της κομμουνίστριας Μαρίας Καραγιώργη. 
 

β) να αντιληφθούν τη σημασία της πολυπρισματικής εξέτασης των ιστορικών γεγονότων 
όταν με τη συνεργασία τους σε ομάδες θα είναι σε θέση: 

 Να επεξεργαστούν πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές, μάλιστα συχνά 
αντικρουόμενες μεταξύ τους. 

 Να δημιουργήσουν -εμπνεόμενοι/ες από το ιστορικό υλικό που θα έχουν στη 
διάθεσή τους (κείμενα, αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ ή αφηγήσεις / μαρτυρίες)- 
συμβολικές εικόνες, ένα είδος «ομαδικού γλυπτού» που θα προβάλλει πτυχές ή 
θέσεις σχετικές με το ζήτημα που εξετάζεται. 

 Να κατανοήσουν την αξία της επεξεργασίας του ιστορικού παρελθόντος μέσω μιας 
προοπτικής ηθικής αποκατάστασης των θυμάτων και διεκδίκησης ενός 
δημοκρατικού και φιλειρηνικού μέλλοντος. 

Συγκεκριμένα, το 1ο φύλλο εργασίας έχει ως θέμα τους ιδεολογικούς ταυτοτικούς 
προσδιορισμούς στην ελληνική κοινωνία της δεκαετίας του 1940. H Νένη Πανουργιά 

υποστηρίζει ότι, ενώ οι πολιτικές ταυτότητες της Δεξιάς κατά τη δεκαετία του 1940 είναι 

λιγότερο ρευστές εσωτερικά και επομένως παρεμποδίζουν τον ενδογενή ανταγωνισμό και τις 

διολισθήσεις, απεναντίας οι ταυτοτικοί προσδιορισμοί στους κόλπους της Αριστεράς 
(μαρξιστές–λενινιστές, τροτσκιστές, σοσιαλιστές κ.λπ.) είναι πρωτίστως ανταγωνιστικοί και 

αλληλοαποκλειόμενοι και συνεπώς οι σχέσεις δύναμης καθίστανται ο καθοριστικός 

παράγοντας για την στελέχωση του κομματικού μηχανισμού και τον ιδεολογικό 
προσανατολισμό των μελών (Πανουργιά, 2013: 44-45). Η επισήμανση αυτή κρίνεται 

αναγκαία διότι εξηγεί τους λόγους εξαιτίας των οποίων, εκτός από τη συμπαγή ταυτοτική 

διάκριση μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς, οι ενδογενείς ταυτοτικοί προσδιορισμοί στο 
εσωτερικό της ελληνικής Αριστεράς κάνουν έντονη την παρουσία τους στο έργο της Μαρίας 

Καραγιώργη. Ειδικά όταν η συγγραφέας αναφέρεται είτε στον Κώστα Καραγιώργη και 

στους μηχανισμούς που ενεργοποίησε το ΚΚΕ για να τον ποδηγετήσει και τελικά να τον 

εξοντώσει, είτε στη στάση κομματικών στελεχών, όπως η Ρόζα Ιμβριώτη. Στελεχών, τα 
οποία, σε συνθήκες κράτησης ή εκτόπισης και εκτελώντας πιστά τις εντολές της κομματικής 

ηγεσίας, υπαγόρευαν συμπεριφορές και τρόπους οργάνωσης στις υπόλοιπες 

συγκρατούμενες, που όμως δεν σχετίζονταν μόνο με την αντιμετώπιση των κατασταλτικών 
μηχανισμών του κράτους, αλλά και με την περιθωριοποίηση συντρόφων και συναγωνιστών 

τους. 

Το 2ο φύλλο εργασίας ασχολείται με ενδεικτικές όψεις της ζωής των γυναικών 
πολιτικών κρατουμένων και ουσιαστικά αποτελεί μία βιωματική άσκηση που έχει ως βάση 

της την επεξεργασία γραπτών ιστορικών πηγών. 

                                                             
7
Giorgio Agamben, Homo Sacer: Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή, επιμέλεια Γιάννης Σταυρακάκης, 

μτφρ. Παναγιώτης Τσιαμούρας, Scripta, Αθήνα 2005. Επίσης βλέπε Νένη Πανουργιά, ό.π., 156-157. 

Αυτή τη «γυμνή ζωή» και τις συνθήκες κράτησης στα ναζιστικά στρατόπεδα περιγράφει ο Πρίμο 

Λέβι: «[…] υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία κρατουμένων, που χωρίς να τους έχει ευνοήσει η τύχη, 

αγωνίζονταν να επιζήσουν μόνο με τις δικές τους δυνάμεις. Πρέπει να πας ενάντια στο ρεύμα. Να 

δίνεις κάθε μέρα μάχη με την κούραση, την πείνα, το κρύο και τη νωθρότητα που προκαλούν. Να 

αντιστέκεσαι στους εχθρούς, να είσαι ανελέητος με τους αντίζηλους. Να οξύνεις το μυαλό σου, να 
σκληρύνεις την υπομονή, να έχεις ατσάλινη θέληση. Να πνίξεις κάθε έννοια αξιοπρέπειας, να σβήσεις 

το φως της συνείδησης, να κατεβείς στο πεδίο της μάχης σαν βάρβαρος εναντίον βαρβάρων, να 

οδηγηθείς από τις υπόγειες και απροσδόκητες δυνάμεις που βοηθούν τους λαούς και τα άτομα στους 

σκληρούς καιρούς. Άπειροι είναι οι τρόποι που επινοήσαμε και βάλαμε σε εφαρμογή για να μην 

πεθάνουμε: όσοι είναι και οι ανθρώπινοι χαρακτήρες», Primo Levi, Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, μτφρ. 

Χαρά Σαρλικιώτη, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2009, 111. 
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Για να μπορέσουν οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν την πολυδιάστατη βία με την 
οποία έρχονταν αντιμέτωπες οι γυναίκες πολιτικές κρατούμενες, όπως, σε αντίστιξη, και 

τους τρόπους αντίστασης και προάσπισης της προσωπικής τους αξιοπρέπειας σε συνθήκες 

ακραίας καταστολής και εγκλεισμού, κρίνεται σκόπιμο να ενημερωθούν για ζητήματα που 
αφορούν τη σχέση της πολιτικο-ιδεολογικής στράτευσης των Ελληνίδων στη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1940 με τις κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές πρακτικές, όπως επίσης με 

την έμφυλη ιεραρχία της ελληνικής κοινωνίας. Σύμφωνα με την Τασούλα Βερβενιώτη, η 
συμμετοχή των γυναικών στην Εθνική Αντίσταση δεν βασιζόταν, κατ’ εξοχήν, στην αποδοχή 

και υιοθέτηση ενός πολιτικού προγράμματος ή μιας πολιτικής ιδεολογίας. Η συμμετοχή τους 

μπορεί να θεωρηθεί κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσμα των κοινωνικών και προσωπικών τους 

συναισθημάτων (Βερβενιώτη, 2013: 112). Συγκεκριμένα, στις πόλεις, οι γυναίκες 
συμμετείχαν στην Αντίσταση βοηθώντας πατριώτες που ήταν έγκλειστοι στις φυλακές, 

περιθάλποντας πρόσφυγες από τα καμένα χωριά, φροντίζοντας για τη διοργάνωση εράνων, 

οργανώνοντας συσσίτια, συμμετέχοντας αποφασιστικά στις διαδηλώσεις εναντίον των 
κατακτητών. Από την άλλη πλευρά, και όσες ανήκαν στις τάξεις του Λαϊκού 

Απελευθερωτικού Στρατού (ένοπλη αντίσταση) ασκούσαν συνήθως βοηθητικό έργο: 

μαγείρευαν, έπλεναν, περιποιούνταν τραυματίες, κατασκεύαζαν οχυρωματικά έργα, ενίοτε 

όμως και πολεμούσαν (Βόγλης,  2010: 59-80 και 81-95), χωρίς ωστόσο να απολαμβάνουν 
συνήθως την εμπιστοσύνη της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας των μονάδων ή να τους 

ανατίθενται διοικητικές αρμοδιότητες. Η δράση των Ελληνίδων στην Εθνική Αντίσταση 

χωρίζεται σε δύο περιόδους. Αν αυτονόητα η πρώτη έχει ως ορόσημο την ίδρυση του ΕΑΜ, 
η δεύτερη περίοδος ξεκινά μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών το 1943 και τη δημιουργία 

των Ταγμάτων Ασφαλείας όταν εντείνεται η τρομοκρατία, τα μπλόκα και οι συλλήψεις, 

οπότε οι άντρες καταφεύγουν στο βουνό και οι γυναίκες έχουν πλέον εκ των πραγμάτων στη 
διάθεσή τους ένα ιδιαίτερα δυναμικό πεδίο δράσης. Τότε ακριβώς οι οργανώσεις 

κινητοποιούν τις γυναίκες περισσότερο (Βερβενιώτη, 2013: 212). Στα χρόνια του Εμφυλίου 

Πολέμου οι γυναίκες που εντάχθηκαν στο Δημοκρατικό Στρατό και βρέθηκαν στις κύριες 

ζώνες του πολέμου αποτελούσαν το 30% της σύνθεσης των μονάδων του (Μαραντζίδης, 
2010:145-148). Σύμφωνα με την Nira Yuval Davis, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε κάθε 

άλλη περίπτωση όπου συσχετίζεται η έμφυλη διαφορά
8
 με την ένταξη στο έθνος, κατ’ 

ανάλογο τρόπο και στον στρατό οι γυναίκες δεν συναποτελούν μια ομοιογενή οντότητα με 
τους άντρες (Davis,  2013: 194). Συγκεκριμένα, στον Δημοκρατικό Στρατό, οι γυναίκες 

μαχήτριες ουσιαστικά αναλαμβάνουν υπηρεσίες ρουτίνας, π.χ. τις σκοπιές, και απέχουν από 

την πρώτη γραμμή πυρός, από τις ομάδες ελεύθερων σκοπευτών, από την εκτέλεση 
υπηρεσιών «συνδέσμου». Για τον λόγο αυτό οι γυναίκες βαθμοφόροι ήταν πολύ λίγες, ενώ 

στη διοίκηση μονάδας -από επίπεδο λόχου και πάνω- απλώς δεν υπήρχαν γυναίκες 

(Μαργαρίτης, 2001: 253). Παρ’ όλα αυτά, όπως γενικότερα συμβαίνει σε περιόδους εθνικής 

κρίσης και πολέμου, είναι αυτονόητο ότι δυνητικά ή και εκ των πραγμάτων ο οργανωμένος 
στρατός και η Αντίσταση «γίνονται το επίκεντρο της εθνικής ομοψυχίας και του 

πατριωτισμού, με αποτέλεσμα την υπέρβαση των ορίων της κοινωνικής τάξης, της 

γεωγραφικής περιοχής, της καταγωγής, της ηλικίας και του [κοινωνικού] φύλου».
9
 Στον 

αντίποδα της ονομαστικής ή δυνητικής ανατροπής ή άμβλυνσης της κοινωνικοφυλετικής 

ιεραρχίας στους κόλπους της Αριστεράς, η προπαγάνδα των κυβερνητικών δυνάμεων για τη 

συμμετοχή γυναικών στον Δημοκρατικό Στρατό κατασκεύασε μια χυδαία έως και 

                                                             
8
Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ο όρος «φύλο» ήταν όρος του φεμινισμού. Στα 

πανεπιστημιακά τμήματα από τη δεκαετία του 1990 ο όρος «γυναικείες σπουδές» άρχισε να δίνει τη 

θέση του στον όρο «σπουδές φύλου», όπως αναφέρεται στο: Mary Evans, Φύλο και κοινωνική 

θεωρία, μτφρ. Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, 20. Σύμφωνα με την Butler, «το 

φύλο όχι μόνο δεν είναι φυσικό δεδομένο, αλλά αποτελεί το κοινωνικό θεμέλιο ενός άνισου 

κοινωνικού κόσμου». Η ίδια υποστηρίζει, επίσης, ότι το κοινωνικό φύλο δεν αποτελεί σε καμία 

περίπτωση μια σταθερή ταυτότητα. Βλέπε Mary Evans, ό.π.,  35. 
9
Nira Yuval Davis, ό.π.,  202. Είναι μια έμφυλη εμπειρία το γεγονός ότι οι γυναίκες μαζί με τους 

ηλικιωμένους άνδρες σε περιόδους τοπικών πολέμων όταν οι μάχιμοι άνδρες είτε πολεμούν είτε 

κρύβονται για να μην συλληφθούν, απαρτίζουν τις δυο ομάδες που επιφορτίζονται με το καθήκον να 

διατηρήσουν ζωντανό τον κοινωνικό ιστό της κοινότητας. Βλ. Davis, ό.π., 224-225. 
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πορνογραφική εικόνα γι’ αυτές (Μαργαρίτης, 2001: 255). Σε αντίστιξη με τις φωτογραφίες 
που παρουσίαζαν τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού πεπεισμένες για τις ικανότητές 

τους, δυναμικές και περήφανες, χωρίς ωστόσο η συμμετοχή τους αυτή να μπορέσει να 

ανατρέψει άρδην την εδραιωμένη έμφυλη ιεραρχία, κυκλοφορούν γελοιογραφίες, π.χ. «τα 
κορίτσια του Μάρκου», στις οποίες οι γυναίκες του Δ.Σ. παρουσιάζονται ως αντισυμβατικής 

συμπεριφοράς, «φθηνές» και αμφιβόλου ηθικής. Ήταν φυσικό, επομένως, η διάχυτη 

προπαγανδιστική  απαξίωση, που βασιζόταν στον συγκερασμό των μεταφορών της 
ανηθικότητας, της δολιοφθοράς, της προδοσίας και της νοσηρότητας, να έχει άμεσο 

αντίκρισμα στον τρόπο που οι κυβερνητικές δυνάμεις αντιμετώπισαν και διαχειρίστηκαν τη 

«γυμνή ζωή» των έγκλειστων ή εκτοπισμένων γυναικών. Στο φάσμα αυτών των πρακτικών 

«διαχείρισης» ήταν διαδεδομένες οι πρακτικές της διαπόμπευσης, του εξευτελισμού και του 
βιασμού (Μαργαρίτης, 2001:  255). 

Μετά τη σύλληψή τους, οι μαχήτριες γυναίκες, που είχαν υψηλό φρόνημα και θετική 

αυτοεικόνα στα τέσσερα χρόνια της Κατοχής και αργότερα του Εμφύλιου, έπρεπε: 1ον) να 
προσαρμοστούν στις δύσκολες συνθήκες κράτησης σε φυλακές ή σε τόπους εκτοπισμού και 

εξορίας, 2ον) να αντιμετωπίσουν τη βία και τα καψώνια και 3ον) να επιστρατεύσουν 

τρόπους αυτοσυντήρησης και προάσπισης της προσωπικής τους αξιοπρέπειας.
10

 Σε αντίθεση 

με τα ναζιστικά στρατόπεδα όπου η εξόντωση του εγκλείστου συνδέεται με την βιολογική-
φυλετική του ταυτότητα, στα ελληνικά εμφυλιακά και μετεμφυλιακά στρατόπεδα η σχέση 

δήμιου-θύματος αποσκοπούσε πρωτίστως στην ιδεολογική ανάνηψη και στη συνεργασία, 

χωρίς αυτό, ωστόσο, να σημαίνει ότι η επικέντρωση στην απόσπαση δήλωσης μετανοίας με 
κάθε τίμημα μετρίαζε τη «γυμνότητα» των υποχείριων ζωών των μηχανισμών καταστολής. 

Σύμφωνα με τον Αμερύ, σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις άσκησης βίας, δεν αρκεί ο καθαρά 

υποκειμενικός ορισμός της αξιοπρέπειας, δηλαδή «δεν αρκεί να πάρεις μέσα σου μια 
απόφαση για να αποκτήσεις αξιοπρέπεια. Πρέπει την απόφαση αυτή να την ακολουθήσει μια 

πράξη που απορρέει από αυτή και που γίνεται αντιληπτή από τους άλλους» (Τοντόροφ, 

2002: 55). Προσπαθώντας να ανακόψουν ή να περιορίσουν τις πρακτικές 

απανθρωποποίησης (Τοντόροφ, 2002: 153-158), τις οποίες είχαν να αντιμετωπίσουν και που 
κύρια χαρακτηριστικά τους ήταν η γυμνότητα, η βρωμιά, η πείνα, η δίψα, η ιδεολογική 

κατήχηση, η στέρηση ονόματος (απρόσωπα νούμερα), η υπαγωγή στη στιγματισμένη και 

αφηρημένη κατηγορία «προδότης του έθνους και του λαού», οι έγκλειστοι/ες των 
ολοκληρωτικών μηχανισμών καταστολής ενεργοποιούσαν ψυχικές διεργασίες κατάκτησης 

μιας μορφής εσωτερικής ελευθερίας, με τις οποίες αισθάνονταν ότι δεν είχαν απολέσει την 

ανθρώπινη ιδιότητα. Οι παράγοντες που επέτρεπαν στους εγκλείστους να πιστεύουν ότι 
διαθέτουν ακόμα ένα στοιχειώδες επίπεδο προσωπικής ελευθερίας ήταν: α) η ικανότητα να 

παραμείνουν αυτόβουλα υποκείμενα, β) η εσωτερική συνοχή και η αξιοπρέπεια, γ) ο 

αυτοσεβασμός, η φροντίδα για τον εαυτό τους και τους άλλους, δ) η διανοητική 

δραστηριότητα, ε) η μεταφορά από το επίπεδο της απόφασης στο επίπεδο της έκφρασης και 
της δημόσιας ορατότητας και στ) η διαφύλαξη της ατομικής αυτονομίας, δηλαδή η αίσθηση 

ότι είναι κύριοι της ζωής τους ακόμα και στις πιο ακραίες καταστάσεις (Τοντόροφ, 2002: 53 

– 104). 
 Με βάση το ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο που μόλις περιγράψαμε, στο 2ο 

φύλλο εργασίας οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, τα μέλη καθεμίας από τις 

οποίες επεξεργάζονται το υλικό μιας από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 
1η θεματική ενότητα: «Γυναίκες σε στρατόπεδα και φυλακές…» 

                                                             
10

Οι πολιτικές κρατούμενες είχαν φυλακιστεί για ετερόκλητους λόγους και με μόνη εξαίρεση τις 

γυναίκες - μέλη του ΔΣΕ δεν είχαν γνωρίσει κανενός είδους στρατιωτική εκπαίδευση. Όπως αναφέρει 
η Τ. Βερβενιώτη, ακόμα και τα πιο απλά παραγγέλματα όπως το «Προσοχή» ήταν αδύνατο να τα 

εκτελέσουν. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα 1ον) να αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τους 

φύλακες και τους βασανιστές τους και 2ον) να επιστρατεύουν πράξεις αντίστασης διαφορετικές από 

εκείνες των αντρών, όπως το τραγούδι, τη φροντίδα της μιας για την άλλη κ.ά. Ανάλογη μαρτυρία έχει 

κατατεθεί και από την πολιτική κρατούμενη ηθοποιό Αλέκα Παίζη στο ντοκιμαντέρ των Γιαννακάκη 

και Καραμπάτσου «Μακρόνησος».  
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2η  θεματική ενότητα: «Τα καψώνια, η βία σε βάρος των πολιτικών κρατουμένων» 

3η  θεματική ενότητα:  «Προάσπιση της προσωπικής αξιοπρέπειας: ατομική καθαριότητα - 

μόρφωση» 

4η  θεματική ενότητα: «Έρωτας – θάνατος και πολιτικές κρατούμενες». 

Το 3ο φύλλο εργασίας έχει θέμα «Τα παιδιά των πολιτικών κρατουμένων». 

Θεωρούμε σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/τριες σε ζητήματα που αφορούν την 

τύχη των ανήλικων μελών της οικογενείας κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, της εκτόπισης 
ή της εξορίας των γονέων τους. Από την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει η Μαντώ 

Νταλιάνη σε μητέρες και παιδιά που είχαν εγκλειστεί στις φυλακές Αβέρωφ κατά την 

περίοδο 1945 – 1952, γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα των παιδιών της φυλακής, η ηλικία των 

οποίων ήταν άνω των δύο ετών, αποχωρίστηκαν τις μητέρες τους και ανατράφηκαν σε 
ιδρύματα ή από ανάδοχους γονείς (Νταλιάνη-Καραμπατζάκη, 2009: XII-XXII). Για τους 

φυλακισμένους γονείς, η επιλογή των ανάδοχων σπιτιών
11

 φαινόταν πιο ασφαλής σε 

σύγκριση με την ανατροφή τους στις παιδουπόλεις
12

 όπου υπήρχε το σοβαρό ενδεχόμενο τα 
παιδιά να γίνουν αντικείμενο κακοποίησης, υιοθεσίας/αγοραπωλησίας και ιδεολογικής 

χειραγώγησης (Νταλιάνη – Καραμπατζάκη, 2009:  413-414).  

Εκτός από την αγωνία των μητέρων-πολιτικών κρατουμένων για την τύχη των 

παιδιών τους στις ανάδοχες οικογένειες, στις παιδουπόλεις ή στις χώρες του αποκαλούμενου 
ανατολικού στρατοπέδου,

13
 θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετήσουμε τον 

αντίκτυπο που είχε για τις φυλακισμένες η παρουσία των παιδιών μαζί τους στην φυλακή. 

Σύμφωνα με τα πορίσματα σχετικών μελετών, οι άνδρες στα ναζιστικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης είχαν μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας από τις γυναίκες. Η Myrna 

Goldenberg υποστηρίζει πως οι γυναίκες επιβίωναν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους 

άνδρες, επιδείκνυαν, δηλαδή, μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στην ακραία στρατοπεδική 
πραγματικότητα που ισοπέδωνε την προσωπικότητά τους, γιατί η δυτική πατριαρχική 

κοινωνία τις είχε αναγκάσει να διαμορφώσουν, κατά κάποιο τρόπο, αταβιστικά μια 

αμβλυμένη αίσθηση υποκειμενικότητας ώστε να είναι λειτουργικές στην άσκηση του 

μητρικού τους κυρίως ρόλου. Για τους άνδρες, αντίθετα, η υποκειμενικότητα συνδεόταν με 
ένα πρότυπο ανεξαρτησίας και παντοδυναμίας, συνεπώς «για αυτούς ήταν πιο δύσκολο να 

σκοτώσουν το εγώ τους για να επιβιώσουν».
14

 Σύμφωνα με την ψυχαναλύτρια Nathalie 

                                                             
11

Τα περισσότερα από τα ανάδοχα σπίτια ήταν των παππούδων ή των θείων των παιδιών.  Επίσης, την 

φροντίδα των παιδιών κάποιες φορές την αναλάμβαναν συγγενείς ή φίλοι.  
12Τα υπάρχοντα τότε ορφανοτροφεία δεν ήταν δυνατόν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 25.000 – 

40.000 παιδιών τα οποία είχαν ορφανέψει ή είχαν απομακρυνθεί με κάποιον άλλο τρόπο από την 

οικογενειακή εστία κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Το 1947 ο Οργανισμός Πρόνοιας 

Βορείου Ελλάδος δημιούργησε 52 μεγάλες παιδουπόλεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε: «Αγία Ελένη» στα 

Ιωάννινα, «Άγιος Παύλος» στη Λάρισα, «Άγιος Γεώργιος» στην Καβάλα, «Καλή Παναγιά» στην 

Βέροια, «Αγία Σοφία» στον Βόλο, «Θεοτόκος» στη Ρόδο.  

 Αρχικά τα παιδικά χωριά ήταν απλοί στρατώνες, φτωχά εξοπλισμένοι, με πρωτόγονες 

συνθήκες υγιεινής. 

 Στις περισσότερες παιδουπόλεις λειτουργούσε σχολείο. Σε μερικές η εκπαίδευση που 

παρεχόταν ήταν μόνο πρωτοβάθμια και σε άλλες επαγγελματική.  

 Οι παιδουπόλεις ήταν ξεχωριστές για τα αγόρια και ξεχωριστές για τα κορίτσια, όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο: Μαντώ Νταλιάνη – Καραμπατζάκη, ό.π., XXII. 

13
Εκεί βρίσκονταν τα παιδιά από τα χωριά τα οποία είχε εκκενώσει ο Δημοκρατικός Στρατός κατά τη 

διάρκεια του Εμφυλίου, από το βιβλίο: Μαντώ Νταλιάνη – Καραμπατζάκη, ό.π.,  XVIII. 
41Lawrence Langer, Admitting the Holocaust, Oxford University Press, Νέα Υόρκη 1995, 178-180, 

όπως παρατίθεται στο: Mieke Bal, Jonathan Crewe, Leo Spitzer (επιμ.) Acts of Memory. Cultural 

Recall in the Present, Dartmouth College Press – University Press of New England, Χάνοβερ (Νιου 

Χαμσάιρ) / Λονδίνο, 1999. 
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Zaltzman, η άρση της υποκειμενικότητας, η από-επένδυση –ένα είδος «παγώματος» της 
ψυχής− (Langer, 1995: 200) είναι ένας σημαντικός μηχανισμός επιβίωσης και 

αυτοσυντήρησης που επιστρατεύουν όσοι ζουν ακραία τραυματικά γεγονότα.
15

 Πολλές, 

ωστόσο, από τις μητέρες που είχαν τα μικρά παιδιά τους μαζί τους στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, επειδή ακριβώς έπρεπε να τα προφυλάξουν και να τα διατηρήσουν στη ζωή, 

δεν ήταν σε θέση να κάνουν ψυχικές από-επενδύσεις. Γι’ αυτό το λόγο αποδείχτηκαν  

συναισθηματικά ευάλωτες σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλές οδηγήθηκαν στον θάνατο μη 
μπορώντας να ανταποκριθούν στις ακραίες συνθήκες που αντιμετώπιζαν.  

Ασφαλώς, θεωρούμε σημαντική για τη μελέτη του θέματός μας την επισήμανση από τον  

Rene Kaes
 
των ακόλουθων παραμέτρων οι οποίες αφορούν τη σχέση μεταξύ της πολιτικής 

εξουσίας και της κατάστασης όσων επέζησαν μετά από βασανιστήρια, απαγωγές, 

εθνοκαθάρσεις ή γενοκτονίες (Kaes, 2010: XIII-XIV).   

 Η βία, τα βασανιστήρια και οι δολοφονίες που ασκεί η πολιτική εξουσία 
προκειμένου να εξασφαλίσει την κυριαρχία της θέτει πολλαπλά ερωτήματα σχετικά 
με τον ρόλο των εξουσιαστών, όπως επίσης σχετικά με τον τρόπο που αυτοί 
λειτουργούν και το κατά πόσο νομιμοποιούνται να παραβιάζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αυτενεργώντας ή ακολουθώντας διαταγές ανωτέρων τους.  

 Σύμφωνα με τον Paul Parin, από τη μια πλευρά, η άσκηση εξουσίας και, από την 
άλλη, η διεργασία του κοινωνικού πένθους, που θέτει εκ των πραγμάτων προ των 
ευθυνών της και την κρατική μηχανή, φαίνονται πράγματα ασυμβίβαστα. Η εξουσία 
γνωρίζει την πιθανή δύναμη της αλληλεγγύης που υποβόσκει στη διεργασία του 
συλλογικού πένθους (Parin, 1986). Ειδικότερα, σχετικά με τα στάδια διεργασίας του 
πένθους μετά από συλλογικές καταστροφές, ο J. C. Metraux επιβεβαιώνει ότι η 
επιβίωση απαιτεί την επικέντρωση στο παρόν και την προτεραιότητα του 
συλλογικού έναντι του ατομικού. Αφενός μεν, σύμφωνα με τον Metraux, οι 
μηχανισμοί αυτοθυσίας οι οποίοι βοηθούν τα άτομα δίνοντάς τους το περιθώριο 
για σταδιακή υπέρβαση των τραυματικών γεγονότων και καθιστώντας – σε 
αντίθεση με την ολοκληρωτική σιωπή - περισσότερο ορατή την προσωπική 
επικοινωνία και έκφραση, αναστέλλουν προσωρινά τη διεργασία του πένθους.16 
Αφετέρου, αυτή ακριβώς η αναστολή στη διεργασία του πένθους φαίνεται να είναι 
απολύτως επιθυμητή από την κρατική εξουσία, η οποία αντιμετωπίζει το 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας επεξεργασίας ως κίνδυνο απονομιμοποίησής 
της. 
 

Με γνώμονα όσα προαναφέρθηκαν, είναι σαφές ότι κρίνουμε σημαντική τη διερεύνηση 

α) της επίδρασης των ακραίων τραυματικών γεγονότων στις κοινωνίες που τα υπέστησαν και 

β) της βίας ως αντικειμένου ιστορικής μάθησης με τρόπο που να αφορά την ενασχόληση με: 

                                                             
15

Η σχετική αναφορά στις απόψεις της N. Zaltzman, όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο της: N. 

Zaltzman (sous la direction de), La resistance de l’ humain, PUF, Petite Bibliotheque de psychanalyse, 

Παρίσι 1999, αντλήθηκε από την εισήγηση του ψυχιάτρου και συντάκτη του περιοδικού Εκ των 

υστέρων, Γεράσιμου Στεφανάτου, για το βιβλίο του Ρομπέρ Αντέλμ, Το ανθρώπινο είδος, στο 

σεμινάριο με θέμα: «Η στρατοπεδική λογοτεχνία: Primo Levi και Jean Améry», υπεύθυνη σεμιναρίου 

Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Εβραϊκό Μουσείο Αθήνας, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011.  

16
Σύμφωνα με τον S. Tisseron, οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν τα τραυματικά γεγονότα που έχουν 

ζήσει επιστρατεύουν, κυρίως, δύο αμυντικούς μηχανισμούς, την απώθηση και τη σχάση. Στην 

περίπτωση της απώθησης, οι επώδυνες ψυχικές ενοχλήσεις απωθούνται στο Ασυνείδητο, σε έναν τόπο 

«εκτός των συνόρων του Εγώ». Στην περίπτωση της σχάσης, το άτομο απομονώνει, βάζει «σε 

καραντίνα» ό,τι δεν αντέχει να επεξεργαστεί. Η ενεργοποίηση των δύο αμυντικών μηχανισμών θα 

μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: «ό,τι έχει απωθηθεί είναι ασυνείδητο, αλλά ό,τι είναι ασυνείδητο 

δεν είναι οπωσδήποτε απωθημένο». S. Tisseron, Οικογενειακά μυστικά, ό.π., 95-96. 
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 το ιστορικό – πολιτισμικό τραύμα (Δεμερτζής, 2005) το οποίο επιφέρει μείζονες 
κοινωνικές αλλαγές και αποτυπώνεται σε συλλογικά συναισθήματα και στάσεις 

διαμορφώνοντας εκ νέου την κοινωνική συνείδηση και ταυτότητα 

 το ατομικό τραύμα και τη διαχείρισή του λαμβάνοντας υπόψη και σε μεγάλο βαθμό 
τις προφορικές μαρτυρίες. 
  

Ένας τέτοιος διδακτικός σχεδιασμός συνιστά ουσιαστικά μία βιωματική δράση. 

Ειδικότερα, με την ιστορική ενσυναίσθηση και το εκπαιδευτικό δράμα καθίσταται εφικτός ο 

στοχασμός σχετικά με: 

α) την τύχη που είχαν τα παιδιά των πολιτικών κρατουμένων κατά τη διάρκεια της 

φυλάκισης των γονιών τους  
β) τα διλήμματα, την αγωνία που αντιμετώπιζαν οι μανάδες για τα παιδιά τους 

γ) τις διαφορετικές επιλογές διασφάλισης της διαβίωσης των παιδιών τους. 
Βασική στρατηγική στοχασμού / αναστοχασμού που αντλείται από τη φαρέτρα της 

δραματικής τέχνης είναι ο διάδρομος της συνείδησης.
17

 Πρωταγωνιστής του δράματος 

ορίζεται ένα από τα μέλη της ομάδας. Είναι μία μητέρα πολιτική κρατούμενη η οποία 

αντιμετωπίζει τα διλήμματα: «Τι είναι το καλύτερο για την τύχη του παιδιού μου; Να κρύβεται 
σε φιλικά σπίτια, να είναι σε μια ανάδοχη οικογένεια, να βρεθεί σε μία από τις παιδουπόλεις; 

Να υπογράψω δήλωση και να βρεθώ κοντά του;». 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, λοιπόν, οι μαθητές, μέσω της δραματικής τέχνης (που 
βασίζεται στην ιστορική ενσυναίσθηση), να είναι σε θέση να μπουν στη θέση του «άλλου». 

«Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να υποδυθεί ρόλους 

που έχει ζήσει και να τους μεταλλάξει ή να τους ζήσει μέσα από την εναλλακτική 

προσέγγιση της ομάδας, ώστε να αναδιαμορφώνει συνεχώς την ταυτότητά του. Επίσης 
υποδύεται, σε συνεργασία με τους άλλους, νέους ρόλους, που δεν είχε γνωρίσει μέχρι τώρα, 

και που ανακαλύπτει, διευρύνοντας έτσι την ταυτότητά του» (Κοντογιάννη, 2000: 47). 

Άλλωστε, όπως εύστοχα αναφέρει ο Παναγιώτης Κιμουρτζής, η ενσυναίσθηση είναι ένα 
βασικό ιστοριογραφικό εργαλείο. Τα πρόσωπα του παρόντος προσπαθούν να προσδιορίσουν 

και να κατανοήσουν πρόσωπα από ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο του παρελθόντος. Για 

να το επιτύχουν, επιχειρούν αλλεπάλληλες αναπαραγωγές στιγμιοτύπων, ιστορικών 
ενδεχομένων. Αυτά τα πειραματικά «εγώ» διαμορφώνονται σε σημαντικό βαθμό από τις 

υπάρχουσες ιστορικές πηγές. Ωστόσο, εμπλουτίζονται και με πινελιές γόνιμης και πιθανής 

φαντασίας (Κιμουρτζής, 2011: 36-59). Σύμφωνα με τον Μιχαλίνο Ζεμπύλα, εξάλλου, με την 

κατάδυση στον κόσμο του Άλλου, πρώτον, συντελείται η αναγκαία παιδαγωγική 
διαμεσολάβηση, η οποία αποσκοπεί −εκτός από την θεραπεία των τραυματικών εμπειριών− 

και στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, ενώ, δεύτερον, επιτυγχάνεται, έστω και 

δύσκολα, η συμφιλίωση (Zembylas, 2008: 45). Με επιτομή τα παιχνίδια ρόλων και τα 
παιχνίδια προσομοίωσης, επιστρατεύουμε παιδαγωγικές τεχνικές που μας βοηθούν να 

                                                             
17Δέσποινα Καλεσοπούλου (επιμέλεια), Παιδί και εκπαίδευση στο μουσείο. Θεωρητικές αφετηρίες, 

παιδαγωγικές πρακτικές, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2011, 156-159.  Η Μαρία Καβαλιέρου, επίσης, 

προτείνει ορισμένες πρακτικές απλής μορφής δραματοποίησης όπως τις ακόλουθες: α) Ο δάσκαλος σε 

ρόλο: Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει ρόλους χαρακτήρων μέσα στο δράμα προκειμένου να αποδώσει 

πεποιθήσεις και τάσεις ή να διεγείρει τον προβληματισμό, β) Ο μανδύας του ειδικού: Οι μαθητές 

αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τον ρόλο του ανθρώπου που με τις ειδικές γνώσεις του χειρίζεται 

μια συγκεκριμένη κατάσταση του δράματος, γ) Η ακίνητη εικόνα: Η ομάδα παίρνει διάφορες στάσεις 

ώστε να δημιουργηθεί μια εικόνα που να υποδηλώνει αυτό που θέλει να πει, δ) Το παγωμένο πλαίσιο: 

Δημιουργείται μια σειρά από «ακίνητες εικόνες» συνδεδεμένες έτσι ώστε να αποτυπώνονται οι 

σημαντικότερες στιγμές του δράματος. Βλέπε Paul Goalen, “The Drama of History”, 

στο: www.ex.ac.uk/historyresourse/journal2/goalen.doc. και Μαρία Καβαλιέρου, «Η δραματοποίηση 

ως διδακτική πρακτική και η χρήση της στη διδασκαλία της Ιστορίας», από το: Γιώργος Κόκκινος, 
Ειρήνη Νάκου (επιμέλεια), Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα, 

Μεταίχμιο, Αθήνα 2006,  486-487. 

http://www.ex.ac.uk/historyresourse/journal2/goalen.doc
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επεξεργαστούμε ευαίσθητα και αμφιλεγόμενα ζητήματα. Συγκεκριμένα, «στα παιχνίδια 
ρόλων οι συμμετέχοντες υποδύονται ρόλους προκειμένου να υποστηρίξουν μία θέση στο 

πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κατάστασης έχοντας υπόψη τους ορισμένα δεδομένα, ενώ στα 

παιχνίδια προσομοίωσης αναπαριστώνται σκηνές ή φαινόμενα της πραγματικότητας» 
(Εγχειρίδιο σχολικών πολιτιστικών προγραμμάτων για την Πρωτοβάθμια και τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,  227-228). 

Με «τον διάδρομο της συνείδησης» διασφαλίζεται η ελεύθερη έκφραση της 
προσωπικής ταυτότητας των συμμετεχόντων, όπως, επίσης, καθίσταται δυνατή η παραδοχή 

της κοινής ευαλωτότητάς τους (common vulnerability), η οποία, σύμφωνα με την Butler, 

αντιτίθεται στην ιδεολογική πεποίθηση ότι κάποιες ανθρώπινες ζωές θεωρούνται 

περισσότερο πολύτιμες και περισσότερο τρωτές από άλλες, και ως εκ τούτου αξίζει 
περισσότερο να αποτελέσουν αντικείμενο θρήνου (Butler, 2004: 44). Ο Ζεμπύλας θεωρεί 

πολύ σημαντική την συγκριτική αξιοποίηση των τραυματικών αφηγήσεων, υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τους τρόπους 
με τους οποίους οι μαθητές εμπλέκονται συναισθηματικά σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει 

περίπτωση οι μαθητές που επεξεργάζονται βίαια και ακραία ιστορικά γεγονότα μέσω της 

εκπαιδευτικής αξιοποίησης τραυματικών εμπειριών και αφηγήσεων να έχουν τις ακόλουθες 

προβληματικές ή και επικίνδυνες αντιδράσεις: α) να λειτουργήσουν αμυντικά και 
ενοχοποιημένα, θεωρώντας πως θα είναι ηθικά ανέντιμο να υπομείνουν ή και να 

ενστερνιστούν τον συλλογικό πόνο του «άλλου», β) ειδικά όσοι αισθάνονται αδικημένοι 

(θύματα εξ ορισμού) να φοβηθούν ότι θα επηρεαστούν από τις πολιτικές της διπλής 
θυματοποίησης και αντισταθμιστικά να εκδηλώσουν έντονη έχθρα και γ) 

αποστασιοποιούμενοι συναισθηματικά, να ενοχληθούν από τις σκηνές πόνου που 

αναδύονται στις μαρτυρίες των «άλλων» και να τις ερμηνεύσουν συνειδητά όπως τους 
εξυπηρετεί, είτε αρνούμενοι να εμπλακούν στην αποκωδικοποίησή τους είτε -

ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις τους- να αποφύγουν την ενδεχόμενη διαμόρφωση μιας 

διαφορετικής αντίληψης των γεγονότων (Zembylas, 2008: 20). Η χρυσή τομή στην 

επεξεργασία των τραυματικών μαρτυριών είναι να υπάρξει στην σχολική τάξη κλίμα 
«συναισθηματικής αμφιθυμίας», τέτοιο ώστε οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τα παιδιά να 

διαχειριστούν το φυλετικό, εθνικό ή ιδεολογικό μίσος ή επίσης τον φόβο και την οδύνη που 

νιώθουν και, στη συνέχεια, να διευρύνουν την ιστορική σκέψη τους σε μια προοπτική ηθικής 
αλληλοδέσμευσης, αμοιβαίας κατανόησης και αλληλεγγύης. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Ζεμπύλας, τα όρια μεταξύ της −από παιδαγωγική άποψη− υπερεκτίμησης των 

τραυματικών αφηγήσεων συγκρουσιακού περιεχομένου και αυτού που ο Lauren Berlant 
αποκαλεί «εθνική συναισθηματικότητα», είναι δυσδιάκριτα. Στόχος δεν είναι η αναζήτηση 

της συμμετρίας στην έκφραση της οδύνης, αλλά η κριτική επεξεργασία της αφήγησης του 

«άλλου», όπως επίσης και του δικού μας ιστορικού αφηγήματος (Berlant,  2000: 33-47). 

Άλλωστε, οι Keith Barton και Linda Levstik είναι πεπεισμένοι πως η ανάγκη ένταξης των 
ατόμων σε μία πατρίδα είναι αυτονόητη, όπως επίσης είναι αυτονόητο και το γεγονός ότι, 

στο πλαίσιο της κριτικής εξέτασης του «συνανήκειν», ο εκπαιδευτικός οφείλει να χειριστεί 

επιδέξια τις ταυτίσεις των μαθητών με συλλογικά υποκείμενα του ιστορικού παρελθόντος 
που έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του «άλλου» (Κόκκινος, Γατσωτής,  2010: 104).  

Στον σχεδιασμό των διδακτικών προσεγγίσεων με θέμα τη «γυμνή ζωή» των 

γυναικών πολιτικών κρατουμένων και το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται, 

προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας τους κινδύνους που αναφέρει ο Crick σχετικά με την 
πιθανή –ιδεολογική και συναισθηματική- χειραγώγηση των μαθητών από τους δασκάλους 

τους κατά τη διδασκαλία επίμαχων ιστορικών γεγονότων. Τέτοιοι κίνδυνοι μπορεί να 

προέλθουν είτε από μονομέρεια στην παρουσίαση γεγονότων ή ιστορικών πηγών είτε από 
την προσέγγισή τους με τέτοιον τρόπο ώστε να μην επιδέχονται εναλλακτικές ή αντιθετικές 

ερμηνείες (ταύτιση ερμηνείας και πραγματικότητας), είτε, τέλος, από την παρουσίαση 

απόψεων και κρίσεων ωσάν να πρόκειται για ιστορικά γεγονότα (Μαυροσκούφης, 2010: 
126). Υπερασπιζόμαστε, συνεπώς, την θέση ότι έχει κομβική σημασία η επεξεργασία ενός 

πλούσιου, πολυπρισματικού, πολυδιάστατου, εναλλακτικού και ενδεχομένως, συν τοις 

άλλοις, αντιφατικού και συγκρουσιακού ιστορικού υλικού −υπό την έννοια πως 

συνεξετάζονται και αλληλοαναιρούμενες οπτικές−, το οποίο, σύμφωνα με τον Percoco, 
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«προσφέρει τροφή στην [κριτική ιστορική] σκέψη (food for thought), διεγείροντας το 
ενδιαφέρον των μαθητών και δημιουργώντας την αφετηρία ενός γόνιμου διαλόγου στη 

σχολική τάξη» (Γ. Κόκκινος, Π. Γατσωτής, 2010:64). 
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Η συμβολή των εγχειριδίων ιστορίας της Στ’ τάξης του 

δημοτικού σχολείου, της περιόδου 1974-2013, στη 

διαμόρφωση εθνικής συνείδησης 

 

Περικλής Χ. Χριστίδης 

Δρ. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, Εκπαιδευτικός 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να καταδειχθεί μια διαφορετική ανάγνωση των 

εγχειριδίων Ιστορίας της Στ’ τάξης του δημοτικού της περιόδου της Μεταπολίτευσης. Τα 

εγχειρίδια αυτά έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης. 

Με εργαλείο την Κριτική Ανάλυση Λόγου επιχειρούμε να θέσουμε ερωτήματα και να 

αντλήσουμε επιχειρήματα για μια διαφορετική διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. Μια 

διδασκαλία που δεν θα αφήνει κενό γράμμα την επίκληση διαμόρφωσης κριτικών πολιτών 

από την εκπαίδευση, επανακαθορίζοντας την έννοια της εθνικής συνείδησης με βάση την 

ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών.  

 

ABSTRACT 

 

The present paper attempts to demonstrate a different reading of sixth grade school books    

from 1974 until today. These school books have played and play an important role in shaping 

national consciousness. With the Critical Discourse Analysis as a tool, we are trying to ask 

questions and shape arguments for a different teaching of the course of history. A teaching 

that will not leave as a blank letter the invocation of shaping critic citizens from the 

education, redefining the concept of national consciousness based on the need for peaceful 

coexistence of States. 

 

 

 

Εισαγωγικά 

 

Τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας  παίζουν έναν συγκεκριμένο ρόλο,  που μας ενδιαφέρει 

εδώ,  στην εκπαιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες ήδη από το 19
ο
 

αιώνα. Συμβάλουν στην παραγωγή ενός εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης των μαθητών και όχι 

στην αλληλοκατανόηση των λαών και ειδικά των γειτονικών. Ο εθνοκεντρικός αυτός τρόπος 

σκέψης βασίζεται στη δημιουργία εθνικής συνείδησης στους μαθητές  μέσω της 

καλλιέργειας εθνικών μύθων που βασίζονται κυρίως σε πολεμικά γεγονότα (Αβδελά 1998, 

Μαυροσκούφης 1999). Η δημιουργία πολιτών που σκέπτονται εθνοκεντρικά και κατ’ 

αντιπαράθεση του ξένου Άλλου οδήγησε μεταπολεμικά διάφορα ινστιτούτα και ερευνητικά 

κέντρα, με την στήριξη διεθνών οργανισμών και κρατών, να επιχειρήσουν με παρεμβάσεις 

τους που κατευθύνονται στα σχολικά εγχειρίδια, να εξαλείψουν τα στοιχεία εκείνα που θα 

εμπόδιζαν τους ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο (Παπακώστα 2009). 
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 Σκοπός μας εδώ είναι να δείξουμε, αναλύοντας τα εγχειρίδια της Ιστορίας της Στ΄ 

τάξης του δημοτικού, την περίοδο της Μεταπολίτευσης, ότι μέσα από αυτά ο κατάλληλος 

δάσκαλος μπορεί  να βγάλει το υλικό διδασκαλίας που χρειάζεται για να φτιάξει  έναν 

κριτικό πολίτη.  

 Η γλώσσα των σχολικών εγχειριδίων θα επιχειρηθεί να αναλυθεί κριτικά 

προκειμένου να ανιχνευθεί η παρέμβαση της εξουσίας στη συγγραφή τους, με μια 

συνδυαστική-επιλεκτική μέθοδο που αντλεί τα εργαλεία της από τις κύριες θεωρίες Κριτικής 

Ανάλυσης Λόγου (ΚΑΛ). Η ΚΑΛ αποτελώντας ένα εργαλείο με πολύ διευρυμένες χρήσεις 

(van Dijk 1998a) αντιλαμβάνεται και επικεντρώνεται στο ρόλο της γλώσσας ως πολιτισμικό 

εργαλείο που η χρήση του μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση σχέσεων εξουσίας (Rogers 

at al 2005). Η γλώσσα των βιβλίων ιστορίας θεωρούμε ότι επιχειρεί να διαμορφώσει 

συγκεκριμένου είδους σχέση εξουσίας, ανάμεσα στις οικονομικοπολιτικές ελίτ και του 

γενικού πληθυσμού μέσω της δημιουργίας συγκεκριμένης μορφής εθνικής συνείδησης. Μιας 

εθνικής συνείδησης που επικαλύπτει τις διαφορετικές ταυτότητες (κοινωνικές, οικονομικές, 

πολιτικές, πολιτιστικές) των ατόμων και των ομάδων (Φραγκουδάκη 1997
α
) και υποβοηθά 

στην υπερίσχυση της κυρίαρχης οικονομικής και πολιτικής ελίτ έναντι όλων των άλλων 

κοινωνικών ομάδων. Στην παρούσα εργασία δεν θα επιμείνουμε τόσο στη σημειολογία των 

λέξεων αλλά σε εννοιολογικά σχήματα (π.χ. αποσιωπήσεις, αντιφάσεις, ο «κακός» Άλλος, 

άχρονη αφήγηση, ανιστορικότητα κ.α.).  

 

Τα σχολικά βιβλία της Στ’ τάξης του δημοτικού 

  

Τα βιβλία που χρησιμοποιήσαμε, με σειρά πρώτης έκδοσης, είναι τα: «Ιστορία των 

Νεότερων Χρόνων» του Γ. Καφεντζή, έκδοση ΟΕΔΒ, 1974, «Ελληνική Ιστορία των 

Νεότερων Χρόνων» των Ν. Διαμαντόπουλου και Α. Κυριαζόπουλου, έκδοση ΟΕΔΒ, 1988 

(1979),  «Στα Νεότερα Χρόνια» των Δ. Ακτύπη κ.α., έκδοση ΟΕΔΒ, 2007 (1990), «Στα 

Νεότερα και Σύγχρονα Χρόνια» των Μ. Ρεπούση κ.α., έκδοση ΟΕΔΒ, 2006, «Ιστορία του 

Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου» των Ι. Κολιόπουλου κ.α., έκδοση ΙΤΥΕ, 2012. 

 Τόσο το ισχύον όσο και τα προηγούμενα Αναλυτικά Προγράμματα (ΑΠ) καθιστούν 

σαφή το ρόλο των βιβλίων Ιστορίας ως εργαλείων διαμόρφωσης εθνικής συνείδησης με 

αναλυτική αναφορά της απαραίτητης προς τούτο στοχοθεσίας. Παρ’ ότι το ισχύον ΑΠ, του 

2003, κάνει αναφορά στην απόκτηση εθνικής συνείδησης φαίνεται πως αυτή είναι μια απλή 

αναφορά μέσα σ’ ένα πλήθος επιμέρους στόχων που αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

των μαθητών σχετικά με την προσέγγιση και ανάλυση των ιστορικών γεγονότων με σκοπό 

την ολοκλήρωσή τους ως πολίτες με την απόκτηση επιπλέον κοινωνικών δεξιοτήτων.
1
  Η 

μετατόπιση προς ένα πιο «προοδευτικό» ΑΠ ξεκινά ήδη από εκείνο του 1977 και συνεχίζει 

πιο δυναμικά με εκείνο του 1990 (Βασιλείου 2009). Κατά την άποψή μας ο φαινομενικά επί 

μέρους σκοπός της απόκτησης εθνικής συνείδησης κατευθύνει και τους υπόλοιπους των ΑΠ 

και ορίζει το πλαίσιό τους.
2
  Θα συμφωνήσουμε ότι τα βιβλία κινήθηκαν σταδιακά προς μια 

περισσότερο προοδευτική κατεύθυνση. Αυτό δε θα πρέπει όμως να συγκαλύπτει το ρόλο που 

εξακολουθεί να παίζει το εν λόγω βιβλίο προς την κατεύθυνση της απόκτησης εθνικής 

συνείδησης. Είναι ένας ρόλος που ακόμη κι αν μοιάζει να προκύπτει από έναν από πολλούς 

                                                             
1
 Π.χ. (ΔΕΠΠΣ): Ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και συνείδησης (σκοπός διδασκαλίας), κατανόηση 

ιστορικών εννοιών, ενημέρωση πάνω στις κοινωνικές, πολιτισμικές κλπ διαφοροποιήσεις άλλων 

κοινωνιών και αποδοχή τους, διάθεση ειρηνικής συνύπαρξης με τους γειτονικούς λαούς, διαμόρφωση 

υπεύθυνης στάσης απέναντι σε προβλήματα κοινωνικά, εθνικά, παγκόσμια κλπ. (ειδικοί σκοποί). 
2
 Έτσι και Βασιλείου για το ΑΠ του 1977. 
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άλλους στόχους μέσα στο ισχύον ΑΠ είναι κυρίαρχος ως προς την οπτική γωνία της 

συγγραφής του βιβλίου υποστηριζόμενος και από άλλους επιμέρους στόχους του ΑΠ. 
3
  

 Στα δύο πρώτα βιβλία η επιστημονικότητα των κειμένων δεν περνά απλά σε δεύτερη 

μοίρα αλλά υποσκάπτετε προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο ρόλος τους στην απόκτηση εθνικής 

συνείδησης. Για αυτά τα βιβλία μπορούμε να κάνουμε λόγω έως και για μη ορθολογικά 

κείμενα τα οποία όμως διατίθενται για να διαπαιδαγωγήσουν. Σε κάθε περίπτωση και σε 

κάθε βιβλίο  δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το ρόλο του δασκάλου που αποτελεί ουσιαστικά το 

φίλτρο ανάμεσα στο βιβλίο και τις προθέσεις του και το μαθητή. Χωρίς να εξαφανίζεται η 

δύναμη του βιβλίου σχετικοποιείται αυτή στο μυαλό του μαθητή ανάλογα με τον τρόπο που 

παρουσιάζει το περιεχόμενό του ο δάσκαλος (Αβδελά 1997). Κι αν για τη διδασκαλία των 

παλαιότερων βιβλίων μπορούμε να θεωρήσουμε περισσότερο βέβαιη την ταύτιση του 

εκπαιδευτικού με τον ρόλο του βιβλίου λόγω της ιδεολογίας που κουβαλούσε ο πρώτος, δεν 

μπορούμε να ισχυριστούμε στον ίδιο βαθμό το ίδιο για τη σημερινή εποχή. 

 Τα καινούργια βιβλία χαρακτηρίζονται και αυτά από μια εγγενή αδυναμία. Μπορεί 

τα ΑΠ να κάνουν λόγο για τη δημιουργία ενός «μικρού ιστορικού» αλλά τι είδους «μικρούς 

ιστορικούς» θα δημιουργήσουμε όταν και τα βιβλία αυτά εξακολουθούν κατά το πλείστον να 

αντλούν τα στοιχεία που πρέπει να επεξεργαστεί ο μαθητής για να γίνει «μικρός ιστορικός» 

από το πολεμικό παρελθόν της χώρας; 

 Θα πρέπει να τονίσουμε τη θέση μας ότι δεν είναι αδιάρρηκτη η σχέση μεταξύ 

βιβλίου ιστορίας και παραγωγής συγκεκριμένης εθνικής ιδεολογίας γιατί τότε θα 

αδυνατούσαμε να αιτιολογήσουμε τη συζήτηση που επιχειρείται να διατηρηθεί ανοιχτή περί 

αλλαγής του ρόλου των σχολικών βιβλίων και διαφοροποίησης αυτού που λέμε εθνική 

ταυτότητα.  

 Μιλώντας για τα βιβλία του 1974 και 1979 θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι 

γαλούχησαν τους μαθητές των οποίων η ηλικία σήμερα κυμαίνεται από τριάντα πέντε έως 

πενήντα πέντε περίπου ετών. Συνεπώς μπορεί η παρουσία τους στην εκπαίδευση να μην 

υφίσταται, υφίστανται όμως τα αποτελέσματά τους καθώς ακόμη κι αν άλλαξαν ως ένα 

βαθμό οι κοινωνικές συνθήκες ή και οι οικονομικές σχέσεις, οι εμπεδωμένες νοοτροπίες 

διατηρούνται στο συγκρουσιακό πεδίο που δημιουργείται γύρω από εθνικά ιστορικά 

ζητήματα ή και στην καθημερινότητα όπως διαφαίνεται αυτό στην πράξη π.χ. ξενοφοβία 

(Φραγκουδάκη 1997
α
). Τα πράγματα είναι μάλλον πιο σοβαρά αν αναλογιστούμε ότι τα 

βιβλία του 1974 (Καφετζής) και του 1979 (Διαμαντ, Κυριαζ.) στην πραγματικότητα 

εμφανίστηκαν στην εκπαίδευση ήδη από τη δεκαετία του ‘50. Αντίστοιχα θα πρέπει να 

πούμε για τα δύο νεώτερα βιβλία (στην πραγματικότητα μόνο για το τελευταίο) τα 

αποτελέσματά μένει να διαφανούν στο μέλλον.  

 Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η κριτική των βιβλίων δεν έχει σκοπό να 

απαξιώσει ιστορικά γεγονότα και τη σημασία τους. Μια διαφορετική παρουσίασή τους και 

ανασημασιοδότησή τους πιστεύουμε θα βοηθήσει περισσότερο το μαθητή να συνδιαλεχτεί 

με μια σύγχρονη έννοια εθνικής συνείδησης που θα αφορά έναν κριτικό πολίτη με 

στραμμένο το βλέμμα του στο μέλλον. 

 

Το βιβλίο του 1974 (Γ. Καφεντζή) 

Το βιβλίο του 1974 επενδύει στο σύνολο του στη συναισθηματική φόρτιση του μαθητή, 

ασφαλή οδό για να γαλουχηθεί το εθνικό φρόνημα αλλά δεν είναι αυτό στο οποίο θα 

                                                             
3 Αφορούν κυρίως την εξειδίκευση των ειδικών σκοπών σε στόχους (ΑΠΣ)∙ (αντίθετα Βασιλείου που 

θεωρεί ότι ο στόχος αυτός βρίσκεται σε μια εύθραυστη έστω ισορροπία ανάμεσα στους εθνικούς και 

τους διαπολιτισμικούς στόχους). 
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επιμείνουμε. Θα εστιάσουμε στον τρόπο που αποδίδονται και κυρίως δεν αποδίδονται τα 

ιστορικά γεγονότα μέσα από αντιφάσεις που προϋποθέτουν αποκρύψεις, και λεκτικά 

σχήματα μιας ανιστορικής προσέγγισης των γεγονότων και κυρίως στην παρουσίαση του 

«κακού» Άλλου (ενδεικτικά για αποσιωπήσεις Κόκκινος 2003, Μαυροσκούφης 1999, για 

τον «Άλλο» Hoepken 2000) Κάποιες από τις παρακάτω παρατηρήσεις στην πραγματικότητα 

αφορούν το σύνολο των βιβλίων. 

 Έτσι οι Οθωμανοί «σφάζουν». Αποσιωπούνται όμως τα πολεμικά ήθη της εποχής. 

Οι κατακτητές είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου ειδικά σε όσους δεν παραδίδονταν. 

Οδηγούνται λοιπόν οι μαθητές να συμπεράνουν πως οι Οθωμανοί είχαν το μονοπώλιο της 

βίας. Στη σ. 10 περιγράφοντας τα δεινά των Ελλήνων, απαράλλαχτα μέσα στο πέρασμα των 

αιώνων, πέρα από την άχρονη αφήγηση, αποσιωπάται η φύση των αυτοκρατοριών. Όπου 

είναι σύνηθες μια κυρίαρχη ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. φυλετικά, θρησκευτικά) να 

επιβάλει την εξουσία της πάνω σε περισσότερες από άλλες ομάδες. Το άχρονο των δεινών 

έρχεται σε σύγκρουση με τη βελτίωση της θέσης των Ελλήνων μέσω των προνομίων. Στη σ. 

13 ο συγγραφέας επιχειρεί να ισορροπήσει μέσα από μια αντίφαση. Τα προνόμια πρόσφεραν 

υπηρεσίες στο έθνος παρ’ ότι οι Οθωμανοί τα καταπατούσαν. 

 Η σκληρή γλώσσα μοιάζει να αποσκοπεί στο να δούμε τη συμπεριφορά του 

κατακτητή της εποχή της κατάκτησης αλλά στην πραγματικότητα διαμορφώνει πώς τον 

βλέπουμε ως τον «κακό» Άλλο σήμερα. Η εθνική συνείδηση διαμορφώνεται μέσα από τη 

διαφοροποίηση από τον άλλο. Αυτό γίνεται πιο ισχυρό εάν ο άλλος σκιαγραφείται αρνητικά. 

(Φραγκουδάκη 1997
α
). 

 Για την ενίσχυση της εθνικής συνείδησης θα πρέπει ένα αριθμός προσώπων με 

ξεχωριστές ιδιότητες να αναγορευθούν ως πρότυπα Ελλήνων στους οποίους μοιάζουμε και 

καταγόμαστε.  Η εξιδανίκευση όμως των Κλεφτών που δεν ονομάστηκαν τυχαία έτσι (σ. 14). 

γίνεται με ανιστορικά στοιχεία. Οι Κλέφτες που δεν αποτελούν εξ αρχής εθνικούς αγωνιστές 

εμφανίζονται ως «ιππότες» της εποχής (σ. 15). Την ομάδα των εθνικών αγωνιστών τη 

συμπληρώνουν οι Αρματολοί. Και η δική τους εικόνα θα εξωραϊστεί. Ναι μεν οι Κλέφτες και 

οι Αρματολοί είναι δυο κόσμοι που «συνομιλούν» δεν είναι όμως όπως τους θέλει το βιβλίο 

«φίλοι». Τότε θα έπρεπε να εξηγήσει κανείς γιατί οι Οθωμανοί επέμεναν να διατηρούν το 

θεσμό του αρματολικιού.  

 Στο βιβλίο παρουσιάζεται ο «κακός» Άλλος δεν παρουσιάζεται όμως ο Άλλος που 

ενδεχόμενα θα πρέπει να παρουσιαστεί με θετικά στοιχεία. Δεν γίνεται καμία αναφορά στους 

άλλους χριστιανούς και γενικότερα υπηκόους του σουλτάνου. Η μοναδικότητα των βασάνων 

για τον ελληνικό λαό κάνει μοναδικό και το λαό μεγαλοποιώντας την εικόνα του. Έτσι ο 

«κακός» Άλλος θα παραμένει τέτοιος ακόμη και όταν στη σ. 18 γίνεται η περιγραφή μιας 

«ειδυλλιακής» κοινότητας των Αμπελακίων.  

 Οι σχέσεις εξουσίας που προείπαμε δεν χτίζονται μόνο με το με το Λόγο του βιβλίου 

αλλά δηλώνονται και ευθέως. Έτσι «οι εύποροι διοικούν» τους Έλληνες ομοίως και οι 

«ευγενείς Φαναριώτες». Πώς μπορεί όμως να είναι κανείς εύπορος μέσα σε μια τόσο στυγνή 

κατάκτηση και τι καθιστά τους Φαναριώτες η συνεργασία τους με τον κατακτητή δεν 

απαντάται στο βιβλίο (σ. 19). Πιθανόν η ατεκμηρίωτη θέση ότι οι Οθωμανοί «δεν 

αγαπούσαν τα γράμματα και τις ξένες γλώσσες» να αποτελεί μια εξήγηση, σίγουρα αφελή, 

για την αναγκαιότητα των Ελλήνων να συνεργαστούν με τον κατακτητή (σ. 19). 

 Η επίκληση της ηθικής γίνεται επιλεκτικά. Πρακτικές που θα καταδικάζονταν αν τις 

ενεργούσε ο «κακός» Άλλος αποτελούν αρετή για τους Έλληνες. Έτσι οι έλληνες ναυτικοί 

έσπαγαν τους ναυτικούς αποκλεισμούς και πουλούσαν μάλιστα «ακριβά» στους 

πολιορκημένους. Μια ομολογία που θα έπρεπε να δημιουργεί αμηχανία (σ. 20). 
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 Ο «κακός» Άλλος δεν φτάνει να είναι ένας. Η συλλογική καταδίκη των Εβραίων για 

τη συνεργασία τους με τους Οθωμανούς εναντίον των Ελλήνων προφανώς βοηθά στη 

δημιουργία εθνικής συνείδηση (σ. 23, Κοσμάς Αιτωλός), (σ. 47, Πατριάρχης Γρηγόριος). 

Και καθώς η εθνική συνείδηση σε πρακτικό επίπεδο αφορά τον περιβάλλοντα την πατρίδα 

χώρο ο «κακός» Άλλος πρέπει να είναι γείτονας. Έτσι και οι «οι αλβανοί συνέχισαν τις 

σφαγές» στη σελ. 25, την ίδια στιγμή που αποσιωπάται το γεγονός ότι οι χριστιανοί Αλβανοί 

γνωστοί και ως Αρβανίτες στηρίζουν τον αγώνα. Κι ακόμη ένας «κακός» Άλλος. Είναι 

Βούλγαρος αυτός που προδίδει την έξοδο του Μεσολογγίου (σ. 92). Βέβαια τα νεότερα 

ιστορικά γεγονότα θα προσθέσουν στους παλαιούς κακούς «Άλλους» και καινούργιους: 

Ιταλούς και Γερμανούς 

 Η ταύτιση του εθνικού και του θρησκευτικού στοιχείου είναι άλλος ένας τρόπος που 

μπορούμε να δούμε τον Άλλο ενισχύοντας την «κακή» του εικόνα. Έτσι αποκτά νόημα η 

γενίκευση που αφορά τα «άγρια και αιμοχαρή στίφη Μουσουλμάνων» (σ. 47). Ακόμη στη σ. 

68 ο Θεός παρουσιάζεται στο πλευρό των Ελλήνων. Μια επιβεβαίωση που προσφέρει το 

βιβλίο για τη μοναδικότητα του έθνους. 

 Η παρεμβολή των προσωπογραφιών λειτουργεί υποστηρικτικά. Οι ήρωες 

παρουσιάζονται ως αυτό που φανταζόμαστε ότι είναι, ανιστορικά περιγραφόμενοι, 

αποκαθαρμένοι από ελαττώματα που δεν αρμόζουν στον ελληνικό λαό. Παραδείγματα 

φωτισμένων Ελλήνων εννοούν και δεν υπονοούν ότι και οι σημερινοί Έλληνες τους 

μοιάζουν. 

 Η ανιστορική ματιά σημαντικών γεγονότων στρατηγικής σημασίας συμπληρώνουν 

τα εργαλεία του βιβλίου. Ο Αλή Πασάς δεν «μπορούσε να βλέπει το Σούλι ελεύθερο». Το 

ζήτημα ανάγεται σε προσωπικό για να εξυπηρετήσει την περιγραφή του προσώπου (ο 

εμπαθής Αλή Πασάς και όχι ένας συνήθης για την εποχή φιλόδοξος ηγεμόνας, σ. 28). 

 Ανιστορικά στοιχεία αποτελούν και τα τελευταία λόγια ηρώων που ανήκουν στην 

παράδοση και όχι στην ιστορία (έλλειψη πηγής) (σ. 37, Ρ. Φεραίος,  σ. 56, Αθ. Διάκος όπως 

και η επικοινωνία του Κολοκοτρώνη με την Παναγία, σ. 50). 

 Οι μάχες γίνονται όχι για στρατηγικούς στόχους αλλά για εκδίκηση και ξέπλυμα 

ντροπής. Και εδώ έχουμε ανιστορικό λόγο αλλά και χρήση αμφιλεγόμενων στοιχείων που 

εμπεριέχουν ηθικολογία (ντροπή και εκδίκηση)  (σ. 52, Μουσταφά Μπέης και επίθεση στα 

Δολιανά). 

 Στην άλωση της Τριπολιτσάς αναφέρεται ως επιτυχία ο μεγάλος αριθμός νεκρών 

εχθρών αλλά αποσιωπάται το γεγονός ότι αποτελείται και από γυναικόπαιδα. Καθώς αυτό 

μπορεί να εξαχθεί συμπληρώνεται η αιτιολόγηση: «Εκδίκηση» για «βάσανα» αιώνων. 

Ξεχνώντας ότι υποπίπτει στην αντίφαση που καθρεφτίζει την αδυναμία να ξεχωρίσουμε 

εμείς οι καλοί από τον «κακό» Άλλο (σ. 54). Γενικότερα η εθνική συνείδηση ενισχύεται 

μέσα από το μέγεθος των πολεμικών επιτυχιών που προϋποθέτουν μεγάλο αριθμό νεκρών 

εχθρών (σ. 56, Αλαμάνα, πυρπόληση στη Χίο, σ. 73 κ.α.) 

 Ο συγγραφέας δεν μπορεί να αποφύγει, λόγω της αλληλουχίας των γεγονότων 

αντιφάσεις όπως αυτή που παρουσιάζεται στην καταστροφή της Χίου. Ο Σάμιος Λογοθέτης 

ξεσήκωσε τους Χίους (που αργότερα χαρακτηρίζονται ήρωες όταν σφάζονται αλλά πώς θα 

χαρακτηρίζονταν αν απλά δεν είχαν ξεσηκωθεί οικειοθελώς και είχαν αποφύγει τη σφαγή;) 

αλλά τους εγκατέλειψε ενώπιων της οθωμανικής επίθεσης στο νησί. Οι αντιφάσεις 

θεραπεύονται με αποσιωπήσεις (σ. 65). 

 Έτσι και με την αμήχανη περιγραφή της δολοφονίας του Καποδίστρια που 

προκαλείται από την αποσιώπηση των αντιηρωικών κινήτρων των ηρώων του Αγώνα. Αν 

Έλληνας ίσον ήρωας τότε τίποτε διαφορετικό δεν μπορεί να περιγραφεί γι’ αυτόν (σ. 105).  
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Το βιβλίο κάποτε παρουσιάζει μια ενοχική παρουσίαση αμφιλεγόμενων γεγονότων. Αφού 

θεωρεί ότι δεν μπορεί να προσπεράσει την τύχη του ήρωα Ανδρούτσου παίρνει θέση ή 

καλύτερα κατασκευάζει μια θέση. Ο Ανδρούτσος δεν συνομιλούσε με τους Οθωμανούς, 

απλώς στον ελληνικό εμφύλιο ήταν στο πλευρό του Κολοκοτρώνη, ενώ τελικά επικράτησαν 

οι πολιτικοί. Το βιβλίο πετυχαίνει δύο στόχους, φανερά παίρνει θέση υπέρ των στρατιωτικών 

και αποφεύγει να «αμαυρώσει» τον ήρωα (6. 77). 

 Το έθνος μεγαλουργεί σε κάθε περίπτωση. Πώς όμως στέκεται κανείς απέναντι στην 

αντίφαση που παρουσιάζεται στην αλλαγή στάσης των Μεγάλων Δυνάμεων (ΜΔ); Αν τα 

κίνητρα είναι ιδιοτελή, αυτό τους εμφανίζει να χειραγωγούν τους ανήμπορους Έλληνες οι 

οποίοι πλέον δεν μπορούν να απελευθερωθούν μόνοι τους. Αν όμως οι ΜΔ αντιλαμβάνονται 

τον ηρωικό αγώνα του μικρού λαού και το δίκιο του τότε η όποια βοήθειά τους αποτελεί 

υποχρέωση και μέρος της με δικά τους μέσα απελευθέρωσης των Ελλήνων. Εδώ 

αποσιωπάται ο τρόπος λειτουργίας των κρατικών σχηματισμών, οι διεθνείς σχέσεις κρατών 

και αυτοκρατοριών αλλά και των τραγικών ελληνικών επιλογών (επιλογές στις οποίες 

εμπλέκονται και οι ήρωες του Αγώνα, σ. 101). 

 Φυσικά δεν παραλείπεται (σ. 106) η αναφορά της «βαυαρικής» Μεγάλης Ιδέας. 

Κατασκευάστηκε, και αυτό δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα την εποχή εκείνη, για την 

ενίσχυση της εθνικής συνείδησης που με τη σειρά της θα ενίσχυε το νεοσύστατο κράτος 

καθιστώντας το επιθετικά εξωστρεφές. Στα 1974 θεωρήθηκε ότι μπορεί να επιτελέσει τον 

ίδιο ρόλο.  

 Στη Μακεδονία των αρχών του αιώνα (σ. 110) «ο περισσότερος και καλύτερος 

πληθυσμός ήταν ελληνικός». Αν προσπεράσουμε την σχετική έννοια του «περισσότερου» 

(γιατί π.χ. πρέπει να προσδιοριστεί το γεωγραφικό εύρος), η ποιοτική και ανιστορική έννοια 

του «καλύτερου πληθυσμού» “sic” εντάσσεται στην αντίστροφη προβολή του «κακού» 

Άλλου. 

 Τα ιστορικά γεγονότα που ακολουθούν τον Μακεδονικό Αγώνα γίνονται με λιτές 

περιγραφές καθώς είναι σχετικά πρόσφατα και ως αρκετά αμφιλεγόμενα δεν προσφέρονται 

για ακίνδυνη χρήση προς ενίσχυση του εθνικού φρονήματος. Κάτι που μπορούσε να γίνει 

έως το 1974, με τη θεμιτή αντιδιαστολή, για την εποχή, κομμουνισμού και εθνικής 

συνείδησης. 

 Στο βιβλίο ο τύπος των ερωτήσεων εξυπηρετεί την εμπέδωση των θέσεων του 

κειμένου («Γιατί οι Έλληνες θρήνησαν τον θάνατο του Βύρωνος περισσότερο και από το 

θάνατο ενός Έλληνα;»). Οι εργασίες αποτελούν εργαλείο ώστε οι μαθητές εργαζόμενοι να 

επαληθεύσουν τις θέσεις του βιβλίου («Να διαβαστούν ποιήματα, διηγήματα και δράματα 

σχετικά με την πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου»). Η αφήγηση ακολουθεί την 

άποψη. Δεν την τεκμηριώνει. Διαμορφώνεται από αυτή για να καταλήξει σ’ αυτή. Το 

κείμενο του βιβλίου είναι γεμάτο λέξεις και φράσεις έντονα συναισθηματικά φορτισμένες 

και προσιδιάζει κάποτε σε λογοτεχνικό κείμενο. Ο λυρισμός όπως είπαμε ήδη το μετατρέπει 

σε ένα γενικότερα ανιστορικό κείμενο. 

 

Το Βιβλίο του 1979 (Ν. Διαμαντόπουλος – Α. Κυριαζόπουλος) 

Το βιβλίο του 1979 δεν απέχει υφολογικά από εκείνο του 1974 (αν και το ΑΠ έχει 

αλλάξει από το 1977). Θα μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει τα δύο αυτά βιβλία 

παράλληλα καθώς αλληλοσυμπληρώνονται. Η κριτική για το ένα δεν απέχει στην 

πραγματικότητα από εκείνη για το άλλο. Η μανιχαϊστική του οπτική και ο άκαμπτος 

εθνοκεντρισμός του αποτελούν κοινά στοιχεία. Παρότι μάλιστα το βιβλίο του Κυριαζή 
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μοιάζει να αποτελεί μια απόδοση στην δημοτική του χουντικού βιβλίου του 1969 μετά την 

αφαίρεση του κεφαλαίου της εθνωφελούς επαναστάσεως των χουντικών. 

 Ήδη στη σ. 5 γίνεται λόγος για τους «τούρκους» ως «λαός απολίτιστος». Με αυτή 

την άμεση και ατεκμηρίωτη θέση προσδιορίζεται από την αρχή ο «κακός» Άλλος. Και στο 

βιβλίο αυτό δεν υπάρχουν Οθωμανοί παρά μόνο «τούρκοι». Η χρήση του ονόματος 

«τούρκοι» αναγκάζει τον μικρό αναγνώστη να μην ξεχνά ποιος είναι ο διαχρονικά «κακός» 

Άλλος. 

 Στο βιβλίο επαναλαμβάνεται η σύγχυση των περιόδων προκειμένου οι γενικεύσεις 

(όπως π.χ. περί βασάνων) να κυριαρχήσουν. Γενικεύσεις που αγγίζουν τα όρια του 

ανακριβούς όπως η αναφορά στη μη αναγνώριση οποιουδήποτε δικαιώματος από τον 

κατακτητή (σ. 12). 

 Ο λόγος επίσης είναι σκληρός και τραχύς για να περιγράψει τον «κακό» Άλλο (σ. 8,  

«σατανικό μέτρο» σ. 9). Για το λόγο αυτό όπως και στο βιβλίο του Καφετζή γίνεται 

εσκεμμένη αποσιώπηση των ιστορικών συνθηκών όπως για τα πολεμικά ήθη της εποχής και 

τη συμπεριφορά των νικητών έναντι των ηττημένων. Ομοίως επαναλαμβάνεται η σύγχυση 

μεταξύ χριστιανών και Ελλήνων και έτσι εξαφανίζεται ο οποιοσδήποτε Άλλος. 

 Το βιβλίο στη σ. 12 δημιουργεί μια αντίφαση που θα πρέπει να τη διακρίνει κανείς 

συνδυαστικά. Καταφέρεται εναντίον όσων διέφυγαν μετά την Άλωση ενώ αργότερα θα τους 

εξάρει για τη μεταλαμπάδευση του ελληνικού πολιτισμού στην Ευρώπη και την πολύτιμη 

προσφορά τους ως Έλληνες των παροικιών. 

 Στη σ. 16 καθώς από οποιαδήποτε εξιστόρηση δεν συνάγεται η εθνική συνέχεια 

τονίζεται (αξιωματικά) ότι: «Έτσι, οι Έλληνες διατήρησαν τη συνείδηση ότι ήταν έθνος 

ξεχωριστό από τους κατακτητές…».  

 Η συνεργασία των Ελλήνων με τους Οθωμανούς και εδώ δεν αποτελεί προδοσία 

εφόσον κρίνεται εθνωφελής (σ. 17). Η απαλλαγή αφορά συλλήβδην όλους τους συνεργάτες 

των Οθωμανών (Φαναριώτες) και όχι άτομα ανάλογα με τη δράση τους. 

 Το μοτίβο της σχέσης εξουσίας επαναλαμβάνεται. Το εθνικό εμπλέκεται με το 

πολιτικό. Αρχιερείς και Φαναριώτες αποτελούν τους «άρχοντες» των Ελλήνων οι οποίοι 

μάλιστα θυσιάστηκαν (άλλη μια γενική απαλλαγή, σ. 19). Αν και περνά ασχολίαστη η 

αναφορά ότι οι πολυδιαφημισμένοι από το βιβλίο Φαναριώτες ζηλεύουν τον Υψηλάντη (σ. 

73). 

 Το μοτίβο της γενικής απαλλαγής από υποψίες αντεθνικής συμπεριφοράς 

διατηρείται και για τους Κλέφτες. Παρατίθεται αξιωματικά ότι οι Κλέφτες (γενικά, άρα όλοι) 

αγωνίζονταν για την ελευθερία του έθνους (σ. 21). Η προβληματική (αποσιώπηση) αναφορά 

στους αρματολούς και τη σχέση τους με τους Οθωμανούς διατηρείται. Όπως και η άχρονη 

αναφορά για την Παιδεία και άλλα παρόμοια που μοιάζουν να είναι αδιασάλευτα σε όλες τις 

περιόδους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προστίθενται μάλιστα και νέα που στην 

πραγματικότητα κινούνται στη σφαίρα του μύθου όπως το ότι ο Νικοτσάρας ξεπερνούσε το 

άλογο στο τρέξιμο (σ. 22). Στη σ. 24 εμφανίζεται η αντίφαση της ανυπότακτης Μάνης όπου 

διορίζονταν από τον Σουλτάνο Μπέης (σ. 24). Αντιφάσεις και αποσιωπήσεις υπάρχουν και 

στην αναφορά ότι ο Κατσαντώνης χλευάζεται από το λαό και δεν βοηθιέται από τον 

Μανιάτη Μπέη που φοβάται τους Οθωμανούς (σ. 36). Τα βιβλία αυτά επιμένουν να μην 

εξηγούν τις συνθήκες της εποχής παρά το ότι αναγκάζονται στοιχεία της να τα αναφέρουν. 

Έτσι μένει αναπάντητο το ερώτημα αν οι Σουλιώτες ήταν λιγότερο ήρωες αφού πλήρωναν 

φόρους «σαν σημείο υποταγής» (σ. 45). Ακόμη επαναλαμβάνονται τα ανιστορικά στοιχεία 

που περιλαμβάνουν τα τελευταία λόγια αγωνιστών (Ρήγα σ. 40, Σαμουήλ σ. 50,  Διάκου σ. 

81). Όμως ποια ήταν η θέση του Διάκου και του Καραϊσκάκη που υπηρέτησαν στο στρατό 

του Αλή Πασά άρα και εναντίον των Σουλιωτών ή άλλων χριστιανών και Ελλήνων; Εδώ 
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απαιτείται μια γενναία αποσιώπηση καθώς θα οδηγούσε σε δυσεξήγητη, για τις προθέσεις 

του ΑΠ και του βιβλίου, αντίφαση. (π.χ. Συνθήκες εποχής και ένα διαφορετικό περιεχόμενο 

στην έννοια της εθνικής συνείδησης, σ. 82 και 125 αντίστοιχα για τους δύο ήρωες).  

 Τα κριτήρια ήθους και εδώ διαφοροποιούνται ανάλογα με το τι είναι εθνικό άρα 

δίκαιο. Έτσι ο Αλή Πασάς σπάζει τη συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός με τους 

Σουλιώτες, προκειμένου οι τελευταίοι να αποχωρήσουν με ασφάλεια από το Σούλι, λόγω της 

στάσης κάποιων Σουλιωτών στο Κούγκι ενώ από ότι φαίνεται πρώτος σπάει τη συμφωνία ο 

Σαμουήλ (σ. 50). Ακόμη ενώ τονίζεται το γεγονός ότι οι Οθωμανοί ναύτες είναι μισθοφόροι 

αποσιωπάται το γεγονός ότι και τα επαναστατικά πληρώματα πολεμούν ενώσω πληρώνονται 

(Στρατηγός Μακρυγιάννης… χ.χ.) γεγονός που καταδεικνύει ότι μπορεί να βλέπουν τον 

Οθωμανό ως εχθρό αλλά όχι αναγκαστικά μέσα από μια αυστηρά εθνική-πατριωτική 

διάσταση (σ. 67). Αργότερα ο ελληνικός στόλος δεν θα πάει στα Ψαρά λόγω έλλειψης 

χρημάτων (σ. 109).
4
  

 Ενώ οι εχθροί των Ελλήνων διεξάγουν ανίερο πόλεμο είναι οι χριστιανοί Έλληνες 

που επιτίθενται κρυφά στη διάρκεια του Ραμαζανιού (σ. 91). Αντί το βιβλίο να αποπειραθεί 

να εξηγήσει ότι η δολιότητα είναι τρόπος του πολέμου που και γι’ αυτό καθίσταται απεχθής, 

αποσιωπάται η εξήγηση. Ίσως από το φόβο να μην μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα σε 

δίκαιους και άδικους πολέμους (η δολιότητα αφορά όλους). 

 Με την αποσιώπηση των πολεμικών ηθών της εποχής, ενέργειες όπως αυτή του 

Ιμπραήμ, να αφήσει έλληνες πολεμιστές να φύγουν, παραμένει ακατανόητη (σ. 115). Οι 

ευεργετούμενοι λοιπόν τι διαπράττουν αποδεχόμενοι την προσφορά του κατακτητή; Έτσι ο 

«κακός» Άλλος είναι περισσότερο ίδιος και λιγότερο διαφορετικός.  (Έτσι και στο τέλος της 

μάχης στην Ακρόπολη, σ. 131). 

 Όσον αφορά τον αγώνα των Σουλιωτών, το ίδιο το βιβλίο κάνει λόγο για τον αγώνα 

τους προκειμένου να αποκτήσουν προνόμια από το Σουλτάνο. Αποσιωπάται όμως έτσι η 

ανύπαρκτη σύνδεση των γεγονότων αυτών με την επανάσταση. Απλά για λόγους ενίσχυσης 

της εθνικής συνείδησης κρίνεται απαραίτητη η σύνδεση των αγώνων των Σουλιωτών με την 

μεταγενέστερη επανάσταση ως άλλη μια απόδειξη του ανυπότακτου των Ελλήνων. Τα 

γεγονότα αν και δεν συνδέονται άμεσα με την επανάσταση λειτουργούν στα βιβλία ως 

εισαγωγή στις ένδοξες στιγμές που θα ακολουθήσουν κατά την επανάσταση. Ο ρόλος του 

βιβλίου κάνει αποδεκτή την απομάκρυνση και από την αιτιότητα αλλά και από την 

διατύπωση άλλων απόψεων για τη διακρίβωση των ιστορικών στοιχείων (π.χ. περί 

καταγωγής και γλώσσας Σουλιωτών).  

 Ο «κακός» Άλλος εμφανίζεται στις σ. 56-7 όταν οι ντόπιοι της περιοχής της 

Μολδοβλαχίας δεν βοηθούν αλλά και προδίδουν τον  Αλ. Υψηλάντη. Αποσιωπούνται όμως 

τα αισθήματα των ντόπιων για τους Έλληνες ηγεμόνες που τους αναγνώριζαν ως όργανα του 

Σουλτάνου δηλαδή του καταπιεστή κατακτητή. Αποτελεί αντίφαση το γεγονός ότι μια 

επανάσταση που παρουσιάζεται ως ελληνική πρέπει να υποστηριχτεί από μη Έλληνες ως να 

το οφείλουν. Αν επιμείνουμε σε αυτό τότε θα πρέπει να την ερμηνεύσουμε ως μια 

χριστιανική και όχι ελληνική επανάσταση.  

 Η αναφορά και απαρίθμηση των νεκρών επαναλαμβάνονται και εδώ (π.χ. σ. 94, 98, 

104, 153). Ακόμη, σ. 83, η εκδίκηση πάλι υπερτερεί, ως λόγος για μάχη, του στρατηγικού 

σχεδιασμού (όμοια και σ. 111). Το βιβλίο δεν παραλείπει να πάρει σαφή θέση υπέρ των 

στρατιωτικών (ουσιαστικά καπεταναίων και κλεφτών) αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα 

ότι ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις με ποιες ικανότητες θα ασκούσαν κρατική 

διοίκηση (σελ. 86). 

                                                             
4
 Ο Φίνλεϊ κάνει λόγο για φιλαργυρία των Υδραίων προυχόντων, σ. 398 τ. Ι. 
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 Στη σελ. 89 οι Χιώτες «δεν ένοιωθαν την ανάγκη να επαναστατήσουν». Τι καθιστά 

υπό αυτό το πρίσμα τη σφαγή τους; Και πως χαρακτηρίζονται οι επαναστάτες που τους 

εγκατέλειψαν; (σ. 90). Με δεδομένη την εθνική συνείδηση η προσπάθεια να ερμηνευθούν 

στάσεις και επιλογές θα οδηγούσαν σε αντιφάσεις γι’ αυτό και έχουμε αποσιωπήσεις. 

Αποσιωπήσεις που μια ιστοριογραφία της επανάστασης όπως του Φίνλεϋ αποφεύγει (Φίνλεϊ 

2008).
5
 

 Ενώ γίνεται η αναφορά στη συμπεριφορά των οπλαρχηγών απέναντι στον 

Μπότσαρη στη σ. 105 αυτή δεν αναλύεται. Γιατί κάτι που μπορεί να κατανοηθεί ως 

ανθρώπινο ελάττωμα, και οι Έλληνες είναι άνθρωποι, η φιλαρχία, οι αντιφάσεις που 

ενυπάρχουν στους αγωνιστές αποσιωπούνται (μπορεί κανείς να είναι και φίλαρχος και 

ήρωας) καθώς η γενική εικόνα των οπλαρχηγών πρέπει να είναι θετική. Γίνεται όμως η 

επιλογή να μην αποσιωπηθεί το γεγονός γιατί έτσι αναδεικνύεται το ήθος του Μπότσαρη και 

μέσω αυτού, γενικεύοντας  εξωραΐζονται όλα τα ελαττώματα των οπλαρχηγών και 

ταυτόχρονα αποκτούμε έναν ήρωα ήθους. 

 Στιγμή αμηχανίας για τον μικρό αναγνώστη θα πρέπει να αποτελεί η φράση «οι 

στρατιώτες ζούσαν σε βάρος του άμαχου πληθυσμού» με το πέρας της επανάστασης χωρίς 

καμιά άλλη εξήγηση (σ. 145) σε συνδυασμό με την αναφορά της πυρπόλησης του ελληνικού 

στόλου από τον Μιαούλη στον Πόρο (καθώς είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Καποδίστρια σ. 

149) και πάλι χωρίς περεταίρω διασαφήσεις.  

 Στα τελευταία κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας το βιβλίο, καθώς κινείται με 

γρήγορους ρυθμούς, περιληπτικά, καταφεύγει σε ευθείες στοχεύσεις. Έτσι στη σ. 156 η 

Θράκη και η Μακεδονία «ήταν χώρες ανέκαθεν ελληνικές και ο πληθυσμός τους ήταν 

καθαρά ελληνικός». Η στόχευση εδώ επικαλείται και ψευδή γεγονότα (καθαρά ελληνικοί 

πληθυσμοί). Ακόμη στη σ. 164 γίνεται αναφορά σε μια ανιστορική προσέγγιση μιας 

Ελλάδας που προϋπήρχε (με ποια μορφή;) οπότε και δικαιολογούνται οι ενέργειες για την 

απελευθέρωση των «υπόδουλων εδαφών της». 

 Τα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή περιγράφονται περιληπτικά με γλαφυρό 

ύφος για να καταλήξει το βιβλίο σε μια καταφανέστατη δήλωση αλυτρωτισμού με την 

αναφορά (βρισκόμαστε στα 1988, έκδοση του βιβλίου): «Η Β. Ήπειρος όμως μένει 

δυστυχώς ακόμα σε ξένα χέρια» (σ. 179).  

 Ο ρόλος του βιβλίου αναφορικά με τη δημιουργία εθνικής συνείδησης 

αποκαλύπτεται απροσχημάτιστα στο προτελευταίο κεφάλαιο (σ. 180-1). Ως να μην νοιώθουν 

βέβαιοι οι συγγραφείς ότι το βιβλίο τους έπαιξε τον προκαθορισμένο ρόλο του μέσα από την 

αποσιώπηση των αντιφάσεων, την άχρονη αφήγηση και την ανιστορικότητα, συγγράφουν 

ένα κεφάλαιο ιστορίας που δεν μπορεί να ειδωθεί ως τέτοιο. Έτσι το κεφάλαιο θα τελειώσει 

με την φράση: «… το έθνος μας … θα μπορέσει να βαδίσει το δρόμο της προόδου και των 

πεπρωμένων της φυλής μας». Μετά δε ένα παρενθετικό κεφάλαιο με περιεχόμενο την 

οικονομία και τον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας (σ. 182-5) το βιβλίο θα κλείσει με την 

φράση «4.000 χρόνια ελληνικού έθνους» (σ. 186) και θα κραυγάσει (με κεφαλαία 

γράμματα): «Η ΕΛΛΑΔΑ δεν πεθαίνει ποτέ! Ζει και θα ζει πάντοτε ΕΝΔΟΞΗ ΚΑΙ 

ΤΙΜΗΜΕΝΗ» (σ. 187), καθιστώντας το βιβλίο κάτι λιγότερο από ιστορικό.  

 Τα δύο πρώτα βιβλία κυρίως, δεν φοβούνται τις πολλές και κραυγαλέες κάποτε 

αντιφάσεις καθώς επενδύουν στο παντοδύναμο θυμικό. Άλλωστε τα κενά θα τα καλύψει ο 

ανάλογα γαλουχημένος δάσκαλος. Γιατί όμως αποτυπώθηκαν και δεν αποσιωπήθηκαν 

πολλές από τις αντιφάσεις; Ο πληροφοριακός πλούτος αποτελεί μια απάντηση σε συνδυασμό 

με την αλληλουχία των γεγονότων που δεν μπορεί πάντοτε να ανατραπεί και να 

αποσιωπηθεί. Άλλωστε η Ιστορία είναι και Ιστορία αντιφάσεων και δεν μπορείς να 

                                                             
5
  Αναφέρει ότι οι Χιώτες κατηγορούνταν για την έλλειψη διάθεσης να επαναστατήσουν. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

68 

αποπειραθείς να την περιγράψεις χωρίς να τις αναφέρεις. Την ίδια στιγμή οι συγγραφείς δεν 

φαίνεται να πιστεύουν ότι πρόκειται περί αντιφάσεων καθώς πατούν στο στέρεο έδαφος της 

δοσμένης (επιβολής) θέσης περί εθνικού φρονήματος όπως απαιτεί και το ΑΠ. 

 Το βιβλίο ενσωματώνει μέσα στο κύριο κείμενό του λογοτεχνικά κομμάτια που 

έρχονται προς επίρρωση των θέσεων του κειμένου εστιάζοντας  στο θυμικό κι όχι στην 

«αμφίβολη» κρίση του μαθητή. Στην περίπτωση αυτή μάλλον δεν κάνουμε λόγο για 

δημιουργία εθνικής συνείδησης ή επιβολή της περισσότερο, παρά για εσωτερίκευσή της 

(Rogers et al 2005). Και εδώ οι ερωτήσεις του βιβλίου ωθούν το μαθητή να επαναλαμβάνει 

και να ενισχύει τις θέσεις των συγγραφέων («Γιατί απέτυχε το κίνημα του Υψηλάντη;» σ.  

59) 

 

 «Στα Νεότερα Χρόνια» (1990) 

 

Το βιβλίο «Στα Νεώτερα Χρόνια» σαφώς είναι ένα διαφορετικό βιβλίο από τα δύο 

προηγούμενα.  Ο λόγος του είναι γλαφυρός αλλά δεν φτάνει στον λυρισμό και στην ένταση 

τα δύο προηγούμενα βιβλία. Ο ανιστορικός λόγος λείπει (εκτός από τα βοηθητικά κείμενα). 

Δεν λείπουν και αναφορές που μπορεί να φτιάξουν έστω στιγμιαία μια διαφορετική εικόνα 

του Άλλου (π.χ. σ. 47, όπου διασκέδαζαν Τούρκοι και Έλληνες). Ενώ στη σ. 81 υπάρχει 

κάποια αναφορά για ομοιότητες βαλκανικών λαών αλλά χωρίς το ενωτικό μήνυμα του Ρήγα. 

Ακόμη οι Τούρκοι «ζούσαν μαζί με τους Έλληνες και είχαν προσωπικές επαφές, ακόμα και 

φιλίες» (σ. 97). Τέλος στο βιβλίο έχουμε μια προσπάθεια σύνδεσης της εθνικής συνείδησης 

με την πνευματική ανάπτυξη (σ. 199). 

 Το βιβλίο διαθέτει βοηθητικά κείμενα και φωτογραφίες καθώς και Τετράδιο 

Εργασιών. Καθώς όμως ο ρόλος του όπως έχουμε ήδη πει είναι ορισμένος εκ των προτέρων 

ως προς τη δημιουργία εθνικής συνείδησης δεν θα αποφύγει την πεπατημένη για 

συγκεκριμένους τρόπους παρουσίασης των ιστορικών γεγονότων.  

 Θα ξεκινήσουμε με την παρατήρηση ότι παρά την αναφορά της σ. 81 (βλ. πιο πάνω) 

και εδώ απουσιάζει ο Άλλος, ο χριστιανός, που υφίσταται τα ίδια ακριβώς βάσανα με τους 

Έλληνες. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για να επιχειρηθεί η οικοδόμηση σχέσεων κατανόησης 

με τους γείτονες. Και αυτό το βιβλίο προβάλει την εθνική εσωστρέφεια χτίζοντας την 

ανάλογη εθνική συνείδηση.  

 Έθνος και θρησκεία συνταυτίζονται. Οι Έλληνες αγωνίζονται  να διαφυλάξουν την 

πίστη τους (σ. 21), ενώ η κατάκτηση των Ευρωπαίων παρουσιάζεται ως πιο ήπια. Εδώ 

επιλέγεται ο Άλλος, Ευρωπαίοι, να παρουσιαστεί ως λιγότερο «κακός» και αυτό προφανώς 

αντανακλά τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, ενώ η μελέτη της τοπικής ιστορίας 

θα μπορούσε να καταδείξει την άποψη των ντόπιων πληθυσμών για την κατάκτησή τους από 

τους Ευρωπαίους. 

 Η αναφορά στους Φαναριώτες παραμένει θετική αν και η αντίστοιχη στα προνόμια 

είναι πιο ισορροπημένη και με κριτική διάθεση (σ. 27).  Το άχρονο παρ’ όλα αυτά υπάρχει 

και εδώ. Τα βάσανα διαχρονικά παραμένουν τα ίδια και για όλους. Δεν μπορεί έτσι να γίνει 

κατανοητό πώς παρ’ όλα αυτά οι Έλληνες (και μάλιστα ποιοι Έλληνες) προόδευαν μέσα 

στην Οθωμανική αυτοκρατορία (σ. 31). Η εθνική συνέχεια υπογραμμίζεται μέσα από τη 

συνέχεια της παράδοσης. Μια με λογοτεχνικό ύφος βεβαίωση από πλευράς του βιβλίου 

αρκεί για να υποστηριχτεί (σ. 53). Η οθωνική Αθήνα επίσης προσφέρεται για την 

διαχρονικότητα του ελληνισμού καθώς παρά την επιρροή του ευρωπαϊκού πολιτισμού στη 

ζωή των ελεύθερων Ελλήνων αυτοί «διατήρησαν και διατηρούν [την ελληνική τους] … 

ιδιαιτερότητα» (σ. 173). Παρατηρούμε έτσι ότι εμβόλιμα στο βιβλίο γίνονται αναφορές 

υπενθύμισης της συνέχειας του έθνους καθώς από τις αναφορές στα ιστορικά γεγονότα 
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(βλέπε πολεμικά) κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συναχθεί αλλά κρίνεται απαραίτητο για την 

δημιουργία εθνικής συνείδησης. 

  Στη σ. 77 αποσιωπάται  γιατί ονομάστηκε σκυλόσοφος ο επαναστάτης Διονύσιος. 

Γιατί ο λαός του προσέδωσε το προσωνύμιο; Η επανάσταση για το λαό ήταν καταστροφική 

αναφέρει το βιβλίο (σ. 81) χωρίς να εξηγεί ότι όλες οι επαναστάσεις πλήττουν υλικά κυρίως 

το λαό άρα και του 1821 και ότι οι επαναστάσεις κάποτε ενεργούνται από μικρές ομάδες και 

κατόπιν ενδεχομένως μέρος  του λαού συμπορεύεται με ποικίλα κίνητρα.  

 Η παρουσίαση των Κλεφτών και των αρματολών παραμένει κομβική και σ’ αυτό το 

βιβλίο αν και άχρονη. Περιγράφονται οι συνθήκες ζωής τους και οι σχέσεις τους χωρίς να 

εξηγούνται τα κοινωνικά συμφραζόμενα. Οι Κλέφτες (και οι αρματολοί) παραμένουν οι 

εγγυητές της επερχόμενης ελευθερίας. Και εδώ δηλαδή αποδίδονται προθέσεις στους 

Κλέφτες χωρίς χρονικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο (σ. 67). 

 Η αποτυχία της επανάστασης στη Μολδοβλαχία και πάλι επιρρίπτεται ως έναν 

βαθμό στον Άλλο που απλά δεν δείχνει «ενδιαφέρον» για τον αγώνα (σ. 93).  Η 

εκδίκηση, σ. 105 (μάχη της Γραβιάς) ως κίνητρο για μάχη δεν λείπει κι εδώ. Δεν 

αμφισβητούμε ότι στα ήθη της εποχής και σε προσωπικό επίπεδο λειτουργεί αυτό το κίνητρο 

αλλά όταν αφορά στρατηγικές επιλογές σε κρίσιμες καμπές του αγώνα δεν μπορεί να 

υπερτονίζεται έναντι των στρατιωτικών επιλογών. Και κυρίως νομιμοποιείται όταν 

αναφέρεται σ’ ένα σχολικό βιβλίο. Νομιμοποιείται για εκείνον που θεωρεί πώς έχει δίκιο. 

Καταπατώνται όμως έτσι βασικές αρχές κοινωνικοποίησης του μαθητή. Και η διδασκαλία 

έρχεται σε αντίθεση με άλλα σημεία της μέσω άλλων μαθημάτων π.χ. τα θρησκευτικά. Από 

τη στιγμή που είναι επιλογή του συγγραφέα να το αναφέρει θεωρούμε πως πιθανόν να 

κρίνεται έστω υποσυνείδητα ότι υποβοηθά στην ενίσχυση της εθνικής συνείδησης.  

 Η τύχη των Οθωμανών κατοίκων της Τριπολιτσάς δεν είναι καλύτερη για την εθνική 

συλλογική μνήμη καθώς και εδώ αποσιωπούνται τα τραγικά γεγονότα με υπαίτιους τους 

επαναστάτες (σ. 106). Το βιβλίο αυτό διαφοροποιείται ως προς τη μεταστροφή των ΜΔ 

απέναντι στην επανάσταση καθώς εντοπίζει τα πολιτικά αίτιά της (σ. 129). 

 Στη μετεπαναστατική ιστορία το βιβλίο δίνει περισσότερη έκταση από ότι τα δύο 

προηγούμενα. Θεωρεί προφανώς ότι το υλικό για το χτίσιμο της εθνικής συνείδησης είναι 

πλουσιότερο και με αναφορά σε γεγονότα πιο σύγχρονα. Έτσι στη σ. 181 η Ελλάδα χωρίς να 

πολεμά κερδίζει εδάφη (συνθήκη Βερολίνου 1881) αλλά είναι και αδικημένη (απώλεια Αν. 

Ρωμυλίας). Εδώ φαίνεται η αξιωματική θέση, το πρωθύστερο σχήμα. Αφού οι Έλληνες 

αποτελούν έθνος, μοναδικό και ανώτερο, έχει ανοιχτές οφειλές με την Ιστορία. Δεν 

χρειάζεται να το αποδείξει κανείς (άλλωστε τι σημαίνει απόδειξη στην Ιστορία;) απλώς να το 

δείξει. Έτσι και το παράθεμα «Όλα αυτά ήταν ελληνικά» με αναφορά στη Μ. Ασία (σ. 215). 

Αποσιωπάται εδώ το γεγονός ότι οι Έλληνες συγκατοικούσαν σ’ αυτά τα μέρη με άλλους 

λαούς ανατρέποντας την άρρητη αρχή της προτεραιότητας που επικαλούμαστε έναντι των 

Τούρκων για τα μέρη αυτά. Με βάση την ίδια αρχή ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τους 

Έλληνες της Μ. Ασίας. Τι ήταν όμως ο ελληνικός στρατός για τους τούρκους αυτών των 

περιοχών; Ποιο ήταν το πολυπληθέστερο στοιχείο; Και μόνο η αναφορά στην αρχή της 

προτεραιότητας αρκεί για να αγνοήσουμε πληθυσμούς που ζουν αιώνες στα μέρη αυτά και 

τα θεωρούν πατρίδα τους; Το άτοπο της αρχής αυτής φάνηκε στο τέλος της Μικρασιατικής 

εκστρατείας. 

 Αναφορικά με το Μακεδονικό Αγώνα αποσιωπάται και εδώ η συγκατοίκηση 

σλαβόφωνων και ελληνοφώνων στην ίδια περιοχή (απροσδιόριστη γεωγραφικά και 

αποδίδεται σε όλους τους κατοίκους της Μακεδονίας ελληνική εθνική συνείδηση (σ. 191-2). 

Αδυνατεί έτσι να απαντήσει στο ερώτημα που δίνει νόημα στη σύγκρουση μεταξύ εξαρχικών 

και πατριαρχικών.  
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 Το βοηθητικό κείμενο (χωρίς συντάκτη και πηγή προέλευσης) της σ. 239 

αναφερόμενο στη Β. Ήπειρο ενισχύει αν και όχι φανερά το αλυτρωτικό συναίσθημα το 

οποίο τουλάχιστον μέσα στα βιβλία Ιστορίας της Στ’ τάξης αποτελεί στοιχείο που ενισχύει 

την εθνική συνείδηση. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η αναφορά αυτή βρίσκεται μέσα στο 

βιβλίο έκδοσης 2007. Μια περίοδο που η Ελλάδα της Ε.Ε. δεν επιθυμεί καμία αμφισβήτηση 

συνόρων. 

  Το βιβλίο αυτό διαχειρίζεται πιο άνετα την περίοδο του 1940. Η περίοδος 

προσφέρει υλικό για ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης. Η κατοχή και η εθνική αντίσταση 

αποτελούν λοιπόν «Εθνικές σελίδες» (σ. 241-2). Τα κεφάλαια που αφορούν στη σύγχρονη 

Ιστορία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι λιτά και ισορροπημένα και επιχειρούν να 

προσδώσουν στη Δημοκρατία το κύρος που της αρμόζει (σ. 253 επ.).  Ομοίως λιτό είναι και 

το κεφάλαιο για την Κύπρο που λειτουργεί όμως με αποσιωπήσεις (σ. 259). Το βιβλίο 

κλείνει με τρία κεφάλαια που δεν αφορούν σε πολεμικά γεγονότα. Στη σ. 263 η Ελλάδα 

παρουσιάζεται ως σημαντική για την  Ε.Ε. και λειτουργεί ως προς την τόνωση του εθνικού 

φρονήματος με άλλο από των πολεμικών κατορθωμάτων τρόπο. Όμοια άλλος τρόπος είναι 

και εκείνος των σ. 265 επ. που παρουσιάζει την «πνευματική άνθηση» του σημερινού 

ελληνισμού. 

 Το βιβλίο κλείνοντας θα κρατήσει την παράδοση του κεφαλαίου με μη ιστορικό 

κείμενο και εθνικοδιδακτική πρόθεση (σ. 273, «Ο ελληνισμός παραμένει στο πέρασμα των 

αιώνων»). 

 Καθώς το βιβλίο αυτό παρουσιάζει κάποια χαραμάδα μιας άλλης οπτικής γωνίας του 

τι είναι εθνικό (κάποια διαφοροποίηση του «κακού» Άλλου, η αξία του Έλληνα πέρα από τα 

πολεμικά του κατορθώματα) φαίνεται να τίθενται οι βάσεις μιας αναθεώρησης του τι 

θεωρείται και γιατί ελληνικό. Μια διαφορετική αντίληψη της εθνικής συνείδησης αν και 

στην πραγματικότητα το βιβλίο πολύ απέχει από το να υποστηρίζει κάτι τέτοιο.  

 Τελευταία παρατήρησή μας για το βιβλίο αυτό είναι πως, όπως και στα δύο που 

ακολουθούν, τα βοηθητικά κείμενα είναι πιο δυνατά, περισσότερο εθνοκεντρικά,  από το 

κυρίως κείμενο. Ανιστορικά σε μεγάλο βαθμό, χωρίς πλήρη αναφορά των πηγών ώστε να 

μπορεί να γίνει ενδεχομένως μια συζήτηση για τη σχετικότητα των πηγών. Αντίθετα 

λειτουργούν αξιωματικά  (έτσι είναι εφόσον το  υποστηρίζει η πηγή) για να επιβεβαιώσουν 

το περιεχόμενο του κυρίως κειμένου. 

 

 «Στα Νεότερα και Σύγχρονα Χρόνια» (2006) 

 

Το βιβλίο κατηγορήθηκε γιατί επιχείρησε να θέσει σε άλλη βάση την έννοια της 

απόκτησης και ενίσχυσης της εθνικής συνείδησης. Προέκρινε τη δημιουργία των «μικρών 

ιστορικών» έναντι της εθνικής συνείδησης. Γνωρίζοντας την ιστορία του τόπου του ο 

«μικρός ιστορικός» θέτει στη σωστή προοπτική την έννοια της εθνικής συνείδησης. 

Αναγνωρίζει τους λόγους που είναι Έλληνας και όχι μόνο για το πολεμικό παρελθόν των 

Ελλήνων.  Αναγνωρίζει τα λάθη του λαού και μαθαίνει πώς θα συμβάλλει στο να μην 

επαναληφθούν. Γνωρίζει το γείτονά του και δεν προβάλει, με έναν αφηρημένο τρόπο, στο 

σύνολο του πληθυσμού, όλες τις αντιπαλότητες του παρελθόντος. Δεν μπαίνει στη λογική 

της σύγκρισης των λαών για να τους κατατάξει σε καλύτερους και χειρότερους. Δεν υπάρχει 

γι’ αυτόν ο μεταφυσικός «κακός» Άλλος.  

 Το βιβλίο όμως επειδή δεν μπορεί να βρεθεί πραγματικά εκτός των ορίων του ΑΠ 

ακολουθεί μια ροή που μοιάζει με εκείνες των υπόλοιπων βιβλίων. Τα ηρωικά γεγονότα 

κυριαρχούν. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, παρά τις καινοτομίες του και παρά την πολεμική 
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που δέχθηκε περί του αντιθέτου, το βιβλίο αποτελεί και αυτό ένα εργαλείο δημιουργίας 

εθνικής συνείδησης και μόνο για το λόγο για τον οποίο συγγράφηκε. 

 Θα επαναλάβουμε ότι από τη στιγμή που και αυτό το βιβλίο εντάσσεται σ’ ένα 

θεσμικό πλαίσιο που ορίζει συγκεκριμένα τη λειτουργία του δεν μπορεί να μην παίξει το ίδιο 

ρόλο με τα άλλα βιβλία. Αν επιθυμούσε ν’ αρχίσει μια πραγματική συζήτηση για το εθνικό 

φρόνημα περισσότερο τολμηρά θα ξεκινούσε παρατηρώντας περισσότερο τα λάθη και τις 

αστοχίες των Ελλήνων μαζί με τα σύγχρονα πνευματικά, πολιτικά, υλικά και πολεμικά 

επιτεύγματά του. Κατά την άποψή μας η πολεμική εναντίον του του προσέδωσε και 

ιδιότητες που δεν παρουσίαζε πραγματικά. 

 Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν διδάχτηκε. Συνεπώς 

ό,τι πούμε γι’ αυτό θα παραμείνει σε μια ακόμη περισσότερο θεωρητική σφαίρα καθώς δεν 

θα ανιχνεύσουμε στο μέλλον την επιρροή που μπορεί να είχε στη διαμόρφωση εθνικής 

συνείδησης.  

 Έτσι στη σ. 38 οι Έλληνες «θεωρούν προγόνους τους τους Αρχαίους Έλληνες» 

καθώς κατά τη γνώμη του βιβλίου ίσως περισσότερο σημασία έχει ποιος  είσαι και όχι ποιοι 

ήταν ή μπορεί να ήταν οι πρόγονοί σου. 

  Το λιτό κείμενο λειτουργεί για να συγκρατήσει το εθνικό συναίσθημα (λιτά 

εκφραστικά μέσα). Το βιβλίο αναφέρετε στις σ. 20 επ. (Οικονομία, επαγγέλματα, 

εκπαίδευση, καθημερινή ζωή, πνευματική ζωή, σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο) στη ζωή 

των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τονίζει τους τομείς προόδου τους. 

Τα θετικά στοιχεία των επιτευγμάτων των Ελλήνων δεν χρειάζονται να υπερτονίζονται μέσα 

από μια αντιπαραβολή τους με τις δύσκολες συνθήκες της κατάκτησης που τελικά δεν ήταν 

ίδιες για όλους τους υπηκόους του Σουλτάνου. Έτσι και το κεφ. για την εκπαίδευση μετά την 

έναρξη της επανάστασης (σ. 62). Όμως και στο βιβλίο αυτό, για το διάστημα της 

επανάστασης τουλάχιστον, οι πηγές του περισσότερο οδηγούν σε μια εθνοκεντρική ματιά 

(π.χ. σ. 39, Μακρυγιάννης, Αλή Πασάς, επίσης, 6. 41, 43, 45 {πίνακες}, 47, 51). Παρόμοια 

και πιο κάτω στην αφήγηση για το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (σ. 110-11). Και το βιβλίο αυτό 

κάνει αναφορά για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας κατά τα χρόνια της κατάκτησης. 

Το αποδίδει όμως ευθέως στο δικαίωμα να διατηρήσουν τη γλώσσα τους και τη θρησκεία 

τους καθώς και να εκλέγουν τους άρχοντές με αναγνωρισμένο τον θρησκευτικό τους ηγέτη 

(σ. 36). 

 Στο κεφάλαιο που αφορά τις εμφύλιες διαμάχες στην επανάσταση (σ. 52) με λιτό 

τρόπο παρουσιάζονται οι διεκδικητές της εξουσίας του μελλοντικού κράτους (Πρόκριτοι, 

Αγωνιστές, Καπετάνιοι, Φαναριώτες). Έχουμε εδώ μια απόπειρα να καταδειχθεί ότι το 

πολιτικό στοιχείο συμπλέκεται με το εθνικό. Αυτό γίνεται περισσότερο φανερό στη σ. 68 με 

την αναφορά στο ρόλο της βασιλείας στα πολιτικά πράγματα της απελευθερωμένης 

Ελλάδας. Η εθνική συνείδηση μπορεί να είναι η συνείδηση ενός δημοκρατικού πολίτη. 

 Στην Ιστορία της Ελλάδας του 20
ου

 αιώνα και καθώς ο αντίκτυπος των γεγονότων 

της περιόδου είναι ορατός, ο λόγος για τον Άλλο γίνεται ακόμη πιο μετριοπαθής. Γίνεται 

φανερή η προσπάθεια η αφήγηση των γεγονότων να μην οδηγήσει σε μια περιγραφή ενός 

«κακού» Άλλου που θα παραπέμπει στο σημερινό μας γείτονα. (Μακεδονικός Αγώνας, σ. 

73). Επιχειρεί να θέσει τον αλυτρωτισμό σε μια περισσότερο στέρεη πολιτικά βάση. Χωρίς 

να κρίνει την ύπαρξη του (θα ήταν αναχρονισμός) του αποδίδει τα ιστορικά του 

χαρακτηριστικά. Αφορά επιλογές πολιτικών δυνάμεων της χώρας, πολιτικές των ΜΔ, 

παρόμοιους αλυτρωτισμούς στην Ευρώπη και κυρίως στα Βαλκάνια (σ. 74). 

 Στα κεφάλαια των σ. 77 επ. (έξι στον αριθμό) επιχειρείται να δοθεί μια εικόνα της 

Ελλάδας (εθνοκεντρική ματιά) μέσα όμως από έργα ειρηνικά και δράσεις στο κοινωνικό, 
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πολιτικό, οικονομικό, πνευματικό και τεχνικό πεδίο. Διατηρεί τη ματιά του μαθητή με μια 

προοπτική στο μέλλον.  

 Όσον αφορά το περιβόητο κεφάλαιο που αναφέρεται στη Μικρασιατική 

Καταστροφή η υποβάθμισή της δεν είναι πραγματικά τόσο έντονη καθώς εξισορροπείται 

από τα πρόσθετα κείμενα και τις πηγές (σ. 100 επ.). Στις δε σ. 104-5 η παράθεση των 

μαρτυριών προσφύγων εμφανίζει την ανταλλαγή των πληθυσμών να αφορά μόνο τους 

Έλληνες. 

 Η αντίσταση στη  Χούντα τονώνει το εθνικό συναίσθημα και έτσι προβάλλεται (σ. 

118). Το έθνος μπορεί και πολεμά τον προσωρινά κακό εαυτό του. Η τεχνική της 

αποσιώπησης μπορεί να λειτουργήσει και εδώ. Αποσιωπώντας την έλλειψη μαζικότητας της 

αντίστασης και την ομαλή παράδοση της εξουσίας από τη δικτατορία στους πολιτικούς, στο 

σημείο αυτό το βιβλίο λειτουργεί όπως και τα προγενέστερά του για την τόνωση του εθνικού 

συναισθήματος. Αν βέβαια η πρόθεση δεν είναι αυτή παραμένει η μέθοδος.  

 Το βιβλίο κλείνει με τη ματιά του στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Η καθημερινή 

ζωή, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός αποτελούν τους τίτλους των τελευταίων κεφαλαίων με 

αναφορές που φτάνουν στις μέρες μας (σ. 124 επ.). Μπορεί να είναι κανείς περήφανος γιατί 

αναγνωρίζει τον εαυτό του ως σύγχρονο δρώντα. Ως κάποιος που υπάρχει, δρα και 

δημιουργεί και όχι ως κάποιος που μόνο οφείλει την ύπαρξή του στο παρελθόν. 

 Η δομή του βιβλίου, κομμάτι της σημειολογίας του, επιχειρεί να συνεισφέρει σε μια 

άλλη οπτική της εθνικής συνείδησης (π.χ. παρουσίαση αγωνιστών αλλά και αναφορά στους 

ανώνυμους αγωνιστές). Η προσπάθειά του να δημιουργήσει έναν «μικρό ιστορικό» 

διαφαίνεται στο πλήθος των πηγών και στις οδηγίες χρήσης τους. Το ερώτημα που τίθεται 

είναι αν αποτελεί ένα νέο εργαλείο αυτός που το χρησιμοποιήσει έχει εκπαιδευθεί 

κατάλληλα; 

 Καθώς το βιβλίο αυτό δεν θέλει να προσδιορίσει την εθνική ταυτότητα μέσα και από 

τον «κακό» Άλλο επιχειρεί να ισορροπήσει σε κάτι πολύ δύσκολο. Μετριάζει την όποια 

αρνητική εικόνα του παρελθόντος του Άλλου προκειμένου να μην προβληθεί αυτή ούτε 

υποσυνείδητα στο σήμερα και στις σύγχρονες σχέσεις των Ελλήνων με τους γείτονές τους. 

Κατηγορήθηκε έτσι ότι δεν αποτυπώνει ορθά το ιστορικό παρελθόν.  

 

 

 

«Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου» (2012) 

 

Το συγκεκριμένο βιβλίο θα λέγαμε ως προς τη δομή του μοιάζει με το αμέσως 

προηγούμενό του. Όχι τυχαία καθώς ακολουθεί και αυτό τις νόρμες του ΑΠ του 2003. Είναι 

πλούσιο σε παραθέματα και εικόνες που λειτουργούν ως πηγές. Η διπλάσια έκτασή του σε 

σχέση με το προηγούμενο βιβλίο οφείλεται στα μεγαλύτερα κείμενα των κεφαλαίων αλλά 

και στη μεγαλύτερη έκταση της ελληνικής επανάστασης σ’ αυτό. Στη μεγαλύτερη έκταση 

των κειμένων του θα προσπαθήσει να ισορροπήσει ανάμεσα στις νεώτερες επιταγές που 

αφορούν τη συνύπαρξη των κρατών και την κλασσική ελληνοκεντρική θέαση των ιστορικών 

γεγονότων. Γι’ αυτό και το βιβλίο αυτό θα δεχτεί έντονη κριτική από την αριστερή 

διανόηση. 

 Και στο βιβλίο αυτό οι πηγές αφηγούνται. Αν γίνεται μια προσπάθεια να διεγερθεί 

το συναίσθημα αυτό μπορεί να γίνει με τα παραθέματα. Το κείμενο μπορεί να μείνει έτσι 

περισσότερο «ουδέτερο». Αρκετά χαρακτηριστικό παράδειγμα στη σ. 80 η πηγή που 

αναφέρεται στα ανδραγαθήματα του Ιερού Λόχου. Η πηγή δεν κρίνεται. Δεν αναφέρεται 

ποιος είναι ο Φιλήμων Ιωάννης στα 1859 και με ποιο κίνητρο γράφει. Έτσι ο συγγραφέας 
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μετατρέπεται σε αυθεντία με όλα τα επακόλουθα. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί πως το 

παράδειγμα του Ιερού Λόχου αποτελεί ακριβώς για εμάς ένα παράδειγμα. Πρόθεσή μας δεν 

είναι να αμφισβητήσουμε το τι υπήρξε  αλλά ο τρόπος και ο λόγος που αυτό παρουσιάζεται. 

Παρ’ όλα αυτά το βιβλίο διακρίνει τις χρονικές περιόδους τις συνθήκες και τις εξελίξεις 

μέσα σ’ αυτές (π.χ. σ. 29 και 31). 

 Ακόμη και αν χωρίς πρόθεση το «απίστους» για τους Οθωμανούς μένει εκτός 

εισαγωγικών (φυσικά και δεν είναι άπιστοι, είναι πιστοί μιας άλλης θρησκείας) κατορθώνει 

να διαμορφώσει μιαν αρνητικά εικόνα του Άλλου και μάλιστα μέσα από το θρησκευτικό 

πρίσμα (σ. 37). Η εικόνα των Κλεφτών και εδώ εξωραΐζεται (π.χ. σ. 41). Μάλιστα στα 

«ερωτήματα» η ερώτηση «πώς αντιμετώπιζαν κατά την Τουρκοκρατία οι Έλληνες αγρότες 

τους κλέφτες» αποτελεί κατευθυνόμενη εργασία. Ο μαθητής εγκλωβίζεται σε μια απάντηση 

μέσα από δοσμένη και αποκλειστική πηγή (απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη). Λείπει η 

δυνατότητα να εικάσει κανείς ότι τα πράγματα μπορεί να μην ήταν μόνο «έτσι». Λείπει δε 

και η διαχρονικότητα της πληροφορίας. Η απλοποίηση σε αυτό που θεωρεί το βιβλίο 

«κανόνα» δεν δημιουργεί «μικρούς ιστορικούς». Εν ολίγοις εάν θεωρούμε πως οι μαθητές 

δεν έχουν ικανοποιητικό κριτικό εργαλείο τότε τους δίνουμε έτοιμα τα συμπεράσματα που 

δεν στοχεύουν σε τίποτα λιγότερο από την δημιουργία της εθνικής συνείδησης. Όμοια και ο 

ρόλος του ηρωικού θύματος ερμηνεύει την ήττα. Έτσι δεν διακινδυνεύεται η μείωση της 

τόνωσης του εθνικού συναισθήματος. 

 Η ελληνοκεντρική ματιά του βιβλίου υπονοεί διαρκώς ότι όλα αποτελούν ζήτημα 

απονομής δικαίου το οποίο βρίσκεται διαρκώς από τη μεριά των Ελλήνων ακόμη κι όταν 

περιγράφονται αντικρουόμενα συμφέροντα (βαλκανικοί ανταγωνισμοί). Ο δίκαιος είναι ο 

αγαθός κάτι που υποδηλώνει ανωτερότητα έναντι του Άλλου. Το παράδειγμα της 

σύγκρουσης των Μανιατών με τους Κορσικανούς, στην Κορσική, οπού βρήκαν καταφύγιο 

οι Μανιάτες, προκειμένου μέσα από πηγή να περιγραφεί η μεγαλοσύνη των Ελλήνων της 

διασποράς, αν μη τι άλλο θα έπρεπε να προκαλεί πραγματική αμηχανία (σ. 50). Όταν δεν 

περιγράφεις τον εαυτό σου μέσα σ’ ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλους λαούς οι οποίοι και 

αυτοί δρουν θετικά ή αρνητικά και προσφέρεις στον εαυτό σου μια εικόνα αποκλειστικά 

θετική τότε ομολογείς μια πρόθεση εθνοκεντρικής, μη κριτικής ιστορίας (σ. 49, Έλληνες των 

παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών).  

 Κατά την άποψή μας δεν είναι ορθή η εικόνα που δίνεται για τις διαρκείς 

επαναστάσεις των Ελλήνων (σ. 62 επ.). Οι απαριθμούμενες στο βιβλίο αποτελούν 

περιορισμένο αριθμό για τετρακόσια χρόνια κατάκτησης, ενώ υπήρξαν αποσπασματικές ή 

υποκινούμενες. Αυτό δεν είναι ανάγκη να αναγνωσθεί ως λιγότερο πατριωτικό. Αντίθετα ο 

υπερτονισμός των εξεγέρσεων θέλει να εξασφαλίσει την ενίσχυση της εθνικής συνείδησης 

που πάντα υπήρχε. Αν και η έννοια του έθνους αποτελεί δημιούργημα του τέλους του 18
ου

 

αιώνα πρέπει για να μην αμφισβητηθεί η εθνική συνείδηση να αποκτήσει ρίζες στο 

παρελθόν. Εδώ αγνοούνται οι εξεγέρσεις που συνέβαιναν και στα χρόνια του Βυζαντίου π.χ. 

από δυσαρεστημένους χωρικούς ενώ πολλοί από αυτούς δεν είδαν αρχικά τον ερχομό των 

Οθωμανών σαν ένα γεγονός που θα έκανε τη ζωή τους δυσκολότερη.  

 Αναφορικά με την Ιστορία των Σουλιωτών επαναλαμβάνεται όπως και στα 

προηγούμενα βιβλία το ίδιο μοτίβο. Αν και δεν εμφανίζεται να έχει άμεση σχέση με την 

ελληνική επανάσταση, επιστρατεύονται τα πολεμικά κατορθώματά τους για να προσδώσουν 

μέσα από ένα σχήμα πρωθύστερο αίγλη στην ελληνική επανάσταση (σ. 66 επ.). 

 Στη σ. 92 οι πηγές θα λειτουργήσουν και πάλι για να περιγράψουν την εθνική 

συνείδηση των πρωταγωνιστών της επανάστασης (εάν πάντως πρόκειται για εθνική 

αφύπνιση, όπως συχνά αναφέρεται, είναι κάτι τελείως διαφορετικό). Η αναφορά των 

αρχαίων προγόνων στα 1821 θα λειτουργήσει μέσω της πηγής και του ανάλογου ερωτήματος 
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(σ. 96) ως λόγος του 2014.  Αν και το ερώτημα «ποια επιχειρήματα χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να πεισθούν οι Έλληνες να επαναστατήσουν…» διεγείρει άλλα ερωτήματα που 

περιγράφουν αντιφάσεις. Δεν αρκεί για να ξεσηκωθούν οι συνειδητοποιημένοι ως προς την 

καταγωγή τους Έλληνες το γεγονός ότι είναι κατακτημένοι από «αλλόπιστους βάρβαρους»;  

 Η αποσιώπηση για το μέγεθος της σφαγής στην Τριπολιτσά (σ. 99) υπάρχει και σε 

αυτό το βιβλίο (στο προηγούμενο λόγω των πιο συνοπτικών κειμένων παραλείπεται 

οποιαδήποτε αναφορά στο κυρίως κείμενο). Στ’ αλήθεια πρόκειται για μια διαρκή 

αποσιώπηση ελληνικών βιαιοτήτων εναντίον των Οθωμανών. Καθώς σε ολοκληρωτικούς 

πολέμους όπως αυτός της ελληνικής επανάστασης οι εκατέρωθεν βιαιότητες αποτελούν 

τρόπο διεξαγωγής τους. Η εθνική συνείδηση ενισχύεται όταν δεν υπάρχουν αμφιβολίες ως 

προς το ήθος του έθνους. Αν βιαστεί κανείς να επικαλεστεί το επιχείρημα της 

συσσωρευμένης οργής που προξενεί η βάρβαρη κατάκτηση τότε εκτός από την απώλεια της 

ανωτερότητας του έθνους θα πρέπει να αιτιολογήσει και την αποσιώπηση του τι συνέβη 

τελικά εκεί αλλά και αλλού (Φίνλεϊ 2008).
6
 Το βιβλίο δεν αποφεύγει τη καταμέτρηση 

των νεκρών εχθρών (σ. 87, Γραβιά, σ. 103, πυρπόληση στη Χίο). Ούτε και τις ανιστορικές 

προσεγγίσεις. Η πυρπόληση αποτελούσε στρατηγική επιλογή ή εκδίκηση όπως διατείνεται 

το βιβλίο; (σ. 103). Υποβαθμίζει την εμφύλια διαμάχη στο τμήμα «Ματιά στο παρελθόν» (σ. 

115 επ.) και τον ταπεινό λόγο της, τη φιλαρχία. Επιμένει λοιπόν στη δημιουργία εθνικής 

συνείδησης, μέσα από αποσιωπήσεις και όχι «εθνική» συνειδητοποίηση. Η φιλαρχία, το 

ελάττωμα, έσβησε την επανάσταση και ενέπλεξε κυριαρχικά τις ΜΔ. 

 Οι αποσιωπήσεις συνεχίζονται. Στη σ. 119 διάφορες περιοχές «υποτάσσονται» στον  

Ιμπραήμ αν και στην πραγματικότητα πολλές από αυτές απλώς συνθηκολογούν με κέρδος 

την επιστροφή στο προεπαναστατικό status. Στη σ. 139 αποσιωπώνται και πάλι τα 

πραγματικά αίτια της δολοφονίας του Καποδίστρια. Καθώς λείπει μια αναλυτική προσέγγιση 

αδυνατούμε να δούμε την παθολογία καταστάσεων που βιώνουμε μέχρι σήμερα (σύγκρουση 

οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων). Προκρίνεται μια θολή, περιληπτική εικόνα των 

κρίσιμων σημείων γιατί δεν υπάρχει η επιθυμία  να δοθεί η ευκαιρία  στους μικρούς μαθητές 

να κατανοήσουν, έστω σε αδρές γραμμές, τις περίπλοκες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές 

σχέσεις παρά να εξασφαλίσουμε την πίστη του στο έθνος. 

 Καθώς λοιπόν το εθνικό στοιχείο πρέπει μονίμως να κυριαρχεί και να αποτελεί την 

κύρια εξήγηση όλων των γεγονότων δεν παραλείπεται ο χαρακτηρισμός της επανάστασης ως 

αμιγώς εθνική δια γραφίδος Κολοκοτρώνη. Μια κατανοητή επιμονή στην άποψη αυτή 

(καθώς ενισχύει την εθνική συνείδηση) όσο ανιστορική κι αν είναι αφού δεν αμφισβητείται 

πλέον εύκολα το γεγονός ότι μια επανάσταση πέρα από όποια κύρια χαρακτηριστικά της, 

περικλείει και τόσα άλλα όσα και τα κίνητρα του καθενός εξεγερμένου. (σ. 144-5 το 

καθοδηγητικό ερώτημα «ποιος ήταν ο χαρακτήρας της ελληνικής επανάστασης» με βάση τα 

γραφόμενα από τον Κολοκοτρώνη). 

 Στην επιλογή – επιβολή των ξένων βασιλιάδων το βιβλίο ακολουθεί την πεπατημένη 

των παλαιότερων βιβλίων. Από τον Έλληνα Καποδίστρια το κείμενο χωρίς σχολιασμό 

οδηγεί τον αναγνώστη στην επιλογή ξένου βασιλιά από τις ΜΔ τόσο στην περίπτωση του 

Όθωνα (σ. 151) όσο και του Γεωργίου (σ. 155). Γενικότερα η νεώτερη ιστορία είναι αρκετά 

ισορροπημένη και λίγο ενδείκνυται για ενίσχυση της εθνικής συνείδησης. Τα γεγονότα είναι 

αρκετά περιληπτικά. Κι εδώ τον κύριο εθνικοποιητικό ρόλο παίζουν οι πηγές.  

 Η αναφορά στους σύγχρονους πολέμους της Ελλάδας είναι γεμάτη αποσιωπήσεις. Η 

σχετικά προσεχτική περιγραφή, αν εξαιρέσουμε φράσεις όπως «η άρνηση του Μεταξά εξ 

                                                             
6
 Όπου και αναφορά του φιλέλληνα Gordon για τις μεταξύ Οθωμανών και Ελλήνων βιαιότητες λόγω 

εξαχρείωσης των ηθών). Στο Φραγκουδάκη 1997α για τις κοινωνικές, πολιτικές συνέπειες της 

επιμονής στην εθνική ομογενοποίηση μέσω της εκπαίδευσης.  
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ονόματος όλων των Ελλήνων…» (τίθεται το ερώτημα από πότε ένας δικτάτορας μιλάει στο 

όνομα του λαού; Ο λαός έδωσε μόνος του ξεχωριστά την απάντησή του αργότερα όταν οι 

σύντροφοι του δικτάτορα συνεργάστηκαν με τους κατακτητές) παρουσιάζει τους Έλληνες να 

πολεμούν με ήθος αντίθετα με τους εχθρούς τους. Οι απλές αναφορές λειτουργούν ως 

συνεχείς αποσιωπήσεις (231 επ. Εμφύλιος, μετανάστευση, επταετία). Η δύναμη των πηγών 

και πάλι λειτουργεί έτσι ώστε κατά την άποψή μας να μιλάμε για δύο διαφορετικά βιβλία. 

Εκείνο των δοκιμίων, μετριοπαθές, και εκείνο των παραθεμάτων που προσομοιάζουν στη 

στόχευσή τους στα παλαιότερα βιβλία. 

 Το κυπριακό ζήτημα αντίθετα αποδίδεται αναλυτικά και υπερτονίζοντας την 

τελευταία τραγική του φάση, αποσιωπώντας όσα προηγήθηκαν, λειτουργεί ως κατακλείδα 

για την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος μέσω πολεμικών γεγονότων (σ. 225 επ.). 

 Το βιβλίο επανέρχεται, σε σχέση με το προηγούμενό του, στην πρόθεση 

διαμόρφωσης εθνικής συνείδησης πολύ λιγότερο μέσα από την αναφορά ειρηνικών έργων 

αλλά κυρίως πολεμικών κατορθωμάτων χωρίς όμως τη φανερή δαιμονοποίηση του Άλλου. 

Τα πρόσωπα, ήρωες και ηγέτες, ως αδιαμφισβήτητα εθνικά παραδείγματα, εξακολουθούν να 

παίζουν βαρύνοντα ρόλο. Οι ήρωες είναι διαχρονικά απαραίτητοι. Ο λαός μετατρέπεται σε 

παρακολούθημα παρά την συνεχή επίκλησή του. 

 Το βιβλίο λειτουργεί όπως το ρεαλιστικό θέατρο ή οι mainstream αμερικάνικες 

ταινίες. Δεν οξύνουν τον κριτικό νου. Δεν τον ενεργοποιούν. Δεν είναι σαν το μπρεχτικό 

θέατρο. Μια «μπρεχτική» ιστορία που μπορείς να τη δεις από κάθε πλευρά της σκηνής. Η 

επίκληση των πηγών όπως παρατίθενται δεν θεραπεύουν την ανάγκη. 

 

Αντί επιλόγου 

 

Βλέπουμε την Ελλάδα ως μια σύγχρονη κοινότητα που στηρίζεται στα επιτεύγματα του 

σήμερα. Η Ιστορία της χώρας χωρίς ωραιοποίηση και αποσιωπήσεις και όχι η ιστορική 

«δεισιδαιμονία» της μπορεί να προσφέρει στους μαθητές, αυριανούς ενήλικες, εργαλεία 

διαμόρφωσης του μέλλοντός τους.  

 Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας όλων των βαθμίδων προτρέπουν σε μια άκριτη 

προγονολατρεία που ουσιαστικά παρέχει ένα μόνιμο άλλοθι σ’ έναν λαό «περιούσιο», που 

διακόσια χρόνια τώρα δεν μπορεί να βρει το βηματισμό του μέλλοντός του. Τα βιβλία που 

εξετάσαμε προκρίνουν ως στόχο τους τη δημιουργία εθνικής συνείδησης στους μαθητές. 

Μια εθνική συνείδηση βασισμένη κυρίως σε πολεμικά γεγονότα. Η ελληνική επανάσταση 

λοιπόν, αποκαθαρμένη απ’ ό,τι νομίζει το επίσημο κράτος πως μπορεί να τη μειώσει, 

παραμένει το αξεπέραστο όριο του έθνους. Τα ιστορικά γεγονότα υπάρχουν μέσα από την 

ερμηνεία τους. Τα βιβλία αυτά αποτελούν την κολυμπήθρα του Σιλωάμ των ιστορικών 

γεγονότων. Όταν αναδυθούν από αυτή διαθέτουν μία και μοναδική ερμηνεία τη μόνη ορθή 

που αξίζει να υιοθετήσει κανείς.  

 Τα βιβλία πέτυχαν το στόχο τους; Η καθημερινή εμπειρία μας λέει πως ναι. Αν 

λοιπόν έχει εμπεδωθεί μια επιθυμητή εθνική συνείδηση από τους περισσότερους έλληνες 

πολίτες, μπορούμε να πούμε την ίδια στιγμή πως αυτό τους κάνει και κριτικούς πολίτες; Ή 

όταν γίνεται λόγος για εθνική συνείδηση υπονοείται ακριβώς αυτή η έλλειψη κριτικής 

ικανότητας; Έτσι θα αποκτούσε και νόημα η ομαδοποίηση των ατόμων σε δικούς μας και 

στους Άλλους. Με ένα μόνο όνομα (π.χ. Τούρκοι) κατορθώνουμε να αποδώσουμε τις ίδιες 

ευθύνες ατομικά στον κάθε Τούρκο και την ίδια στιγμή να αποκρύπτουμε τις ευθύνες των 

ηγετικών ελίτ των κρατών.
7
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 Τα ιστορικά στοιχεία συλλέγονται και αναδιατάσσονται προκειμένου να 

εξυπηρετήσουν τον εθνικό σκοπό. Δεν έχει σημασία η ερμηνεία τους γιατί είναι 

προκαθορισμένη. Εργαλεία οι αποσιωπήσεις που καλύπτουν τις αναπόφευκτες (εφόσον δεν 

ερμηνεύονται-αναλύονται) αντιφάσεις. Δεν θα μπορούσε να αιτιολογηθεί ο εξωραϊσμός των 

ιστορικών γεγονότων με την ηλικία των μαθητών γιατί από τη μια ως δάσκαλοι 

ισχυριζόμαστε ότι μπορούν οι μαθητές της Στ’ τάξης να κατανοήσουν πιο σύνθετες σχέσεις, 

αν ειδικά χρησιμοποιήσουμε κατάλληλες αναλογίες και μεταφορές από τη δική τους 

εμπειρία. Από την άλλη η ιστοριογραφική αυτή «μέθοδος» κατασκευής εθνικής συνείδησης 

κυριαρχεί και σε κείμενα που απευθύνονται σε ενήλικες.  

 Καταλήγοντας, οι αποκρύψεις, οι αντιφάσεις κλπ όπως και μια λανθάνουσα γλώσσα 

που πολλές φορές σχηματίζεται ίσως και ερήμην των προθέσεων των βιβλίων γεννούν στον 

μαθητή απορίες. Η διαχείριση αυτών των αποριών θα μπορούσε να συντελέσει σε μεγάλο 

βαθμό στο είδος της εθνικής συνείδησης που αυτός θα αποκτήσει. Όσοι έχουν ασκήσει ή 

ασκούν κριτική στα βιβλία αυτά έχουν διδαχτεί από αυτά ακριβώς τα βιβλία. 
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ΘΕΜΑ:Ο Αραβικός και Ισλαμικός κόσμος (7
ος

 -11
ος

 αιώνας) 

στα σύγχρονα σχολικά βιβλία Ιστορίας της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Ανδρονίκη Κ. Χρυσάφη  

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η παρουσία των Αράβων και του ισλαμικού πολιτισμού κατά την 

περίοδο των Μέσων Χρόνων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται, μελετώνται και αξιολογούνται με την 

ποιοτική μέθοδο ανάλυσης και την κριτική ανάλυση λόγου οι ενότητες των σχολικών εγχειρίδιων της 

Ιστορίας του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου που αναφέρονται στην επέκταση των Αράβων, την 

οικονομία και την κοινωνία του Ισλάμ από την περίοδο ίδρυσης της ισλαμικής θρησκείας μέχρι και 

την εμφάνιση των Σελτζούκων Τούρκων. Επιπλέον, αναλύεται η αντιστοιχία διδακτικών σκοπών, 

ιστορικής αφήγησης και περικείμενου σε αυτά. Τέλος, παρατίθενται διδακτικές προτάσεις αξιοποίησής 

τους στη σχολική τάξη. 

Summary 

This paper examines the presence of the Arabs and the Islamic civilization in the Middle Ages. More 

specifically it presents, studies and evaluates those chapters in Primary and High School History 

textbooks which concern the expansion of the Arabs as well as the economy and society of the Islam 
from the formation of the Islamic religion until the appearance of the Seljuq Turks, using the 

qualitative method of analysis and the critical analysis of speech. Moreover, it analyzes the 

correspondence of didactic purposes, historical narrative and context in them. Finally, it offers didactic 

suggestions for their utilization in the classroom. 

Σκοπός  αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αξιολογήσει την παρουσία 

των Αράβων και του ισλαμικού πολιτισμού στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την αντιστοιχία των διδακτικών στόχων 
με τις αντίστοιχες ενότητες, καθώς και να παρουσιάσει εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης 

της ιστορικής αφήγησης. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκαν δύο μέθοδοι, η ποιοτική ανάλυση 

περιεχομένου (ΠΑΠ) και η κριτική ανάλυσης λόγου (ΚΑΛ).  

Το ΑΠΣ καταρτίζεται σε συνάρτηση με τα ιδεώδη και τη φιλοσοφία της αγωγής που 

κυριαρχεί την περίοδο χρήσης του. Καθώς η ιστορία καλλιεργεί την εθνική και την ιστορική 

συνείδηση του νέου, εξετάζω την πιθανότητα εντοπισμού στερεοτυπικών παραμορφώσεων 
και προκαταλήψεων στα σχολικά βιβλία που αντανακλούν την εκπαιδευτική πολιτική, με 

θεωρητικό πλαίσιο και θεματική την αναφορά στον «εθνικό εαυτό και τους άλλους» ως 

αλλότριους στην παγκόσμια κοινότητα και την παιδαγωγική της Ειρήνης. Το ΑΠΣ ορίζει ως 

γενικό σκοπό της ιστορίας για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την 
ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και την καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης. Το πρώτο 

αφορά στην κατανόηση ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτιών και 

αποτελεσμάτων, ενώ το δεύτερο στην κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων και στη 
διαμόρφωση στάσεων.

1
 

Το σχολικό εγχειρίδιο που ορίζεται για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση «Ιστορία Ε δημοτικού, Στα Βυζαντινά Χρόνια», αναφέρεται 

                                                             
1
 Ειδικότερα για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, το ΑΠΣ επεξηγεί πως με τη διδασκαλία της ιστορίας ο 

μαθητής μπορεί να αποκτήσει γνώση του παρελθόντος, κατανόηση του παρόντος και σχεδιασμό του 

μέλλοντος. Αυτή είναι και η βασική ιδέα που προσδιορίζει την έννοια της ιστορικής σκέψης και 

συνείδησης. 
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στους Άραβες και τον ισλαμικό πολιτισμό σε δύο κυρίως κεφάλαια, το 17
ο
  και το 19

ο
, στο 

σύνολο των 42, ενώ υπάρχουν πηγές στο περικείμενο που σχετίζονται με το θέμα αυτό και σε 

δυο ακόμα κεφάλαια, στο 24
ο
  και στο 26

ο
. Σε ό,τι σχετίζεται με τα συγκεκριμένα κεφάλαια, 

βασικός στόχος του ΑΠΣ είναι  

 «να γνωρίσουν πώς ο Μωάμεθ ίδρυσε τη νέα θρησκεία και ένωσε με αυτή τους 

Άραβες», 

 «να κατανοήσουν τη σημασία της αραβικής επέκτασης για το Βυζάντιο και να δουν 

και την πλευρά της ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών». 

Η πρώτη ουσιαστικά επαφή των μαθητών με τη βυζαντινή ιστορία γίνεται στο 17
ο
  

κεφάλαιο, «Οι γείτονες των Βυζαντινών», που περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τον 

τρόπο ζωής των Αράβων, το εμπόριο και τον πολιτισμό τους.
2
 Η ιστορική αφήγηση 

προσδιορίζει τους όρους και τις συνθήκες που οδήγησαν στην καθιέρωση της νέας 

θρησκείας, τη θεωρεί ως συνεκτικό δεσμό της ένωσης των αραβικών φυλών σε ένα έθνος και 
κάνει μνεία στο Ιερό της βιβλίο, το Κοράνι.  

Εκτενής αναφορά στον κίνδυνο που αντιμετώπισαν οι Βυζαντινοί από τους Άραβες 
γίνεται στο 19

ο
 κεφάλαιο, στο οποίο περιγράφονται οι κατακτήσεις των Αράβων στην 

Ανατολική Μεσόγειο καθώς και οι δύο ατελέσφορες πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης,
3
 η 

πανηγυρική νίκη των Βυζαντινών με την συνδρομή του «υγρού πυρός», αλλά και η νικηφόρα 
προέλαση των Αράβων στην Ισπανία και η απόκρουσή τους από τον Κάρολο Μαρτέλλο το 

732. Η ιστορική αφήγηση εμπλουτίζεται με δύο εικόνες, έναν ιστορικό χάρτη και τρία 

παράλληλα κείμενα,  στα οποία παρουσιάζονται πληροφορίες για το όπλο που συνέβαλε στη 

νίκη των Βυζαντινών, ενώ σε δύο πηγές αναλύεται η παρουσία των Αράβων στην Κρήτη, την 
οποία και κατέλαβαν, προτού την επανακτήσει ο Νικηφόρος Φωκάς. Η άλλη πηγή 

τιτλοφορείται «άλλη πλευρά των Αράβων» και αξιολογεί τη σχέση τους με τον ελληνικό 

πολιτισμό, την ανάπτυξη των τεχνών και των γραμμάτων, τις επαφές με το Βυζάντιο. Χωρίς 
να παραβλέψω ότι πρόκειται για κείμενο που απευθύνεται σε μικρούς μαθητές, πρέπει, 

λοιπόν, να τους προκαλέσει το ενδιαφέρον, η ιστορική αφήγηση επιμένει στην απώθηση των 

Αράβων από το Βυζάντιο και την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, στη σελίδα 59 του σχολικού 
εγχειριδίου: «Οι πολιορκημένοι βυζαντινοί πέρασαν δύσκολες ώρες και αντιστάθηκαν γενναία. 

Τη νίκη όμως τους έδωσε το υγρό πυρ, το οποίο αποδείχθηκε ανίκητο όπλο στα χέρια τους». 

Ο επιθετικός προσδιορισμός «δύσκολες» και η επιρρηματική χρήση του «γενναία», 
προδιαθέτει το μαθητή ότι, παρά τη θαρραλέα τους αντίσταση, οι Βυζαντινοί νίκησαν μόνο 

λόγω του νέου  «ανίκητου  όπλου», το οποίο προσωποποιείται και προσάγει νίκη στους 

Βυζαντινούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσφορά των Αράβων στους τομείς του 
πολιτισμού, των επιστημών και των τεχνών επισημαίνεται μόνο στην τελευταία πηγή της 

ενότητας, αν και αποτελεί βασικό στόχο της. Έτσι, οι μαθητές είναι ήδη αρνητικά 

διατιθέμενοι προς τους Άραβες, αφού έχουν παρουσιαστεί μόνο οι επεκτατικές τους 
διαθέσεις. 

Στο απόσπασμα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, «Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας», στο περικείμενο του 24
ου

 κεφαλαίου, γίνεται λόγος «για την παθιασμένη 
λογοτεχνία της εποχής, η οποία …δυσφημεί το έργο των εικονομάχων αυτοκρατόρων, που 

εργάστηκαν όλοι για να σώσουν το βυζάντιο από τον αραβικό κίνδυνο».  

Είναι πολύ δύσκολο για ένα μαθητή της Ε΄ Δημοτικού να συνδέσει το αραβικό και το 

ανατολικό στοιχείο με την εικονομαχία, αν δεν έχει γίνει προηγουμένως αναφορά μέσα στο 

κείμενο στις ανατολικές επαρχίες του Βυζαντίου, στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και 

                                                             
2
 Έχει ήδη προηγηθεί στο σχολικό βιβλίο μια σύντομη και γενική εισαγωγή για τους λαούς που 

κατοικούσαν γύρω από τα σύνορα του Βυζαντίου και τον τρόπο με τον οποίο αυτό τους αντιμετώπιζε. 
3
 Υπάρχει μόνο υποσημείωση στο σχολικό βιβλίο για τις ημερομηνίες των δύο αυτών πολιορκιών, 

χωρίς άλλη πληροφόρηση σχετικά με αυτές. 
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στις συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της παρουσίας των Αράβων και που συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη της «ανεικονικότητας», όπως και στους αυτοκράτορες που επηρεάστηκαν από τον 

αραβικό πολιτισμό (Λέων Γ ,́ Θεόφιλος) και  αντιμετώπισαν, στη συνέχεια, τους Άραβες σε 

πολεμικές συγκρούσεις. Υπάρχει, ακόμα, στο 26
ο
 κεφάλαιο, μια σύντομη αφήγηση για το 

Λέοντα το Μαθηματικό και την άρνηση του Θεόφιλου να του επιτρέψει να πάει στην αυλή 

του Άραβα χαλίφη της Βαγδάτης. Αυτή αισθητοποιείται και με μια εικόνα της απόρριψης της 

πρότασης του τελευταίου. Και οι δύο εμφανίζονται λαμπρά ενδεδυμένοι με τον αυτοκράτορα 
να κινεί επιδεικτικά το χέρι του στο χαλίφη.

4
 

Εξετάζοντας προσεκτικότερα τις αφηγηματικές τεχνικές και τις γλωσσικές επιλογές 

που επιλέγονται από τους συγγραφείς, μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, που 
θέτουμε σε συζήτηση. Αν και ο αραβικός πολιτισμός αλλά και οι συγκρούσεις Αράβων-

Βυζαντινών καλύπτουν τουλάχιστον τρεις αιώνες, η ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου 

της Ε΄ Δημοτικού καλύπτει ελάχιστα τις σημαντικές πολιορκίες της Πόλης του 7
ου

 και του 8
ου

 
αι. Δημιουργεί μια συγκεκριμένη εικόνα του μαθητή για τους «άλλους και τον εαυτό του» 

στην παγκόσμια κοινότητα αλλά και τον «εθνικό εαυτό» ως απόγονο ενός έθνους που 

συνεχίζει στο πέρασμα των αιώνων να υφίσταται «συμφορές» και να τις υπομένει με το να 
βρίσκει «αποτελεσματικούς» (;) τρόπους επίλυσής τους, τρόποι οι οποίοι ταυτίζονται κάθε 

φορά με την πολεμική σύγκρουση, κατά την οποία αποκρούεται ο «εχθρός» θαρραλέα, την 

ώρα που υποβαθμίζονται άλλοι, όπως η διπλωματία ή οι εμπορικές συναλλαγές, που 

καλλιεργούν τη διεθνή κατανόηση και συνεργασία. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται πηγές 
που αφορούν στην προσφορά των Αράβων, αλλά και την αλληλεπίδραση των δύο 

πολιτισμών στο «περικείμενο» μόνο, και όχι στην κύρια ιστορική αφήγηση.  

Ανάμεσα στους επιμέρους σκοπούς διδασκαλίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

επιδιώκεται να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει 

τη μελέτη όλων των πτυχών και όψεών της (πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική, θρησκευτική, 
κ.ά) και να προσεγγίσουν κριτικά διάφορα είδη ιστορικών πηγών, να διαμορφώσουν μέσα 

από τη μελέτη των επιμέρους πολιτισμών και της συνεισφοράς στον παγκόσμιο πολιτισμικό 

πνεύμα μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό. Πιο συγκεκριμένα: 

Για το Γυμνάσιο: 

o Να εκτιμήσουν τη σημασία που είχε η εμφάνιση των Αράβων και της 
ισλαμικής θρησκείας 

o Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της σχεδόν ταυτόχρονης απόκρουσης των 
Αράβων από τους Βυζαντινούς και τους Φράγκους. 

Και για το Λύκειο: 

o Να ενημερωθούν για τις απαρχές της ίδρυσης και της επικράτησης της 

θρησκείας του Ισλάμ, να κατανοήσουν τη σημασία της επέκτασής του στις 

μεσογειακές χώρες, να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητά του, να ενημερωθούν 
για τις σχέσεις Ισλάμ, Βυζαντίου και Δυτικής Ευρώπης και να κατανοήσουν 

τις πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις τους. 

Το σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου «Μεσαιωνική και νεότερη Ιστορία» 

αφιερώνει δύο ολόκληρες διδακτικές ενότητες (1,2) του δεύτερου κεφαλαίου, «Ο Κόσμος του 

Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα» και εμπεριέχει αρκετές πληροφορίες και σε άλλα 
κεφάλαια.

5
 Η προσοχή επικεντρώνεται στην εξάπλωσή τους, στο εμπόριο και τον πολιτισμό 

                                                             
4
 Για μια ακόμη φορά οι μαθητές θα ταυτιστούν με τους ισχυρούς βυζαντινούς αυτοκράτορες, οι 

οποίοι επιδεικτικά απορρίπτουν την πρόταση του χαλίφη. Εδώ θα μπορούσε να συζητηθεί στη 
σχολική τάξη και ο σκοπός και ο ρόλος αυτής της πρότασης εκ των προτέρων. 
5
 Το σχολικό βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου χωρίζεται σε εφτά μεγάλα κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν 

υποκεφάλαια-συνήθως δύο-και τα τελευταία έχουν άλλες υποενότητες. Στο κεφάλαιο «Εξωτερικά 

προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους», 2:Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του, Εσωτερική 
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τους. Αρχικά, παρουσιάζονται οι αρχές και η ίδρυση της νέας θρησκείας, ορισμένα 
βιογραφικά στοιχεία του Προφήτη, η Εγίρα, ως αφετηρία του χρονολογικού συστήματος των 

Αράβων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Κοράνι, για το οποίο όμως η πρώτη και μοναδική 

αναφορά στην ενότητα, που ενισχύεται με ένα παράθεμα Σούρας από το ίδιο το Ιερό Βιβλίο, 
είναι η «απαίτηση»  της νέας θρησκείας από τους πιστούς να διαδώσουν το Ισλάμ με ιερό 

πόλεμο κατά των απίστων, εξασφαλίζοντας μια θέση στον παράδεισο. Με τον αντιθετικό 

σύνδεσμο «ωστόσο» κρίνει απαραίτητο να σχολιάσει πως «τους απαγόρευε να ασκήσουν 
καταναγκασμό στους χριστιανούς και τους Ιουδαίους». Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μια ακόμα 

πηγή που να το επιβεβαιώνει, όπως επίσης και μια αποσαφήνιση των διαφορετικών 

χρονολογικών συστημάτων από την αρχαιότητα ως σήμερα, πάλι στο περικείμενο.  

Ο Ιερός Πόλεμος καθιερώνεται ως επεκτατικό «εργαλείο» των Αράβων, το οποίο 

ενισχύεται από την αμέσως ακόλουθη πρόταση, «ο θεσμός του Ιερού Πολέμου τους 

προσέδωσε ακατανίκητη ορμή». Ο επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη «ορμή» με υπερθετική 
σημασία προσδίδει στον αγώνα τους ένταση και διάρκεια. Η μοναδική τέτοια  αναφορά στο 

Κοράνι προϊδεάζει το μαθητή ότι αυτό καλύπτει ως μοναδικό του περιεχόμενο τον 

επεκτατικό πόλεμο και δεν υπάρχει πουθενά παράθεση άλλων αποσπασμάτων, που εξετάζουν 
συνολικά το βίο των Αράβων. Επιπλέον, στην ιστορική αφήγηση με ενάργεια 

παρουσιάζονται οι επεκτατικοί τους πόλεμοι σε ρωμαϊκές και περσικές επαρχίες, η προέλασή 

τους στις ακτές της Β. Αφρικής και οι ναυτικές τους επιτυχίες μέχρι τις πολιορκίες της 

Πόλης, τη βυζαντινή απόκρουση, την αναχαίτισή τους στο Πουατιέ (Poitie) και την 
κατάκτηση της Κρήτης και της Σικελίας τον 9

ο
 αιώνα. 

Είναι χαρακτηριστικό πως καταγράφονται ως παράγοντες των αραβικών κατακτήσεων 
η εξάντληση Βυζαντινών και Περσών, αλλά και η αντίθεση κέντρου και επαρχιών λόγω του 

μονοφυσιτισμού στις περιοχές που ενσωματώθηκαν στο αραβικό κράτος. Έτσι, 

εμπλουτίζονται οι γνώσεις των μαθητών σε σχέση με το εγχειρίδιο του Δημοτικού.  Ο 
Χαλίφης αποκαλείται τοποτηρητής και διάδοχος του Προφήτη και το χαλιφάτο, «αραβικό 

κράτος». Εδώ θα μπορούσαν να γίνουν δύο παρατηρήσεις: η πρώτη αφορά στον όρο 

«αραβικό κράτος» που δεν υφίσταται τότε ως θεσμική έννοια και δεν έχει την ίδια σημασία 

με αυτό που η Δύση θεωρεί ως κράτος. Απαραίτητη κρίνεται η αναφορά στην «Ούμα», που 
διαφοροποιεί το κράτος-έθνος και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του Ισλάμ. Το δεύτερο αφορά 

στο ρόλο του χαλίφη, που δεν επεξηγείται περαιτέρω, ως πολιτικού ή θρησκευτικού ηγέτη.
6
  

Η ιστορική αφήγηση ολοκληρώνεται με την παράθεση των οικονομικών και 

κοινωνικών συνεπειών της «επιθετικότητας» των Αράβων και της αραβικής επέκτασης στις 

ακτές της Μεσογείου. Επιπρόσθετα, ενισχύεται με τρεις ιστορικές πηγές, ένα χάρτη που 
απεικονίζει τις αραβικές κατακτήσεις μέχρι και τους Ομεϊάδες (για τους οποίους δεν υπάρχει 

καμιά άλλη πληροφορία) και ένα ψηφιδωτό από το τέμενος της Δαμασκού, σε ενότητα στην 

οποία δεν γίνεται, ωστόσο, καμιά αναφορά στην ανεικονική τέχνη των Αράβων. 

Οι συγγραφείς του βιβλίου επέλεξαν –και εύστοχα, κατά τη γνώμη μου, -να 

αναφερθούν σε ξεχωριστή ενότητα στο εμπόριο και στην πολιτισμική προσφορά των 

Αράβων, προτάσσοντας το πρώτο ως καθοριστικό στοιχείο της ανάπτυξής τους. Έτσι, 
απαριθμούνται ως συνιστώσες της προσφοράς αυτής, η γεωγραφική θέση του Χαλιφάτου, η 

εκμετάλλευση των ορυχείων, οι εμπορικές αποικίες. Αυτά ενισχύονται από μια εμπορική 

επιστολή ως παράθεμα και από τις καινοτομίες που εισήγαγαν οι Άραβες στις συναλλαγές. 
Θεωρώ πολύ σημαντική την αρκετά εκτεταμένη παρουσίαση των επιτευγμάτων των Αράβων 

                                                                                                                                                                             
μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης, σημειώνονται οι αγώνες του Ηράκλειου εναντίον των Αράβων 

στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του κράτους σε θέματα και η επίθεση των Αράβων ορίζεται ως αίτιο 

της εγκαθίδρυσης αυτού του διοικητικού συστήματος 
6
 Οι χαλίφηδες χρησιμοποίησαν τη φράση «διάδοχος του Προφήτη», αν και το Κοράνι δεν αναφέρεται 

καθόλου σε διαδοχή και δεν παρέχει πληροφορίες για τη διακυβέρνηση. Ο Χαλίφης αντιπροσωπεύει 

και ενσαρκώνει τη θέληση της Ούμα όσο ζει και τηρεί το Λόγο του Θεού. Αρχικά, θεωρήθηκε 

διάδοχος των εξουσιών του Προφήτη και όχι του Ιδίου, με εξουσία που προέρχεται από το Θεό και 

την ισλαμική κοινότητα.  
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στα γράμματα και τις τέχνες, με αναφορά σε βιβλιοθήκες και πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν, 
στις μεταφράσεις που αποτέλεσαν σημαντική προσφορά στη διάσωση και των ελληνικών 

έργων, κυρίως του Αριστοτέλη και Νεοπλατωνικών, αλλά και τις επιδόσεις του Ισλάμ σε 

όλες τις επιστήμες και τον πολιτισμό. Όλα αυτά υπογραμμίζονται από μια πολύ 
ενδιαφέρουσα πηγή που παρουσιάζει τα παράπονα ενός ισπανού επισκόπου για την επίδραση 

της αραβικής λογοτεχνίας στους νέους. Επιπλέον, συμπληρώνονται από χάρτη που 

αναδεικνύει τους εμπορικούς δρόμους στη Μεσόγειο και την Ανατολή, ένα ψηφιδωτό και μια 
εικόνα από το τέμενος της Κόρδοβας που αποδεικνύουν τη μεγάλη επίδραση του αραβικού 

πολιτισμού σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Στον αντίποδα, δεν μνημονεύεται πουθενά 

ονομαστικά ο «Οίκος της Σοφίας» ή άλλοι γνωστοί Άραβες και μεταφραστές, που 

αποτέλεσαν σταθμό για εκείνη την εποχή. 

Επιπλέον, στην ενότητα «Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων» 

η ιστορική αφήγηση σχολιάζει την επιρροή του Λέοντα Γ  ́και του Κωνσταντίνου Ε΄ από την 
ιουδαϊκή και ισλαμική θρησκεία. Ακολούθως, αναλύονται οι παράγοντες που οδήγησαν στην 

εικονομαχία. Πρωταρχικός θεωρείται «οι ανεικονικές αντιλήψεις που ήταν πολύ διαδεδομένες 

στους αγρότες της γειτονικής με το Ισλάμ Μ. Ασίας, που σήκωναν το βάρος της άμυνας κατά 
των Αράβων»  

όποτε και ο μαθητής αντιλαμβάνεται τη σημασία της επιρροής από το Ισλάμ, καθώς έχει 

προηγηθεί και κεφάλαιο με τις ανεικονικές αντιλήψεις των Αράβων. Η παρουσία των 
Αράβων σε αυτό το σχολικό βιβλίο κλείνει με την αντεπίθεση των Βυζαντινών στην πέμπτη 

ενότητα του τρίτου κεφαλαίου, «Η Βυζαντινή εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της 

Αυτοκρατορίας», και με τις επιτυχίες των στρατηγών, ενώ συμπληρώνεται με μια 
ενδιαφέρουσα επιστολή του Νικηφόρου Φωκά στο χαλίφη, στην οποία επικρατεί το 

αλαζονικό ύφος του αυτοκράτορα και οι «ιμπεριαλιστικές» του τάσεις, και τελειώνει με τη 

ρήση: 

 «Θα κατακτήσω όλη την Ανατολή και τη Δύση και θα διαδώσω παντού τη θρησκεία του 

σταυρού». 

Η πηγή θα αποτελέσει μια πολύ καλή ευκαιρία, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν και να 

συζητήσουν τα βαθύτερα αίτια των επεκτατικών ή αμυντικών πολέμων με θρησκευτικά 

ερείσματα, και, κατά συνέπεια, να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη και των δύο πλευρών για 
την ένταση της σύγκρουσης. 

Συμπερασματικά, το σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας για τη Β΄ Γυμνασίου, συμβάλλει, με 
την κατάλληλη αξιοποίησή του κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, στην παρουσίαση της 

αραβικής επέκτασης σε πολεμικό και πολιτισμικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να αναλύει ή να 

ερμηνεύει τα βαθύτερα αίτιά της∙ αυτό θα εξαρτηθεί από την επάρκεια του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος θα κληθεί να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες πηγές του βιβλίου, αλλά και άλλες της 
επιλογής του, για να συμπληρώσει κενά που πράγματι δημιουργούνται και πιθανές απορίες 

των μαθητών για τη φύση του χαλιφάτου, τις δυναστείες και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς 

και να εμβαθύνει στα αίτια της παρακμής τους μετά το 10
ο
 αιώνα. Έτσι, αποσαφηνίζει στους 

μαθητές τις συνέπειες των πολέμων, τονίζει το ρόλο του εμπορίου ως έρεισμα στις 

διακρατικές σχέσεις και διαπιστώνει την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης, διαλλακτικότητας 

και θρησκευτικής ανεκτικότητας μεταξύ αλλόθρησκων.  

Το σχολικό εγχειρίδιο της Β’ Λυκείου «Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου 

Κόσμου 565-1815» εξετάζει την παρουσία των Αράβων σε οκτώ συνολικά ενότητες στα τρία 

πρώτα κεφάλαιά του. Στην τρίτη ενότητα, «Η εμφάνιση του Ισλάμ» του πρώτου κεφαλαίου, 
εξετάζεται αδρομερώς η οργάνωση της προϊσλαμικής Αραβίας και κατόπιν των Αράβων. 

Πραγματεύεται, εκτός από την ίδρυση της νέας θρησκείας, την Εγίρα και το Τζιχάντ, νέες 

πληροφορίες που αφορούν στον καθορισμό της θρησκευτικής και καθημερινής 
συμπεριφοράς των πιστών, ενώ αναλύεται για πρώτη φορά ο όρος «θεοκρατικό κράτος», η 

σύμπτωση κράτους και θρησκευτικής κοινότητας και ο όρος «χαλίφης». Παράλληλα, το 

περικείμενο περιλαμβάνει δύο πηγές και μια εικόνα που επεξηγεί την απαγόρευση της 
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απεικόνισης ιερών προσώπων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια πηγή για το Κοράνι και τον 
πόλεμο των απίστων, στην οποία τονίζεται ο χαρακτήρας του Τζιχάντ :  

«Καταπολεμήστε τους εχθρούς σας στον πόλεμο που γίνεται για τη θρησκεία, αλλά μην 
επιτεθείτε ποτέ πρώτοι…Σκοτώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρίσκετε… Κολυμπήστε 

μέσα στο αίμα τους». Η παραπομπή αυτή δημιουργεί έντονα συναισθήματα αποστροφής και 

απέχθειας προς τους αλλόθρησκους. Αν δεν αξιοποιηθεί στη σχολική τάξη η χρήση της 
φράσης «αλλά μην επιτεθείτε ποτέ πρώτοι», η προσπάθεια να μετριαστούν αυτά τα 

συναισθήματα δεν θα τελεσφορήσει.  

Στην επόμενη ενότητα, «Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους», εκτίθενται 
διεξοδικότερα οι δύο πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης (674-678 και 717), οι εσωτερικές 

διαμάχες του χαλιφάτου (αρχές 9
ου

 αι.) που απήλλαξαν προσωρινά το Βυζάντιο από τις 

αραβικές επιδρομές και η καταστροφή του Αμορίου. Το περικείμενο περιλαμβάνει δύο 
ιστορικές πηγές, μια οξυγραφία της Κααμπά, ένα χάρτη που αναδεικνύει την εξάπλωση του 

Ισλάμ μέχρι το 750 -χωρίς να προσδιορίζεται γιατί αυτή η ημερομηνία είναι σημαντική για 

τους Άραβες, αφού μετά τους Ομεϊάδες ανέλαβαν οι Αββασίδες- και μια μικρογραφία για το 
«υγρό πυρ», που ενισχύει και τη μια από τις δύο ιστορικές πηγές.  

Στην πέμπτη ενότητα, «Η Εικονομαχία», επισημαίνεται ο ρόλος του κινδύνου που 

υπήρχε από τους Άραβες και συνέβαλε στην έναρξη της εικονομαχίας, καθώς αυτοί: 
«…όργωναν τις βυζαντινές θάλασσες και λεηλατούσαν ακτές, νησιά και πόλεις, παραλύοντας το 

εμπόριο …». Η μεταφορική χρήση της γλώσσας αισθητοποιεί την ιστορική αφήγηση και ο 

μαθητής μένει με την εντύπωση μια λαίλαπας που εξαπολύεται απειλητικά προς το Βυζάντιο 
και πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, καθώς έχει αρνητικές συνέπειες στην 

οικονομία της αυτοκρατορίας, παρόλο που, «…σε περιόδους ανακωχής, βέβαια, το 

αραβοβυζαντινό εμπόριο αναβιώνει.»  

Περιληπτικές αναφορές στις σχέσεις με τους Άραβες, κατά το 10
ο
 αιώνα, γίνονται στην 

πέμπτη ενότητα του δεύτερου κεφαλαίου «Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου». Εδώ, 

αφιερώνονται δύο μεγάλες παράγραφοι στις επιτυχίες των Βυζαντινών αυτοκρατόρων 
εναντίον τους (οι επιτυχίες του Κουρκούα, η ανάκτηση της Κρήτης και της Κύπρου), ενώ 

στην τελευταία ανασκευάζεται η εχθρότητα στις σχέσεις τους, αφού συχνά υπογράφονταν 

συνθήκες ειρήνης που επέτρεπαν την ανταλλαγή των αιχμαλώτων και την ανάπτυξη 
πολιτιστικών επαφών και εμπορικών ανταλλαγών. Παρατίθεται και μια πηγή για την 

αραβοβυζαντινή συνθήκη του 969 προς επίρρωση της ιστορικής αφήγησης.  

Τον 11
ο
 αιώνα, οι Άραβες συνδέονται με τους Σελτζούκους που: «εξαφανίζουν με 

πρωτοφανή ταχύτητα τα ίχνη της αραβικής κυριαρχίας, επωφελούμενοι από τη διάσπαση του 

αραβικού κράτους» και, εξισλαμίζουν τον πληθυσμό της Μ. Ασίας. Αυτό παρουσιάζεται ως 

αποτέλεσμα των επιδρομών λόγω του Τζιχάντ: 

«Η κατάκτηση των πόλεων συνοδευόταν από λεηλασίες και φοβερές σφαγές, καθώς οι 

επιδρομείς εμπνέονταν από την ιδέα του αφανισμού των εχθρών του Ισλάμ.» 

Η συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας και η χρήση του προθετικού συνόλου «από 

λεηλασίες και φοβερές σφαγές», προδιαθέτει το μαθητή ότι ο εξισλαμισμός σχετίζεται μόνο 
με τις πολεμικές συγκρούσεις και τις μαζικές θανατώσεις. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να στηρίξουμε την άποψη ότι το τελευταίο σχολικό 
εγχειρίδιο πραγματεύεται σε διακριτό βαθμό την παρουσία των Αράβων στη Μεσόγειο και 

την  Ανατολή από τον 7
ο
 έως τον 11

ο
 αιώνα. Προσθέτει στοιχεία που δεν είχαν παρουσιαστεί 

ξανά και θίγει σε πολλές περιπτώσεις τις εμπορικές κυρίως σχέσεις του Βυζαντίου τονίζοντας 

και τις περιόδους ειρήνης που το εξυπηρετούσαν.  

Στα σχολικά, λοιπόν, εγχειρίδια παρουσιάζονται βασικές πτυχές της ίδρυσης της 

ισλαμικής θρησκείας, επαναλαμβάνονται σπειροειδώς πληροφορίες, που εύστοχα 
εμπλουτίζονται στη δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, σχετικά με την επέκτασή τους και τις 
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σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Αυτές ενισχύονται με παραθέματα και, κυρίως, με χάρτες που 
αισθητοποιούν την ιστορική αφήγηση. Εκτεταμένη αναφορά στην προσφορά των Αράβων 

γίνεται μόνο στο βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου. Εντούτοις, θεωρώ ότι παραλείπονται και ουσιώδη 

στοιχεία, τα οποία θα ολοκλήρωναν την ιστορική γνώση. Η ιστορική αφήγηση οφείλει να 
αποδίδει τα κίνητρα δράσης των δρώντων, τις αφορμές και τις αιτίες των πράξεών τους, αλλά 

και τις συνθήκες που τις διαμόρφωσαν. Αρχικά, έπρεπε να είχε εμπλουτιστεί και με άλλες 

πηγές.
7
 Θα μπορούσαν, επίσης, να αναφέρονται επιγραμματικά οι βασικές δυναστείες των 

Ομεϊάδων, των Αββασιδών, των Φατιμίδων της Αιγύπτου και η συνεισφορά τους ή η 

κοινωνική και οικονομική τους οργάνωση, η παρουσία των Αράβων στην Ισπανία και τη 

Σικελία, όπως και διατάξεις του Κορανίου που σχετίζονται με την καθημερινή τους ζωή και 

όχι μόνο με το πολεμικό μένος του Τζιχάντ. Έπειτα, θα μπορούσε να γίνει μια εκτεταμένη 
παρουσίαση Αράβων λογοτεχνών, ιστορικών, επιστημόνων, μεταφράσεων με τη χρήση της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και του «project». Επιπλέον, ιστορικά γεγονότα της 

ισλαμικής ιστορίας, όπως η μάχη του Σιφφίν, μπορούν να παρουσιαστούν και να συζητηθούν 
οι συνέπειές τους. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει 

να κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον των μικρών μας μαθητών η δραματοποίηση των 

πολιορκιών της Πόλης ή μιας εμπορικής συναλλαγής αλλόθρησκων θα είχε πλείστα 

διδακτικά οφέλη. 

Διατάξεις του Κορανίου, όπως «εις την θρησκείαν δεν χωρεί καταναγκασμός∙ διότι η 

αλήθεια έχει διαχωριστεί φανερά από την πλάνη» και 

 «Προσκάλεσε όλους στη θρησκεία του κυρίου σου με σοφία και με ωραίο κήρυγμα∙ 

προσπάθησε να τους πείσεις με τον καλύτερο τρόπο και τον πλέον ευγενή», 

 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν παραβλέπουμε τον 

επεκτατικό και θρησκευτικό χαρακτήρα των πολέμων, τονίζουμε όμως στους μαθητές τις 
καταλυτικές του συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων. Παράλληλα, θα μπορούσε να παρατεθεί 

και η έννοια της σούρα, της άμεσης δημοκρατίας του φυλετισμού και η διαδικασία επιλογής 

του χαλίφη, οι εξουσίες που αυτός διαθέτει σε αντιπαραβολή με το αυτοκρατορικό διάδημα 

και τη διαδοχή στο Βυζάντιο.  

Η ανάλυση του περιεχομένου των εγχειριδίων κατέδειξε ότι, ακόμη και λεκτικές 

επιλογές που φαίνονται απλώς περιγραφικές, εμπεριέχουν ηθική κρίση ή έμμεσα την 
υποδηλώνουν. Άλλωστε, σε όλες τις μορφές οργάνωσης η γλώσσα λειτουργεί αξιολογικά. Ο 

ηθικός χαρακτηρισμός αποτελεί μέρος της περιγραφικής διαδικασίας. Ο ιστορικός δεν μπορεί 

να αποφύγει έναν ελάχιστο βαθμό ηθικής και ψυχολογικής αξιολόγησης, αρκεί να μην 
υπαγορεύεται από αυθαίρετες εκτιμήσεις. Είναι θεμιτό  οι ηθικές αξιολογήσεις να συνδέονται 

με την αναζήτηση και τη χρήση της αξιόπιστης μαρτυρίας(Λεοντσίνης, 2003).   

Η ομοκεντρική και σπειροειδής επάλληλη διάταξη της ύλης διευκολύνει τη μάθηση και 
τη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης που αποτελεί και τον κύριο σκοπό της διδασκαλίας 

της ιστορίας. Η σχετική αντικειμενικότητα εξασφαλίζεται μέσα από την πολλαπλή 

παρουσίαση διαφορετικών ερμηνευτικών προοπτικών και από την ανάλυση διιστάμενων 
ιστορικών πηγών, που θα συμπληρώνουν ή ακόμα και θα αντικρούουν γνωστικά 

ταξινομημένες μέσα μας αντιλήψεις και δεν θα δημιουργούν συγκεκριμένες,  μεμονωμένες 

εικόνες αναπαράστασης της εθνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας. Το περιεχόμενο 
πρέπει να διευρύνεται και να εμπλουτίζεται, ώστε να συσσωρεύονται προοδευτικά γνώσεις, 

αλλά και να οξύνονται οι πνευματικές δυνάμεις των μαθητών μέσα από διάφορες 

δραστηριότητες συσχετισμού, σύγκρισης πρωτογενών πηγών, εντοπισμό διαφορών και 

                                                             
7
 Ενδιαφέρουσες προτάσεις για αξιοποίηση στη σχολική τάξη άλλων πηγών βρίσκονται στην 

παραπάνω βιβλιογραφία, και πιο συγκεκριμένα: από το βιβλίο του Καραγιαννόπουλου σελ.131,134-

135,174. Από το βιβλίο του Ostrogorsky:σελ.177,194, στον τόμο Ι, και σελ.25-26(για το Λέοντα 

Γ’),79 (Θεόφιλος και Αραβική Τέχνη), 156 (Άραβες που εκχριστιανίστηκαν),170-171 (Ο Β. 

Αυτοκράτορας στη Συρία, «μια άλλη πολιορκία»). Στο βιβλίο του Shaban,σελ.149 (Η μάχη του 

Σιφφίν, «μια διαφορετική μάχη»). 
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ομοιοτήτων στις ερμηνείες ιστορικών συγγραφέων, δραστηριότητες ανάληψης ρόλου 
συγκεκριμένων προσώπων ή ομάδων, αναδόμηση του κειμένου με βάση κάποιο θεματικό 

κριτήριο, αξιοποίηση επιπλέον εικονικού υλικού και διερεύνηση του ιδεολογικού κέντρου 

των δημιουργών. 

Τέλος, στους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος υπάρχει ρητή πρόθεση για 

αντικειμενικότητα και σύγχρονη ιστορική προσέγγιση. Στα εγχειρίδια της ιστορίας, όμως, οι 
πηγές αποτελούν μια σειρά από τεκμήρια τα οποία συνθέτουν μια συμπληρωματική ιστορική 

αφήγηση, προσδίδουν κύρος αντικειμενικότητας και δεν προσφέρουν καμιά εναλλακτική 

εκδοχή των γεγονότων στα οποία αναφέρονται. Ο «εθνικός εαυτός», η αδιατάρακτη 

πολιτισμική συνέχεια και ομοιογένεια μπορεί να παρουσιάζεται και ως αποτέλεσμα της 
αλλαγής και της θετικής επίδρασης των άλλων. Το νέο πρότυπο πολίτη δεν θα αποποιηθεί 

την πολιτιστική του παρακαταθήκη, αλλά θα αποδεχτεί την πολιτισμική ανομοιογένεια και 

την προσφορά κάθε λαού στο παγκόσμιο γίγνεσθαι (Αβδελά, 1998). Αυτό πρέπει να είναι και 
το μέλημα των συγγραφέων των σχολικών εγχειριδίων αλλά και των εκπαιδευτικών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Ο τρόπος συγγραφής της σχολικής ιστορίας στην Ελλάδα έχει απασχολήσει κατά καιρούς 

εκπαιδευτικούς και κοινωνία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γεγονότος που μετουσιώνεται σε 

θεματική ενότητα είναι η έξοδος του Μεσολογγίου, η οποία συνέβη τον Απρίλιο του 1826 και 

ενέπνευσε τον Δ. Σολωμό στο να γράψει τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Ως γεγονός, η έξοδος 

προκαλεί  μέχρι σήμερα αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με την ετήσια αναβίωσή της και την αξία της. 

Ακολουθώντας τις μεθοδολογικές παρατηρήσεις των Αντρέου και Κασβίκη (2008) στοχεύουμε  στην 

αναζήτηση της σημασίας αυτής της θεματικής για τη Στ΄ τάξη δημοτικού, κατά την τελευταία 

εικοσαετία σε τρία διδακτικά εγχειρίδια: α) στο σημερινό της συγγραφικής ομάδας Κολιόπουλου που 

χαρακτηρίζεται από εκτενείς αναφορές β) στο προηγούμενο, της συγγραφικής ομάδας Ρεπούση, όπου 

παρουσιάζεται μια κύρια δέα του γεγονότος και γ) στο παλαιότερο, της συγγραφικής ομάδας Ακτύπη, 

το οποίο χρησιμοποιεί λογοτεχνίζουσα αφήγηση. Επίσης, στοχεύουμε στην ανάδειξη της ιστορικής κι 
ερμηνευτικής αξίας της εικόνας. Κοινός παρονομαστής στα εγχειρίδια, άλλωστε, είναι ελαιογραφίες, 

σχέδια, εικόνες που αξιοποιούνται διδακτικά.  

 

ABSTRACT 

 

The Messolongi exodus through the recent schoolbooks for history at Hellenic primary 

education: Comparison to teaching approaches and the value of image.  

 
The way of writing school history in Greece has been a matter of discussion for a long time 

between teachers and society. A characteristic example of a fact that takes the form of a thematic in a 

text book is the Messolongi exodus, that happened in April 1826 and inspired Dionysios Solomos to 

write some of his poems. As a fact, it provokes till today contradictory statements about the  annual 

revival and its value. Using the methodological thoughts of Andreou and Kasvikis (2008) we set our 

target in searching the meaning of this thematic in three different history schoolbooks of the 6th grade 

of elementary school in Greece that are changed during the last two decades. These schoolbooks are: a) 

the today’s, written by  the professor Koliopoulos’  group that uses extensive references  b) the 

previous, written by the professor Repousis’ group that presents the main ideas of the fact and c) the 

older, written by the Aktypis’ group that uses literal narratives. We also set a target about the 

emergence of the historical and hermeneutic dimensions of image. Besides, all these history 

schoolbooks have images of oil painting and sketches that can be reclaimed in a school class.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το μάθημα της ιστορίας, όπως συναντάται στο Δημοτικό Σχολείο «αποτελεί 
σημαντικό μέσο για την επίτευξη ευρύτερων σκοπών της αγωγής και της εκπαίδευσης και η 

ιστορία ως επιστήμη καλύπτει όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 

αποσκοπεί στη γνώση και κατανόηση του ανθρώπινου παρελθόντος» (ΥΠΕΠΘ, 2001, 184).  
Με αυτόν τον τρόπο περιγράφεται στο νέο ΔΕΠΠΣ ο ρόλος της ιστορίας στη σχολική 

πραγματικότητα. Ένας ρόλος παιδαγωγικός κι επιστημονικός συνάμα που κατανοείται και 

προσεγγίζεται ενίοτε διαφορετικά στα διδακτικά εγχειρίδια της ιστορίας στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση.  
Ο τρόπος συγγραφής της σχολικής ιστορίας στην Ελλάδα έχει απασχολήσει κατά 

καιρούς εκπαιδευτικούς και κοινωνία. Θέματα όπως, το ποιος ή ποιοι αναλαμβάνουν τη 

συγγραφή του εγχειριδίου, με ποιον τρόπο αυτοί διαχειρίζονται το ιστορικό περιεχόμενο και 
τον εμπλουτισμό αυτού με οπτικό υλικό, καθώς επίσης το πώς τα μαθησιακά υποκείμενα 

ανταποκρίνονται στην ιστορική γνώση, στον πολύσημο κι αντιφατικό χαρακτήρα της, είναι 

ζητήματα που κυριαρχούν σε συζητήσεις, τόσο της επιστημονικής κι εκπαιδευτικής 

κοινότητας, όσο και της κοινής γνώμης (Ανδρέου & Κασβίκης, 2008).  
Οι συζητήσεις αυτές δεν περιορίζονται στην έκφραση απόψεων για ευαίσθητες 

ιστορικές περιόδους που επιδέχονται ποικίλλων ερμηνειών, αλλά επεκτείνονται και σε 

γεγονότα πρόδηλης αποδοχής,  τα οποία, όμως, αναδεικνύονται διαφορετικά κατά περίπτωση. 
Συγκεκριμένα, ένα τέτοιο παράδειγμα ιστορικού συμβάντος που μετουσιώνεται σε θεματική 

ενότητα είναι η έξοδος του Μεσολογγίου, η οποία τοποθετείται χρονικά στον Απρίλιο του 

1826, κατά τη δεύτερη πολιορκία της «ιερής πόλης» από τους Τούρκους. Ως γεγονός η 
έξοδος προκαλεί, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, μέχρι σήμερα αντιφατικές δηλώσεις 

σχετικά με την ετήσια αναβίωσή της και την αξία της.  

Ως θεματική ενότητα δίνει τη δυνατότητα στους συγγραφείς να «διηγηθούν» και να 

προσεγγίσουν το γεγονός με τον προσφορότερο, κατά τη γνώμη τους, τρόπο. Με την 
παρούσα εργασία στοχεύουμε στην αναζήτηση της σημασίας αυτής της ενότητας για τη Στ΄ 

τάξη δημοτικού σε εκείνα τα τρία εγχειρίδια ιστορίας που διδάχτηκαν κατά την τελευταία 

εικοσαετία, α) το αναθεωρημένο της ομάδας Ακτύπη 
1
 (1997)  β) το αποσυρθέν της ομάδας 

Ρεπούση
2
  (2006), και γ) το σημερινό της ομάδας Κολιόπουλου

3
 (2012). Επιπλέον, 

στοχεύουμε στην ανάδειξη της ιστορικής κι ερμηνευτικής αξίας της εικόνας, όπως αυτή 

προκύπτει μέσα από τις προσεγγίσεις των συγγραφικών ομάδων στα παραπάνω εγχειρίδια.  
 

 

2. Η ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ  

 

                                                             
1
 Στην ομάδα Διονυσίου Ακτύπη, εκτός από τον ίδιο, συμμετέχουν στη συγγραφή: Αριστείδης 

Βελαλίδης, Μαρία Καΐλα, Θεόδωρος Κατσουλάκος, Γιάννης Παπαγρηγορίου, Κώστας Χωρεάνθης. 

Στην ομάδα της εξεταζόμενης αναθεώρησης (1997) συμμετέχουν οι:  Θεόδωρος Κατσουλάκος, 

Αναστασία Κυρκίνη, Μαρία Σταμοπούλου. Εικονογράφηση-σελιδοποίηση Αρτ. Νικολαϊδου. 
Καθοδήγηση και εποπτεία: Διονύσιος Μελάς.   
2
  Στην ομάδα Μαρίας Ρεπούση (2006), εκτός από την ίδια, συμμετέχουν ως συγγραφείς: Χαρίκλεια 

Ανδρεάδου, Αριστείδης Πουταχίδης, Αρμόδιος Τσιβάς. Ως αξιολογητές: Αθανασία Γλυκοφρύδη-

Λεοντσίνη, Απόστολος Καραπαπάς, Δέσποινα Μουζαλά. Εικονογράφηση: Κωνσταντίνος Αρώνης. 

Φιλολογική επιμέλεια: Γιωργία Ρογάρη. Υπεύθυνος του μαθήματος κατά τη συγγραφή και υπεύθυνος 

του υποέργου: Γιάννης Παπαγρηγορίου.  Εξώφυλλο: Γιώργος Λαζόγκας. Προεκτυπωτικές εργασίες: 

Ελληνικά Γράμματα. 
3
  Στην ομάδα του Ιωάννη  Κολιόπουλου (2012) , εκτός από τον ίδιο, συμμετέχουν ως συγγραφείς: 

Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αθανάσιος Καλλιανιώτης, Χαράλαμπος Μηνάογλου. Ως κριτές-αξιολογητές: 

Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ιωάννης Κάππος, Αντώνης Σμυρναίος. Φιλολογική επιμέλεια: 

Βασίλης Δημητριάδης. Υπεύθυνοι για τη συγγραφή στο πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: 

Γεώργιος Σκαλιάπας, Ιωάννης Παπαγρηγορίου.  Προεκτυπωτικές εργασίες.University Studio Press.  
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Η έξοδος του Μεσολογγίου  η οποία, όπως προαναφέραμε, συνέβη κατά τη δεύτερη 
πολιορκία της πόλης από τους Τούρκους (1825-1826), σημάδεψε τον αγώνα των Ελλήνων 

για την απελευθέρωση. Η επιμονή των Τούρκων, η υπομονή των Ελλήνων, η συμβολική και 

σημειολογική αξία που προστίθενται, τόσο από την πράξη αυτοθυσίας, όσο κι από την 
επιλογή της ημερομηνίας της εξόδου την Κυριακή των Βαΐων (9 προς 10 Απριλίου 1826), 

προσδίδουν στοιχεία για ένα ορόσημο στο συλλογικό ασυνείδητο. Στη διαμόρφωση του 

συναισθηματικού υπόβαθρου (όπως μας έμαθε η σχολική ιστορία) συνέβαλαν μορφές, όπως 
ο αγωνιστής Χ. Καψάλης, ο ποιητής Δ. Σολωμός και ο φιλέλληνας Λόρδος Μπάιρον

4
. Στην 

προκειμένη περίπτωση αναλύουμε τη συμβολική, οπτική και διδακτική διάσταση του 

γεγονότος, όπως προκύπτει από τις σχετικές θεματικές ενότητες. Η βιβλιογραφία για την 

Έξοδο είναι πλούσια
5
.    

Με ιδιαίτερη επισημότητα ή λαμπρότητα, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να τιμάται η 

μνήμη των πεσόντων στην έξοδο του Μεσολογγίου την Κυριακή των Βαΐων κάθε έτους στην 

«ιερή πόλη». Κορύφωση των εορτασμών αποτελεί η τελετουργική αναβίωση ή 
αναπαράσταση της πράξης της ανατίναξης με πρωταγωνιστική μορφή αυτή του Δημογέροντα 

Χρήστου Καψάλη. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται από το 1884 και πιο 

συστηματικά από το 1937
6
. Κάθε εορτασμός πλαισιώνεται από τιμητικές εκδηλώσεις προς 

ξένες πρεσβείες ως ένδειξη ενός σημειολογικού αντίδωρου στον φιλελληνισμό που προέκυψε 
μέσα από το συναισθηματικά φορτισμένο και πανανθρώπινο γεγονός της εξόδου

7
.   

                                                             
4
 O Φιλελληνισμός ως ρεύμα σημάδεψε τα χρόνια της ελληνικής επανάστασης του 1821. Τα φιλικά 

αυτά αισθήματα προς τους Έλληνες οδήγησαν στη δημιουργία πλήθους σχετικών καλλιτεχνημάτων, 

από τους πίνακες του Ευγένιου Ντελακρουά (1798-1863) στα ποιήματα του Λόρδου Μπάιρον (1788-

1824) (Πρασά, 1999, Καστρίτη, 2006). Πέρα, όμως από τα φιλικά διακείμενα αισθήματα των ξένων, ο 

εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός (1798-1857), ο οποίος εμπνεύστηκε από την έξοδο τους 

Ελέυθερους Πολιορκημένους προσέδωσε μια ιδιαίτερα συναισθηματική διάσταση στο ιστορικό 
συμβάν (Πολίτης, 1995), η οποία μέσα από τη σχολική ιστορία αλλά και μέσα από το μάθημα της 

λογοτεχνίας καλλιεργεί τη μνήμη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ανθολογίου της Ε΄ και Στ΄ 

τάξης Δημοτικού (2010), που περιέχει απόσπασμα του Β΄ σχεδιάσματος, στην ενότητα Η΄ «Γεγονότα 

από την ελληνική ιστορία» (σσ. 191-193). Επιπλέον, στην καλλιέργεια της μνήμης συντελεί και η 

μελοποίηση από το Γιάννη Μαρκόπουλο (1977) και η ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη. Στο ίδιο μήκος 

κύματος κινείται ο Βασίλης Ρώτας (1927) με το θεατρικό του έργο Να ζει το Μεσολόγγι αλλά και ο 

Μεσολογγίτης Κωστής Παλαμάς, που απαγγέλει αυτοπροσώπως στην ιδιαίτερη πατρίδα του και 

συγκεκριμένα στην 100η επέτειο της εξόδου (1926) το ποίημα του Δόξα στο Μεσολόγγι  (Ευαγγελάτος, 

2007).     
5
  Ενδεικτικά για την έξοδο του Μεσολογγίου ως ιστορικό γεγονός βλ. Κόκκινος, Δ (1974) Η ελληνική 

επανάστασις. Τόμ.Ε΄. Αθήνα: Μέλισσα (σσ. 278-291).  
6
 Για την ακρίβεια το 1884 ο δήμαρχος Ηλίας Παπαδόπουλος πραγματοποίησε τους εορτασμούς με 

δημοτικό πρόγραμμα και από το 1907 ο εορτασμός έγινε διήμερος. Το 1937 το Μεσολόγγι 

ανακηρύχθηκε «Ιερά Πόλις του έθνους»,  πράγμα το οποίο θεσμοθετήθηκε με τον ΑΝ  645/1937 και 

με την υπογραφή του τότε Βασιλιά Γεωργίου Β΄. Στην ανακήρυξη ρόλο έπαιξε και  εισήγηση του τότε 

δημάρχου Χ. Ευαγγελάτου,  κατά την επίσκεψη των επισήμων στην επέτειο της εξόδου στο 

Μεσολόγγι την προηγούμενη χρονιά. (Ευαγγελάτος, 2007).  
7
 Σχετικά με τον φετινό εορτασμό τα τοπικά μέσα στις 13/4/2014  γράφουν: «Με θρησκευτική 

κατάνυξη και πατριωτική υπερηφάνεια η Ιερά Πόλις του Μεσολογγίου τιμά κι εφέτος την 188η 

Επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων το Σάββατο του Λαζάρου 

και την Κυριακή των Βαΐων. 

Το επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων αποτελεί ο Ιερός Καθεδρικός Ναός του Αγίου 

Σπυρίδωνος, όπου σήμερα το πρωί μεταφέρθηκε, με λιτανευτική πομπή από το Μουσείο Ιστορίας και 

Τέχνης, η Εικόνα της Εξόδου και ο Σταυρός Ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ. […]. Αμέσως 

μετά ξεκίνησε η ιερά λιτανευτική πομπή, με επικεφαλής την Εικόνα της Εξόδου και τον Σταυρό 

ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ, από τον Ιερό Ναό στον Κήπο των Ηρώων. Στην ιερά λιτανεία 

συμμετείχαν οι Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς, ο ιερός κλήρος και οι αρχές του τόπου, ενώ προηγήθηκαν 
μαθητικές αντιπροσωπίες των Σχολείων της Ιεράς Πόλεως, μέλη πολιτιστικών συλλόγων του Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας και άλλων περιοχών, φιλαρμονικές και τιμητικά αγήματα και των τριών Σωμάτων 

του Στρατού. Στον Κήπο των Ηρώων, ενώπιον του Τύμβου, όπου βρίσκονται τα οστά των Πεσόντων 

της Εξόδου, τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση και έγινε κατάθεση στεφάνων. Ακολούθησε η εκφώνηση 

του πανηγυρικού της ημέρας από τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως .Η αποψινή τελετή έκλεισε με την 

συγκινητική για μια ακόμη φορά αναπαράσταση της ανατίναξης του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη, 
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Ουσιαστικά, η έξοδος σηματοδοτεί, ηθελημένα ή μη, και το διακύβευμα της κάθε 
εποχής, το οποίο μπορεί άλλοτε να είναι καταφανές, άλλοτε υπολανθάνον κι άλλοτε απλώς 

επετειακό. Το 1826 η ηρωική αυτή πράξη είχε να κάνει με την απελευθέρωση, το θάρρος, την 

πείνα, την εξαθλίωση, τον ανθρώπινο πόνο, τον πειρασμό, την ανάσταση, την αναγέννηση 
της φύσης και του εκκολαπτόμενου έθνους. Το 2014 η έξοδος του Μεσολογγίου τίθεται για 

άλλη μια φορά στο πλαίσιο της επανάκτησης των δυνάμεων της χώρας με παραλληλισμούς 

της, τόσο με τη φερόμενη ως οικονομική ανάκαμψη ευρωπαϊκού χαρακτήρα (έξοδος στις 
αγορές), όσο και με την αποστροφή αυτής για την έξοδο δια της εξόδου

8
.  

 

Εικόνα 1. Σκηνή από τους εορτασμούς για την έξοδο του Μεσολογγίου 

 (Μεσολόγγι, Απρίλιος 2014)  

Πηγή: http://www.agrinionews.gr/με-κατάνυξη-το-μεσολόγγι-τιμά-την-επέτ/.  

 
Μέσα σε κοντινό χρονικό διάστημα, η Μ. Ρεπούση θέτει ζήτημα κατάργησης του 

τρόπου αναπαραστάσεων, όπως είναι «η έξοδος του Μεσολογγίου, η ανατίναξη της Αρμάτας 

στις Σπέτσες, η αναπαράσταση στο Κούγκι, οι εκδηλώσεις για το λάβαρο της Αγίας Λαύρας» 
και χαρακτηρίζει τέτοιου είδους αναπαραστάσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα ως 

«εθνικιστικά κιτς»
9
. Η δήλωση αυτή οδήγησε στο να θεωρηθεί, από μερίδα του τύπου, πως 

τέθηκε ζήτημα αμφισβήτησης του γεγονότος της εξόδου, πράγμα το οποίο οδήγησε τη 

θιγόμενη να απαντήσει μέσω twitter τα εξής: «Η έξοδος του Μεσολογγίου δεν θα μπορούσε 
να καταργηθεί, διότι έγινε και κανείς δεν μπορεί να την καταργήσει. Εκείνο που πρέπει να 

ξανασκεφθούμε είναι ο τρόπος που γιορτάζουμε τις εθνικές επετείους, ώστε να πάψουν να 

είναι στερεοτυπικές και να γίνουν περισσότερο αναστοχαστικές και χρήσιμες για την 
ιστορική μας μνήμη, αλλά και την προοπτική της χώρας μας».  

                                                                                                                                                                             
ενώ οι εκδηλώσεις για την 188η επέτειο της Εξόδου των Ελευθέρων Πολιορκημένων κορυφώνονται 

και ολοκληρώνονται αύριο Κυριακή 13 Απριλίου» (http://www.agrinionews.gr/με-κατάνυξη-το-

μεσολογγι-τιμα-την-επετ/). 
8
 Βλ. Μαυρίδης, Θ. (2014). «Λίγο πριν την έξοδο του Μεσολογγίου». (Ανακτήθηκε στις 8/4/2014 από 

το δικτυακό τόπο: http://www.capital.gr/news.asp?id=1989069) . 
9
 ΒΗΜΑτοδότης: Ρεπούση - Να αλλάξει ο τρόπος εορτασμού των εθνικών επετείων. Εφημερίδα Το 

Βήμα. Δημοσιευμένο στις 30/10/2012 (Ανακτήθηκε 22/3/2014 από το δικτυακό τόπο: 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=481692). 

http://www.agrinionews.gr/με-κατάνυξη-το-μεσολόγγι-τιμά-την-επέτ/
http://www.agrinionews.gr/με
http://www.capital.gr/news.asp?id=1989069
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=481692
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Ωστόσο, όλα τα παραπάνω δεν μειώνουν τη σημασία της εξόδου. Απεναντίας, θέτουν 
νέες ορίζουσες και ενισχύουν το διάλογο για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον στην 

κοινωνία. Χαρακτηριστικό, άλλωστε είναι το γεγονός ότι στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών καθιερωμένος παραμένει ο εορτασμός της εξόδου, ο οποίος 
περιλαμβάνει τέλεση μνημοσύνου στο Ναό της Αγίας Ειρήνης και ομιλίες

10
.        

 

 

3. Η ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Τα σχολικά εγχειρίδια κατά κανόνα προκύπτουν από ανοιχτούς διαγωνισμούς
11

. Η 
ιδιαιτερότητα με τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας τα τελευταία χρόνια έγκειται στην άμεση 

αλλαγή, επαναφορά ή απόσυρσή τους για λόγους που άπτονται κυρίως της δημόσιας 

σφαίρας
12

. Ως προς τη μεθοδολογία, ως σύγχρονη παραδοχή στη διδακτική της ιστορίας 
μπορεί να νοηθεί ο διεπιστημονικός της χαρακτήρας, ο οποίος ερμηνεύεται σε συνάρτηση με 

κοινωνικούς, πολιτισμικούς, ιδεολογικούς, θεσμικούς παράγοντες, καθώς επίσης ο τρόπος 

αντιμετώπισης των αναπαραστάσεων του παρελθόντος μέσα από τα φίλτρα της συλλογικής 

μνήμης (Κάββουρα, 2010). 
 Συχνά στα εγχειρίδια ιστορίας παρατηρείται η οπτικοποίηση και εικονογράφηση του 

εθνικού ονείρου και της πολιτισμικής συνέχειας (Κασβίκης, 2004, Hamilakis, 2003). 

Σύμφωνα με τους Ανδρέου και Κασβίκη (2008), ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ερμηνεία των 
σχολικών εγχειριδίων ιστορίας παρουσιάζουν οι συγκρουσιακές και αντιπαρατιθέμενες 

διδακτικές προσεγγίσεις, το ιστορικό περιεχόμενο, ο ιδεολογικός, αξιακός και 

κοινωνικοποιητικός χαρακτήρας, η αναζήτηση των ιστορικών συμφραζομένων. Ουσιαστικά, 
η αντίθεση που συχνά παρατηρείται ως προς τη συγγραφή των εγχειριδίων είναι η 

αντιπαράθεση της οργανωμένης (με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία) και ολοκληρωμένης 

(κι αποσπασματικής, ενίοτε) γνώσης με την κριτική σκέψη και τη διατύπωση ερωτημάτων. Η 

σχολική ιστοριογραφία, άλλωστε, έχει να επιδείξει αλλαγές τα τελευταία χρόνια 
(Μπουζάκης, 2002).  Παράμετροι, όπως είναι το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ, η νομοθεσία, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η εξέλιξη της επιστήμης, η αφήγηση, η ανάδειξη ή μη προτύπων κι ο 

φρονηματισμός συνυπολογίζονται (Βασιλείου, 2009). Κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνονται 
κατανοητά τα δύο κυρίαρχα ρεύματα της ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια, αυτό της 

παραδοσιακής ιστορίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό και το ρεύμα της Νέας 

Ιστορίας, το οποίο ενισχύει τον κοσμοπολιτισμό (Μαξούρης, 2008).  
 

 

3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ  

 
Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση in medias res, από τη μέση των χρονολογικών 

εξελίξεων. Στο βιβλίο της συγγραφικής ομάδας της Μ. Ρεπούση (2006),  η έξοδος εντάσσεται 

στην 3
η
  ενότητα («Η μεγάλη επανάσταση»), στο υποκεφάλαιο 5. «Πολεμικές επιχειρήσεις 

1825-1827» (σσ. 46-47). Η αφήγηση είναι πυκνή, ωστόσο η έκταση του κειμένου παραμένει 

σε λογικά για τις δυνατότητες των μικρών μαθητών πλαίσια. Ουσιαστικά παρουσιάζεται η 

                                                             
10

 Κατά τον εορτασμό της 181ης επετείου της εξόδου της φρουράς του Μεσολογγίου στην 

καθιερωμένη εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών «Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσολογγιτών 

Αττικής απηύθυνε χαιρετισμό στον οποίο υπογράμμισε ότι η ηρωική έξοδος των Ελεύθερων 

Πολιορκημένων δεν ήταν μια πράξη απόγνωσης, αλλά μια ενσυνείδητη απόφαση θανάτου για την 

εξασφάλιση της ζωής του έθνους» (Το Καποδιστριακό, Συνέδρια-Συμπόσια-Εκδηλώσεις, 105-

15/4/2007).   
11

 Πρόσφατη εξαίρεση, σύμφωνα με τη Μ. Παπαματθαίου (2008), αποτελεί το νέο εγχειρίδιο ιστορίας  

για τη Στ΄ Τάξης Δημοτικού, το οποίο ανατέθηκε στη συγγραφική ομάδα Ι. Κολιόπουλου μετά την 
άμεση απόσυρση του προηγούμενου εγχειριδίου.    
12

 Οι αντιδράσεις για το εγχειρίδιο της συγγραφικής ομάδας Μ. Ρεπούση, το οποίο μοιράστηκε στα 

σχολεία το 2006, οδήγησαν στο να επανέλθει το 2007 το αναθεωρημένο βιβλίο της ομάδας Δ. Ακτύπη 

(1997), ώσπου να τυπωθεί το βιβλίο της συγγραφικής ομάδας Ι. Κολιόπουλου (Παπαματθαίου, 2008).   
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κεντρική ιδέα του γεγονότος. Η αναφορά στο γλωσσάριο του υποκεφαλαίου είναι 
αποστασιοποιημένη

13
. Ωστόσο, συναισθηματική φόρτιση, κατά κάποιον τρόπο, προσθέτουν 

οι πηγές
14

 που μεταφέρουν το κλίμα που επικρατούσε στους πολιορκημένους. Επιπλέον, το 

γεγονός κατέχει υψηλή θέση στην ιστορική γραμμή που παρατίθεται. Η εικονογραφική 
σύνθεση του Π. Ζωγράφου σε σκέψεις του Ι. Μακρυγιάννη αποκτά ερμηνευτική αξία (σ. 47). 

Οι ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην ενότητα ενισχύουν την κριτική σκέψη και 

εντάσσουν τη σύλληψη της προσέγγισης στο ρεύμα της Νέας Ιστορίας. Συγκεκριμένα, 
διατυπώνονται ερωτήσεις για τη διάκριση των στρατοπέδων, την απόφαση των 

πολιορκημένων, τις αιτίες, την έκβαση κα τη σημασία της πράξης. Εκτός από το έργο του Π. 

Ζωγράφου, παρατίθεται η τοιχογραφία από τη Βουλή των Ελλήνων Ο Ιμπραήμ στην 

Πελοπόννησο, (σ. 46), για να αναδειχθεί ο τρόπος απεικόνισης Ελλήνων και Οθωμανών. 
Απουσιάζει, όμως, η συναισθηματικά φορτισμένη ελαιογραφία του Θ. Βρυζάκη (που 

απεικονίζει τη σκηνή της εξόδου)
15

, η οποία, αντίθετα, υπάρχει στις  εκδοχές των 

συγγραφικών ομάδων Ακτύπη και Κολιόπουλου.  
Στο βιβλίο της συγγραφικής ομάδας Ι. Κολιόπουλου (2012), το κεφάλαιο 12 

τιτλοφορείται «Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου-ο Διονύσιος Σολωμός» (σσ. 118-119) 

και ανήκει στη Γ΄ ενότητα («Μεγάλη Επανάσταση 1821-1830»). Εδώ το κείμενο είναι 

εκτενές κι αφηγηματικό
16

. Το μοντέλο που ακολουθείται είναι το παραδοσιακό κι αυτό 
κυρίως προκύπτει, τόσο από την πρόταξη του ιστορικού συμβάντος, όσο κι από την 

«ηρωοποίηση» του εθνικού ποιητή Δ. Σολωμού, ο οποίος με αφορμή τους Ελεύθερους 

Πολιορκημένους, αδιαμφισβήτητης λογοτεχνικής αξίας, τους οποίους εμπνεύστηκε από την 
έξοδο του Μεσολογγίου, τοποθετείται στον τίτλο, δίπλα στο γεγονός (σύμφωνα με τη λογική 

του βιβλίου που θέλει, σχεδόν κάθε γεγονός το οποίο περιγράφεται στον τίτλο του 

κεφαλαίου, να ταυτίζεται και με μια ιστορική προσωπικότητα)
17

. Στην ιστορική γραμμή 
επικρατεί «μεσολογγοκεντρισμός». Δεν διακρίνεται κάποια συνολική εικόνα των 

παράλληλων πολεμικών επιχειρήσεων, παρά μόνον προτάσσεται η έξοδος. Το κεφάλαιο 

διανθίζεται με τον πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά  Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου 

(σ. 118),  χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει κάποια ερώτηση σχετική με την εικόνα, παρά μόνον ο 
υπομνηματισμός της. Επιπλέον, δεν υπάρχει στο γλωσσάρι κάποια διευκρίνιση σχετική με 

την έξοδο. Οι γραπτές πηγές
18

 αναφέρονται στον ανθρώπινο πόνο κι όχι στην απόφαση της 

εξόδου, όπως συμβαίνει με το προηγούμενο εγχειρίδιο της  συγγραφικής ομάδας Ρεπούση. 
Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια καλλιέργειας συναισθημάτων, τόσο με το απόσπασμα 

από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού
19

 , όσο και με την αναφορά 

                                                             
13

 «Έξοδος του Μεσολογγίου: η κίνηση των πολιορκημένων Ελλήνων να βγουν από το φρούριο του 

Μεσολογγίου και να λύσουν έτσι την ασφυκτική πολιορκία των Οθωμανών» (Ρεπούση κ.α., 2007, 

46).  
14

 Απόσπασμα από το σχέδιο της Εξόδου των κατοίκων του Μεσολογγίου (1826) (σ.47).  
15

 Ο Θ. Βρυζάκης (1814-1878) ως ζωγράφος ανήκει στη Σχολή του Μονάχου. Το 1855 συμμετείχε 

στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού με το έργο του Η έξοδος του Μεσολογγίου το οποίο έγινε γνωστό 

και μέσα από λιθογραφίες της εποχής. Ο ίδιος φιλοτέχνησε δυο αντίγραφα του πίνακα αυτού τα οποία 

κάηκαν. Ο πρωτότυπος πίνακας βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη (Λυδάκης κ.α, 1974-1976). 
16

 Η συγγραφική ομάδα απαρτίζεται στην πλειοψηφία της από εκπροσώπους της τριτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   
17

 Ο Ι. Κολιόπουλος φέρεται να έχει δηλώσει ότι με αυτό το βιβλίο οι μικροί μαθητές του Δημοτικού 

«θα συνειδητοποιήσουν γιατί είναι Έλληνες» (Παπαματθαίου, 2008).  
18

  Οι συνθήκες διαβίωσης στο πολιορκημένο Μεσολόγγι (απόσπασμα από το έργο Ενθυμήματα 

Στρατιωτικά του Ν. Κασομούλη), Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι.  Σχεδίασμα Β΄ (απόσπασμα από το 

έργο του Δ. Σολωμού). Εις το θάνατο του λόρδου Μπάιρον (απόσπασμα από το έργο του Δ. Σολωμού) 

(σ. 120).   
19

 Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. 

Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. 

Τα μάτια η πείνα εμαύρισε Στα μάτια η μάνα μνέει 

Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει: 

Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ' έχω γω στο χέρι; 

Οπού συ μούγινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει. 

Από τα Άπαντα Διονυσίου Σολωμού (1993, στ έκδ.) τόμ. 1. (επιμ. Λ. Πολίτης). Αθήνα:Ίκαρος (σ. 215). 
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στον Μπάιρον
20

, αλλά και την παρατιθέμενη εικόνα του θανάτου του ζωγραφισμένη από τον 
Joseph Denis (σ.120). Τα ερευνητικά 

ερωτήματα και οι δραστηριότητες 

σχεδόν απουσιάζουν ή περιορίζονται σε 
ζητήματα, όπως η περιγραφή της 

διαβίωσης ή του σχεδίου των 

πολιορκημένων. Υπάρχει, όμως, 
πορτραίτο του Σολωμού (σ.121), η 

εικονογραφική σύνθεση του Π. 

Ζωγράφου (σ.121) που παρατίθεται και 

στο εγχειρίδιο της συγγραφικής ομάδας 
Ρεπούση κι επιπλέον ο πίνακας Η 

μετάληψη των αγωνιστών (σ. 121) και ο 

πίνακας-ορόσημο Η έξοδος του 
Μεσολογγίου του Θ. Βρυζάκη (σ. 121).  

Στο βιβλίο της συγγραφικής 

ομάδας Δ. Ακτύπη (1997), η σχετική 

ενότητα τιτλοφορείται «Η πολιορκία 
και η έξοδος του Μεσολογγίου» (σ.149) 

και βρίσκεται στο αυτόνομο 27
ο
 

κεφάλαιο. Η  αφήγηση είναι 
λογοτεχνίζουσα («Ξημέρωνε Κυριακή 

των Βαΐων…»). Με αυτόν τον τρόπο οι 

συγγραφείς προκαλούν συγκινησιακή 
φόρτιση, αναφέρονται στην πείνα,  

δημιουργούν ένταση. Η αφήγηση αυτή 

γίνεται στο κυρίως κείμενο κι όχι στις 
γραπτές πηγές

21
. Το ρεύμα που 

ακολουθείται είναι το παραδοσιακό. Οι 

εικόνες δεν έχουν υπομνηματισμό σχετικό με τους καλλιτέχνες, παρά μόνον με το γεγονός το 

οποίο απεικονίζεται σ’ αυτές. Έτσι, εκτός από τα σχέδια με τα πετρόκτιστα κτίρια, 
παρουσιάζονται η Έξοδος του Βρυζάκη (σ.148) και η Ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης από τον 

Χρήστο Καψάλη (σ.148 ). Συνεπώς, εικονογραφικό κοινό παρονομαστή των συγγραφικών 

ομάδων Ακτύπη και Κολιόπουλου αποτελεί  η γνωστή ελαιογραφία του Βρυζάκη
22

. Το 
μοναδικό ερώτημα του κεφαλαίου αναφέρεται στο πώς επηρέασε η έξοδος τον Αγώνα. Δεν 

υπάρχουν ερωτήσεις για τις εικόνες και τις γραπτές πηγές.        

.  
 

3.2  Η ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ  

 

Η γνωριμία των παιδιών με την ιστορία δεν επιτυγχάνεται μόνον με το σχολικό 
μηχανισμό, αλλά και με επικοινωνιακούς διαύλους, όπως είναι το οπτικό υλικό. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο δημιουργείται το πλαίσιο, πραγματοποιούνται οι σημασιοδοτήσεις και 

                                                             
20

 Λευτεριά, για λίγο πάψε 

Να χτυπάς με το σπαθί. 

Τώρα σίμωσε και κλάψε 

Εις του Μπάιρον το κορμί. 

Από τα Άπαντα Διονυσίου Σολωμού. (1993, στ έκδ.) τόμ.1.  (επιμ. Λ. Πολίτης). Αθήνα:Ίκαρος (σ. 

101). 
21

 Η πείνα στο Μεσολόγγι (απόσπασμα από το έργο Ενθυμήματα Στρατιωτικά του Ν. Κασομούλη), Ο 

«παλιοφράχτης»,   Ποιος θε ν’ ακούσει κλάηματα (δημοτικό τραγούδι), Το δόλιο Μεσολόγγι (δημοτικό 
ταγούδι) (σσ. 151- 152). 
22

 Η Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου του Ευγ. Ντελακρουά συναντάται επίσης στο εγχειρίδιο 

της συγγραφικής ομάδας Ακτύπη, αλλά σε διαφορετική ενότητα, συγκεκριμένα στην ενότητα του 

φιλελληνισμού (σ. 189).   

 

Εικόνα 2. Θ. Βρυζάκης Η έξοδος του Μεσολογγίου. 

Πηγή: Βιβλίο Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού (2012, σ. 121)  
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διαμορφώνεται η ιστορική κουλτούρα (Κόκκινος κ.α., 2007, 18). Έντονο, συνεπώς, είναι το 
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια για τις μαρτυρίες του παρελθόντος και μέσα από την εικόνα 

(Παληκίδης, 2008)
23

. Άλλωστε, η εικόνα στα εγχειρίδια της ιστορίας οφείλει να 

συλλειτουργεί με το κείμενο, πράγμα το οποίο, σύμφωνα με τους Ανδρέου και Κασβίκη 
(2008) επιτεύχθηκε στην προσπάθεια της συγγραφικής ομάδας Ρεπούση, ακόμη και σε 

επίπεδο γραφιστικής. Η εικόνα έχει ισχυρή υποβλητικότητα (Rogers, 1984) και ενισχύει την 

ιστορική ενσυναίσθηση (Λεοντσίνης, 1999)
24

.  Οι μαθητές μπορούν να φανταστούν 
καταστάσεις του παρελθόντος με πιο παραστατικό τρόπο αρκεί σε αυτή τους την αναζήτηση 

να βοηθά η εικονογράφηση, η οποία είναι κάτι παραπάνω από απλή διακόσμηση ενός 

εγχειριδίου. Η ιστορία θα ήταν διαφορετική χωρίς την ύπαρξη των εικόνων ως μαρτυρίες 

(Βurke, 2003).  
Σύμφωνα με τον Levin (1981, 1987) οι εικόνες διακρίνονται για τον υπότιτλό τους 

(λεζάντα), ο οποίος δείχνει την ταυτότητα του έργου (δημιουργός, τόπος έκθεσης, 

χρονολογία δημιουργίας). Στις περιπτώσεις που εξετάζονται στην παρούσα εργασία, αυτό 
συμβαίνει μόνον στα εγχειρίδια των συγγραφικών ομάδων Ρεπούση και Κολιόπουλου. Η 

συγγραφική ομάδα Ακτύπη περιορίζεται στην περιγραφή του συμβάντος, χωρίς να 

αντιμετωπίζει την εικόνα και ως έργο τέχνης.  

Επίσης, οι εικόνες χαρακτηρίζονται από το εάν έχουν συνοδευτικό κείμενο ή 
βρίσκονται στο κυρίως κείμενο της σελίδας. Υπάρχουν εικονογραφήσεις διακοσμητικές, 

χωρίς ουσιαστικό ρόλο, αναπαραστατικές, που δίνουν πληροφορίες, αφηγηματικές, που 

επιλέγονται ως σκηνές για να οικοδομήσουν μιαν αφήγηση, και τεκμηριωτικές που 
αντιμετωπίζονται ως πρωτογενείς πηγές (Levin, 1981, 1987).  Η ομάδα Ακτύπη χρησιμοποιεί 

τις εικόνες αναπαραστατικά κι ενίοτε αφηγηματικά. Η ομάδα Κολιόπουλου κάνει κάτι 

ανάλογο με την ομάδα Ακτύπη, δίνοντας, όμως, ενίοτε έναν τεκμηριωτικό τόνο, ο οποίος 
κυριαρχεί στην προσέγγιση της ομάδας Ρεπούση. Το ζητούμενο κατά τον Παληκίδη (2008) 

είναι να προκληθούν ερωτήματα και να δοθούν απαντήσεις, πράγμα το οποίο συμβαίνει 

περισσότερο ως προς τη μεθοδολογία στην περίπτωση της ομάδας Ρεπούση.  

Με αφορμή τις παραπάνω παραδοχές θα σταθούμε στη σημειολογική δύναμη της 
εικόνας της εξόδου, όπως τη φιλοτέχνησε ο Θ. Βρυζάκης.  Η  ομάδα Ακτύπη βάζει τμήμα του 

πίνακα αυτού στο εξώφυλλο του εγχειριδίου της. Οι εικόνες είναι η Βίβλος των αγραμμάτων. 

Εικόνες ιδεών, εικόνες λαϊκής τέχνης, εικόνες προσωπολατρίας, ανατροπής, στερεοτύπων του 
άλλου. Ο ζωγράφος, συνεπώς, γίνεται για λίγο ιστορικός κι απεικονίζει τιμητικά μια μάχη, 

την έξοδο στην περίπτωσή μας. Έτσι προκύπτει το ηρωικό συμβαντολογικό στυλ του 

Βρυζάκη και η οπτικοποίηση του εθνικού ονείρου, η οποία μπορεί να ισορροπεί ευπρόσωπα 
μεταξύ εθνοκεντρισμού και κοσμοπολιτισμού, αρκεί να δίνονται ερεθίσματα στους μαθητές 

για κριτική σκέψη. Στο άνω μέρος του πίνακα απεικονίζεται η θεία χάρη σε συνδυασμό με τη 

σημαία που είναι ένα εθνικό σύμβολο και με τους ήρωες, που ηρωοποιημένοι βρίσκονται 

μετέωροι μεταξύ ελευθερίας και θανάτου. Το σπαθί, βρίσκεται  σε αρμονική συνύπαρξη με 
τη σημαία. Η παραδοσιακή ιστορία προτάσσει το σπαθί. Γι’ αυτό, ενδεχομένως, η εικόνα δεν 

υπάρχει στο αποσυρθέν σύγγραμμα που πρεσβεύει τον κοσμοπολιτισμό και τη Νέα Ιστορία.          

 
 

4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Όσο οι δεκαετίες περνούν, οι συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις στο χώρο της 
συγγραφής των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας δεν κάμπτονται. Ο συντηρητισμός κι ο 

κοσμοπολιτισμός προκαλούν δημιουργικό, τις περισσότερες φορές,  διάλογο για το 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Η έξοδος του Μεσολογγίου είναι απλώς 
ένα ισορροπημένο παράδειγμα διαφορετικών προσεγγίσεων που δίνουν ταυτόχρονα την 

                                                             
23

 Σχετικά με την εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και τα προβλήματα που ανακύπτουν έχει ασχοληθεί εκτενώς ο Α. Παληκίδης. Βλ. Παληκίδης, Α. 
(2009). Ο ρόλος της εικόνας στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1950-

2002). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.  
24

 Με τον όρο ιστορική ενσυναίσθηση εννοείται η προβολή του εαυτού στο ιστορικό γίγνεσθαι με 

φαντασιακό τρόπο, πράγμα το οποίο, κατά τον Λεοντσίνη (1999) έχει ψυχολογικές προεκτάσεις.  
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αφορμή για συζήτηση γύρω από τις αναβιώσεις, τους εορτασμούς και τους τρόπους 
διαχείρισης της μνήμης. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η εικόνα ως δίαυλος επικοινωνίας 

μεταξύ των μαθητών και της ιστορίας. Η αξία της εικόνας, συλλειτουργώντας με τη γνώση 

του μαθησιακού υποκειμένου μπορεί, όπως στην περίπτωση της εξόδου,  να δημιουργήσει τη 
συλλογική εκείνη μνήμη που, όπως παρατηρεί ο Ανδρέου (2006), δεν υποδουλώνει αλλά 

ελευθερώνει.  Αρκεί, όμως, όπως παρατηρούν τόσο ο  Ferro (2001) όσο και ο Κόκκινος 

(1998) να επιτευχθεί η αποϊδεολογικοποίηση της ιστορίας. Συνεπώς, χρειάζεται ισορροπία σε 
συνδυασμό με καθαρή και κριτική ιστορική σκέψη.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

    Mε  αφορμή  τους  «ιστορικούς  πολέμους»  που ξεσπούν  γύρω  από  τα  σχολικά  βιβλία  ιστορίας  

η  παρούσα  εργασία  προσπαθεί  να  τους ερμηνεύσει  εστιάζοντας  όχι  στο  περιεχόμενο  τους , που  

αποτελεί  συνήθως  το  επίμαχο  θέμα , αλλά  στην πολλαπλότητα των επιδιωκόμενων ,ρητών  και  

άρρητων,  σκοπών    και  στον  τρόπο  εξιστόρησης  των  γεγονότων  , στην ίδια  δηλαδή  την  

αφήγηση. Αρχικά  εξετάζεται  ο  πληροφοριακός, ο  πολιτικός , ο διαπαιδαγωγικός   και  τέλος  ο  

κατασκευαστικός  ρόλος  της  σχολικής  ιστορίας  και  υπογραμμίζονται  οι  μεταξύ τους  σχέσεις. 

Αναδεικνύεται  ο διαμεσολαβητικός και υβριδικός χαρακτήρας της  ιστορίας ,  ο  οποίος ,επειδή συχνά  

παραγνωρίζεται, επιτρέπει  την  ταύτιση  του ιστορικού  λόγου με  την  αλήθεια καθώς  και  η  συμβολή  

του  λόγου  αυτού στη  συγκρότηση  του έθνους-κράτους. Στη  συνέχεια  επικεντρώνεται  στον  τρόπο  

με  τον  οποίο  η  αφήγηση  εξυπηρετεί τους σκοπούς  αυτούς.  Συμπερασματικά,  η  διερεύνηση  του  

πολυσχιδούς  ρόλου  της  σχολικής  ιστορίας  και  η  αποκωδικοποίηση  της  αφηγηματικής  δομής   

μπορούν  να  αποτελέσουν  το  κατάλληλο  θεωρητικό  πλαίσιο  για  να  εξεταστούν  μέσα  από  το 

πρίσμα των πορισμάτων  της  νεότερης  επιστήμης  οι  στείρες  συχνά  και  άγονες  αντιπαραθέσεις  

γύρω  από  το περιεχόμενο  των  βιβλίων  σχολικής  ιστορίας  και  για  να  επιχειρηθεί μια  νέα  

προσέγγιση  του μαθήματος  στη μέση  εκπαίδευση. 

 

 

   On the occasion of the "historical wars", that erupt around history textbooks ,this paper tries to 

interpret them ,focusing not  on the content, as usually, , but on the multiplicity of target, explicit 

and tacit, and  on  the  narration. Firstly, it examines the informational, political, the pedagogical 

and finally the constructive  role of school history and highlights the relationships between them. 

Highlights the mediating and hybrid character of the story, which  allows the identification of 

historical discourse to the truth and its   contribution  to the formation of the nation-state. Then it 

focuses on the way in which the narrative serves these purposes. In conclusion, the investigation of 

the multifunctional role of school history and the  decodfiication  of narrative structure may be an 

appropriate theoretical framework to examine in the light of the findings of modern science the 

controversy surrounding the content of school history books and to try a new approach of the 

course in secondary education. 

 

      «  Τα  διδακτικά  βιβλία  ,όπως και οι  θρησκευτικές  τελετουργίες  ,  είναι  επινοήματα  

για  να  τοποθετούν  τις  ιδέες  και  τις  πίστεις  πάνω  από  κάθε  υποψία»  ( Olsen στο  

Crawford K.,2003 )  
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 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

      Το  περιεχόμενο  των  σχολικών βιβλίων ιστορίας στο πρόσφατο παρελθόν   βρέθηκε  στο  

στόχαστρο   έντονης  κριτικής  ,προκάλεσε   οξείες   αντιπαραθέσεις,  πυρετώδεις συζητήσεις  

,  διεκδίκησε  μεγάλο  μέρος  του  τηλεοπτικού  χρόνου   και  πυροδότησε  «ιστορικούς  

πολέμους». Οι  αντιδικίες  γύρω  από  το  περιεχόμενο  των  βιβλίων  ιστορίας  δεν  είναι  

ελληνικό ενδημικό  φαινόμενο , αλλά  παρουσιάζονται  ,επίσης , σε  κράτη που  η  

μονοκρατορία  του  ενός  συγγράμματος  στη  σχολική  εκπαίδευση  δεν  έχει  ακόμα  

καταρρεύσει  ή σε  χώρες  που  η  πολιτική  κατάσταση  είναι  ρευστή ,τα σύνορα 

ευμετάβολα ,οι  διεκδικήσεις των  μειονοτικών  ομάδων  σθεναρές  και  οι  τραυματικές  

μνήμες από  τις  πολεμικές συγκρούσεις   ακόμα  νωπές .  Για τους  λόγους  αυτούς  οι  

έρευνες  τα  τελευταία  χρόνια  διεξάγονται κυρίως στις χώρες  της  Μέσης  Ανατολής,  της  

Ν. Αν. Ασίας και  στα Βαλκάνια . 

   Το  περιεχόμενο  των  σχολικών  βιβλίων ιστορίας,  άλλωστε, βρέθηκε από  νωρίς  στο 

επίκεντρο  της  έρευνας  . Η Κοινωνία  των Εθνών  , αμέσως  μετά  τον  Πρώτο  Παγκόσμιο  

Πόλεμο  , ανέλαβε πρωτοβουλίες  για  την  εξέτασή  του καθώς ήταν  διάχυτη  η  αντίληψη  

ότι   υπέθαλπε  ένα  κλίμα αμοιβαίας  δυσπιστίας  και  εχθρότητας  ανάμεσα στους  λαούς  

που  ενεπλάκησαν  στον  πόλεμο. Οι   πρωτοβουλίες  αυτές  συνεχίστηκαν  και  μετά  το 

δεύτερο  παγκόσμιο  Πόλεμο  μέσα  στα πλαίσια  της  Ουνέσκο και της  ΕΕ, ώστε να  

περιοριστούν  στα  σχολικά  βιβλία  οι απόψεις  εκείνες που  καλλιεργούσαν ένα  

εχθροπολεμικό  κλίμα και  δυσχέραιναν τη  συνεργασία  των  λαών.  

    Εκτός  , όμως ,  από τους  Διεθνείς  οργανισμούς  που  ασχολούνται  επισταμένα  με το  

περιεχόμενο  των  βιβλίων  λόγο   για  αυτό  εκφέρουν    οι  απλοί  πολίτες άλλοτε  κριτικά  

και  στοχαστικά  και  άλλοτε  επικριτικά και  απορριπτικά,  καθώς η  βιωμένη  μνήμη  

διεκδικεί  τα  σκήπτρα  της  αλήθειας  για τα  γεγονότα  του  παρελθόντος   και η 

συναισθηματική  εμπλοκή    με  αυτό  θεωρεί ως  βεβήλωση  οτιδήποτε  αντιστρατεύεται   το  

προσωπικό  βίωμα. Εξωθεσμικοί  και  ανεπίσημοι  παράγοντες  κατακεραυνώνουν  το  

περιεχόμενο  των  βιβλίων  , όταν  αυτό  δεν  συνάδει  με  τα  στοιχεία της  ιστορικής  

ταυτότητας που  έχουν  φιλοτεχνήσει  ,ενώ οι  θεσμικοί  και  επίσημοι ,ευάλωτοι  σε  

πολιτικές  πιέσεις, το αξιολογούν ,  το  αποδέχονται  ή  το  απορρίπτουν ανάλογα με το κλίμα  

της  εκάστοτε  πολιτικής  συγκυρίας. Στην   πολυφωνία αυτή  ο  λόγος  των  κατεξοχήν  

αρμόδιων  ιστορικών  άλλοτε  εισακούεται  προσεκτικά  και  άλλοτε  προσπερνιέται  με  

αδιαφορία. 

  Το  περιεχόμενο  των  βιβλίων   αποτέλεσε πράγματι ,τόσο στο δημόσιο  όσο  και  στον  

ιδιωτικό  χώρο, το επίκεντρο  ατέρμονων  συζητήσεων.  Είναι, όμως ,  πραγματικά  αυτό  το  

επίδικο  θέμα  ,όταν  είναι  μάλιστα  ευρέως  γνωστό  ότι  το  περιεχόμενό  του  θα  διαγραφεί  

από  τη  μνήμη  των  μαθητών  μετά  την  εξέταση  των   διδαχθέντων  ιστορικών  ενοτήτων 

;Μήπως  τα  βιβλία  της  σχολικής  ιστορίας  σε  αντίθεση  με  τα  βιβλία  των  θετικών  

επιστημών  ,που  όχι  μόνο  δεν  προκαλούν  δημόσιες  αντιπαραθέσεις  αλλά  το  

περιεχόμενο τους  ανασκευάζεται  κι  αναθεωρείται  ,όταν το  κρίνει αποκλειστικά  η  

επιστημονική  κοινότητα,  είναι  επενδυμένα  με  υπερβολικές  προσδοκίες ,  επιτελούν  

πολλαπλούς  αλλά  και  ετερόκλητους  ακόμα  και  μερικές  φορές  αλληλοσυγκρουόμενους  

ρόλους;  
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 2. Ο  ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ  ΡΟΛΟΣ  ΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 

    Τα   σχολικά  βιβλία  ιστορίας ,  πράγματι,   αποτελούν  την  αποκρυστάλλωση  

διαφορετικών  στόχων και  επιδιώξεων , αφού  ο  ρόλος  δεν  είναι  μόνο  πληροφοριακός,  

αλλά   και  παιδαγωγικός,  ,πολιτικός  και εν τέλει  κατασκευαστικός.  (  Eck. Fuchs  , 2011) 

     Στόχος  αρχικά  των  βιβλίων   είναι  να  μεταφέρουν   στις  νεότερες  γενιές  τις  γνώσεις  

για τα  ιστορικά  γεγονότα του παρελθόντος,  να  χρησιμεύσουν  ως  διανοητικός  χάρτης  για  

την   ιχνηλάτησή του,    ώστε αυτό  να  γίνει  κατανοητό  και  εύληπτο.  Όμως η  

χαρτογράφηση  του παρελθόντος, όπως αυτή  αναπαριστάται  στα σχολικά  βιβλία, δεν  είναι 

μια πιστή  μικρογραφία  του  ,  μια  φωτογραφική  απεικόνισή του και  πολύ  περισσότερο 

μια  αντικειμενική  και  αμερόληπτη  καταγραφή  . Απεναντίας  η  γνώση  ,  και  μάλιστα  η  

ιστορική ,   δεν  είναι  ουδέτερη  και  αποκομμένη  από  τις  πολιτικές  συνιστώσες  της  

εποχής  ,  στην  οποία  αναφέρεται  και  της  εποχής που  παράγεται  ,  αδέσμευτη  και  

ανεξάρτητη  από  πολιτικές  επιδιώξεις  και  σκοπιμότητες, αποχρωματισμένη     ιδεολογικά 

.Από τη  στιγμή  που  ιστορικός  υποχρεούται  να  επιλέξει  από  την πληθώρα των  

παρελθοντικών  συμβάντων  ποια  θεωρούνται  άξια  καταγραφής  ,  ποια  πρέπει  να 

παραδοθούν  στη  λήθη  και ποιο   κεφάλαιο  θα  μεταδοθεί  στις  επόμενες  γενιές 

,υπεισέρχεται  το  μεροληπτικό  στοιχείο. Η ιστορία  «μοιραία  μεροληπτεί » ,  συμπεραίνει   

ο  Peyrot    (  Peyrot , 2002:146)   ,  αφού  η  έννοια της επιλογής  εμπεριέχει    από τη φύση  

της  τη  συμπερίληψη  ή  τον  αποκλεισμό ,  την  απόρριψη  ή  την  αποδοχή,  την  άρνηση  ή  

την  αναγνώριση. Συνάμα καθώς η  διαδικασία  αυτή  θέτει  τάξη  στο  χαοτικό  σύμπαν  των  

ιστορικών  συμβάντων  ταξινομεί,  κατατάσσει , αξιολογεί  και  τελικά   ιεραρχεί,  αποκτά 

πολιτικό  πρόσημο, φορτίζεται  ιδεολογικά και ως  λογικό επακόλουθο η  γνώση ορίζεται  και  

επαναορίζεται  ,  νομιμοποιείται  και  απονομιμοποιείται  , ανάλογα με  την  έκβαση  του   

αποτελέσματος  ανάμεσα  στις  ηγεμονικές  ή  μη  ομάδες  ,  στις  κυρίαρχες  και στις  

κυριαρχούμενες, στις  ομάδες  που αγωνίζονται  για  την  επιβεβαίωσή  τους   και  σε  αυτές  

που  αρνούνται πεισματικά  να  επικυρώσουν  ό,τι  αντίκειται   στην  προδιαμορφωμένη  

εικόνα  τους. Τα  βιβλία  σχολικής  ιστορίας  είναι  το  πεδίο  μάχης   ανάμεσα στις  

κοινωνικές  ομάδες  που  αγωνίζονται  για  την  οικειοποίηση  του παρελθόντος  προς  

αναγνώριση  ή  επίρρωση  της  δικής  τους ταυτότητας , που μάχονται  για  την  επικράτηση  

στον  πολιτική  αρένα  και  ανταγωνίζονται  για την  πολιτική εξουσία. Η  έκβαση  αυτών των  

αναμετρήσεων   και  των  ανταγωνισμών  αφήνει  το  ιδεολογικό  στίγμα  της  στο 

περιεχόμενο  των  βιβλίων  και καθώς   το  αποτέλεσμα  των  αναμετρήσεων  αυτών  

διαφοροποιείται με  το  πέρασμα  του  χρόνου  , είναι  λογικό  το περιεχόμενο των  βιβλίων  

να  αναμορφώνεται   σε  νέες βάσεις  και  κυρίως να  επικαθορίζεται  από  τις πολιτικές  

επιδιώξεις   του  παρόντος  και  τη  μελλοντική  σκοποθεσία.   

  Η  στενή  σχέση  ιστορίας  πολιτικής  οδήγησε  πολλούς  μελετητές  να  χαρακτηρίσουν  την  

ιστορία ως « θεραπαινίδα  της εξουσίας» .  Η  σχέση  αυτή  ,όμως πέρα  από τους  

αποφθεγματικούς   χαρακτηρισμούς   ,  επιβεβαιώνεται  έμπρακτα   τουλάχιστον  στην  

περίπτωση  του  νεότευκτου  ελληνικού  κράτους, καθώς  αυτό  αξιοποίησε  τη  σχολική  

ιστορία  για  την  οικοδόμηση  της  εθνικής συνείδησης από  τα  πρώτα κιόλας  βήματα της  

συγκρότησής  του.  Έξι  χρόνια  μετά την ανεξαρτοποίησή  του  ,  το  1836, εντάσσεται  η  

ιστορία  στο  σχολικό  πρόγραμμα  και το  1881   η  διδασκαλία  του μαθήματος  γίνεται  

υποχρεωτική  στη  στοιχειώδη  εκπαίδευση .  Μετά  το  1897, χρονιά  κατά  την  οποία η  

εθνική  «ανόρθωση » είναι  αναγκαία  μετά  τον  ατυχή  ελληνοτουρκικό  πόλεμο,    ορίζεται  

ρητά  ότι  σκοπός  της  διδασκαλίας  είναι  η εθνική  διαπαιδαγώγηση. Στα  χρόνια  του  
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Μεταξά  συγκροτείται  κάτω  από την  κρατική  επίβλεψη  ο μακρόβιος οργανισμός  

εκδόσεων  σχολικών  βιβλίων. Μέσα  από τις σελίδες  των σχολικών βιβλίων φιλοτεχνήθηκε  

μια ανθρωπομορφική  εικόνα του  έθνους  αρραγής,  αμετάβλητη  και  άχρονη , 

καλλιεργήθηκε  ο  μύθος της εθνικής  συνέχειας   και  εμπεδώθηκε  η  ιδέα  της  

ανωτερότητάς  του έναντι  των  άλλων  λαών  και ιδίως  των  γειτονικών  ή  των  ανατολικών.   

Η  κυρίαρχη εθνική  αφήγηση,  χωρίς  κενά  και  διαλείψεις  στην  εξιστόρηση  και  

επενδυμένη με  έναν λόγο  συναισθηματικό, φρονηματιστικό και  μυθοποιητικό   λειτούργησε 

ως κοινωνικό  τσιμέντο  για  την  ομογενοποίηση  του έθνους , για τη σφυρηλάτηση  των  

εθνικών  δεσμών   ,  για  τη  δημιουργία μιας  ανελαστικής  και  αυστηρά  οριοθετημένης  

εθνικής  ταυτότητας .  Μέσα    από  αυτήν  σκιαγραφήθηκε    η εθνική  -βιογραφία,  

οικοδομήθηκε  το  πάνθεον  των  ηρώων  ,  αρθρώθηκαν  τα παραδείγματα προς μίμηση, 

διατυπώθηκαν  οι  εθνικές  αρετές  και  υμνήθηκε  το  μεγαλείο  του  έθνους .  Δρώντας  με  

τον  τρόπο  αυτό  η  ιστορία  απέκτησε  εκτός  από πολιτικό ρόλο  και  διαπαιδαγωγικό.   

Μπορούσε  να  εμφυσήσει  τα ελληνοχριστιανικά  ιδεώδη,  να  γαλουχήσει τους  νέους   με 

τις   εθνικές  αρετές,  να  χαράξει  διαχωριστικές  γραμμές  ανάμεσα  στο  εθνικά  ορθό  και  

εθνικά  ανεπίτρεπτο. Κυρίως ,  όμως ,  μπορούσε  να  ορίσει  τους κανόνες συμπερίληψης  

στην  εθνική  ομάδα,  να  οριοθετήσει  με  αυστηρότητα  το  περίγραμμά  της, να  χαράξει  

αδιαπέραστες  συνοριακές  γραμμές  ανάμεσα  στον  εαυτό  και  στον  «Άλλο»  και  

ουσιαστικά  μπορούσε  να  αποκλείσει , να  γκρεμίσει  τις  γέφυρες  επικοινωνίας  και  να  

ορθώσει  αδιαπέραστα  τείχη. 

    Στην προσπάθειά  της  η  σχολική  ιστορία  να διαμορφώσει  έναν  τρόπο ζωής  συνάδοντα  

με  τα εθνικά  πρότυπα   και  αρετές, να  διαπαιδαγωγήσει  τους  νέους με  βάση  αυτές , 

ανέλαβε  έναν  ρόλο  κατασκευαστικό , οικοδόμησε  από  τα  θεμέλια  την  εθνική  

αυτοεικόνα αλλά  και  την  εικόνα  του  «Άλλου». Επένδυσε  την  πρώτη  με τις εθνικές  

αρετές    της  γενναιοψυχίας,  της  ανδρείας,  του  ανυπέρβλητου  θάρρους,  του  ελεύθερου  

και  αδούλωτου  φρονήματος  και  απογύμνωσε  τη  δεύτερη  από κάθε  ηθική  και  

ανθρωπιστική  αξία , προσδίδοντάς  μόνο  αρνητικά χαρακτηριστικά ,  θεωρώντας  την  ως 

αρνητικό  της  δικής  της  φωτογραφίας.  Οι ασπρόμαυρες  αυτές  εικόνες  ,μια  που  στη  

χρωματική  παλέτα  τους   δεν συμπεριλαμβάνονται  χρωματισμοί που  απαλύνουν  τις  

αντιθέσεις  ανάμεσα  σε  Εμάς  και  στους  «Άλλους» , δεν  είναι  φωτογραφίες  που  

παραμένουν   απαράλλακτες  και  μόνο  κιτρινίζουν  με το  πέρασμα  του  χρόνου . Είναι 

γνωστικές  κατασκευές  που φέρουν  την  εθνική  σφραγίδα  του  δημιουργού  τους ,  είναι  το  

πρίσμα  μέσα  από το οποίο  θεάται  ο κόσμος  ,  είναι ο τρόπος μέσα από τον  οποίο  

προσλαμβάνεται  και  ερμηνεύεται  η  πραγματικότητα.   Θέτουν ,  έτσι  ,γνωστικά   όρια  

στον  τρόπο  σύλληψης  της  και το πιο  σημαντικό ,ίσως  είναι  ότι  την  αποχρωματίζουν,  

την συμπιέζουν  σε ένα  ασφυκτικά  στενό  δίπολο «Εμείς» - «Άλλοι» , ακυρώνουν  τον  

πολύμορφο,  πολυδιάστατο  και  πολυδύναμο  χαρακτήρα  της.  

  Η  ιστορία  είναι  κατασκευή,  αφού  το  ίδιο  το  παρελθόν έχει  παρέλθει  ανεπιστρεπτί . 

Από  αυτό  σώζονται  μόνο  ίχνη  του  και  με  βάση  αυτά προσπαθεί ο ιστορικός  να το  

ανασυστήσει,  να  το  ανασυνθέσει ,  να  το αναπλάσει.  . Όμως  τα  ίχνη  του παρελθόντος  

δεν  είναι  μόνο θραύσματα  αγγείων  που  μετά από  την  επίμονη  και  σχολαστική εργασία 

του αρχαιολόγου  μπορούν  να  συναρμολογηθούν  και  να δώσουν  έστω και  μια ραγισμένη  

εικόνα  του  παρελθόντος.  Τα ίχνη  είναι  πολλαπλά,  συχνά  αντικρουόμενα  και  αντιφατικά  

και  δεν  συναρμόζονται  με  την  ίδια  ευκολία ,όπως  τα κομμάτια  ενός πάζλ. Τα  ίχνη  

αυτά, όπως διασώζονται  στις  γραπτές  πηγές,  στις προφορικές  μαρτυρίες,  στα υλικά  

μνημεία αλλά  και  όπως καταγράφονται  από   τα σύγχρονα  τεχνολογικά  επιτεύγματα , τη  

φωτογραφία , τον κινηματογράφο,   την  τηλεόραση  και  τον  υπολογιστή, δεν  μιλούν  από  
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μόνα  τους.  Μιλούν  μόνο  όταν  τους απευθύνει  τις κατάλληλες  ερωτήσεις  ο  ιστορικός . 

Το  είδος  και  η  φύση  των  ερωτημάτων  , ο  προβληματισμός  που  συχνά  έχει  ως  

αφόρμηση    την  τρέχουσα  πολιτική  ,οικονομική  και κοινωνική  συγκυρία   καθορίζουν  εν 

πολλοίς  τον  τρόπο  και τη  μορφή  με  την  οποία  θα  ανασυσταθεί  η  εικόνα  του  

παρελθόντος.  Η  εικόνα  αυτή  αποτελεί  βασικά μια  ερμηνεία  του  παρελθόντος  ,που  

συντάσσεται  με βάση  τους  μεθοδολογικούς και  ορθολογικούς   κανόνες  της  ιστορικής  

επιστήμης  ,κινείται  εντός  των  ορίων  και  των  περιορισμών  που  θέτει  αυτή  και  είναι  

ανοικτή  σε  διαρκείς  αναθεωρήσεις  και  τροποποιήσεις.   Η  ιστορική  καταγραφή  του 

παρελθόντος  είναι  επομένως   μια  πολλαπλά  διαμεσολαβημένη  ενέργεια  ,  η  οποία  δεν  

διεκδικεί  τα σκήπτρα της  μοναδικής και  αδιαμφισβήτητης   αλήθειας  , δεν  

περιχαρακώνεται  σε  αντιθετικά  σχήματα  σωστού   λάθους   και  πρωτίστως  δε  λειτουργεί  

ως δικαστήριο  για  την  απόδοση  δικαιοσύνης.  Η  παραγνώριση  , αυτού  ακριβώς του 

κατασκευαστικού  ,  του διαμεσολαβητικού ρόλου  της ιστορίας    επιτρέπει  την  άρθρωση 

ενός λόγου μονολιθικού ,μονοφωνικού, στερεοτυπικού  που λειτουργεί ως  τροχοπέδη  τόσο  

για  τη  βαθύτερη  ιστορική  κατανόηση  όσο  για  την  κατανόηση  ανάμεσα  στους  λαούς.    

  Ο  ρόλος  που   επιτελούν  τα  σχολικά  βιβλία υπερβαίνει   την καθαρά  πληροφοριακή  

λειτουργία  τους  ,αφού  επιπρόσθετα με αυτήν  επιδιώκουν  να  διαδραματίσουν  έναν  

πολιτικό, διαπαιδαγωγικό  και  κατασκευαστικό ρόλο.  Οι  ρόλοι  αυτοί   συνυφαίνονται  

μεταξύ  τους και ο  διαχωρισμός  τους  καθίσταται  αδύνατος. Η  αλληλοδιαπλοκή  αυτή  των  

πολλαπλών  ρόλων  ,  ο  πολυσχιδής  χαρακτήρας  της διδασκαλίας της  ιστορίας  στην  

εκπαίδευση   , η  προσπάθεια  σύγκλισης  ανάμεσα  σε  ετερόκλητους  ενίοτε  σκοπούς  και  

επιδιώξεις  προσδίδει  στα  βιβλία  ένα  υβριδικό  χαρακτήρα, καθώς  περιέχουν  μια  ποικιλία  

από  υπο-  λόγους   που σχετίζονται  μεταξύ  τους  με  εντάσεις,  αντιθέσεις  και  

ανταγωνισμούς .(Fuchs Eck.,2011) Η  υβριδικότητα αυτή  προκαλεί    το σχολιασμό  τους, 

την  κριτική  τους και  πυροδοτεί  τις  αντιδράσεις  ,  τις  αντιπαραθέσεις  και  τις 

συγκρούσεις. Όσοι  εκφράζονται  δημοσίως  ή  ιδιωτικώς  για το  περιεχόμενο  των  βιβλίων  

στηλιτεύουν  βασικά  την  αποδυνάμωση  των  άλλων  λειτουργιών  που  υπηρετούν  και  όχι  

της  γνωστικής τους.    Το διαρκώς  διαφεύγον  στοιχείο  σε  κάθε  κριτική  που ασκείται είναι  

ότι  τα  βιβλία  είναι πολιτιστικά  δημιουργήματα , ότι  η  συγγραφή  τους  υλοποιείται  μέσα  

σε  καθαρά  πολιτιστικά,  πολιτικά  και  κοινωνικά  πλαίσια, τα  οποία  αφενός  χρειάζονται  

την  ιστορία ως  αναγκαίο  και  απαραίτητο  στοιχείο για τη  νομιμοποίηση τους  ,  αφετέρου 

όμως   δύνανται  να  την  χρησιμοποιήσουν   ως μοχλό άσκησης  πίεσης  για  αλλαγή. Η  

σχέση  βιβλίων  και  περιβάλλοντος συγγραφής  τους  είναι  διαλεκτική  και  αμφίδρομη ,  γι’ 

αυτό και τα σχολικά  βιβλία ιστορίας  μπορούν  να μας  δώσουν  περισσότερες  πληροφορίες  

για  τις  αντιλήψεις,  τις  προκαταλήψεις  , τους  φόβους  και τις αρνήσεις  της  κοινωνία  

μέσα  στην οποία  γράφτηκαν  παρά ίσως  για  την  εποχή  στην οποία  αναφέρονται . 

 ΑΦΗΓΗΣΗ  ΚΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΑ   

   Ανεξάρτητα  ,όμως ,  από  την  περίοδο  συγγραφής  του ο λόγος  των  βιβλίων  ιστορίας   ,  

η   αφήγηση  αποτελεί  το  βασικό  σχήμα  εξιστόρησης  των  γεγονότων. 

    Το  βασικό χαρακτηριστικό  της ιστορικής  αφήγησης   είναι ότι, ενώ  ο αφηγητής  είναι  

πάντα παντογνώστης  δεν  είναι  ποτέ  γνωστή  η  ταυτότητά  του  ,ακόμα  κι  όταν  είναι  

γνωστό  το  όνομά  του. Ο  αφηγητής  διηγείται  την  ιστορία  γνωρίζοντας  τα  γεγονότα  εκ  

των  υστέρων  ,    διαθέτοντας  το  πλεονέκτημα  της  αναδρομικής  γνώσης. Ο Μπέγιαμιν  Β. 

αποδίδει  έξοχα  με μια  ποιητική  μεταφορά το  βλέμμα  του  ιστορικού  καθώς τον  

παραλληλίζει    με έναν  άγγελο που κοιτά επίμονα  κάτι  από  το  οποίο είναι  έτοιμος να  

φύγει.   Και  καθώς το  πρόσωπό του  είναι  στραμμένο  στο  παρελθόν και μια  αλυσίδα  από  
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γεγονότα  εμφανίζεται  μπροστά  του μια ξαφνική  καταιγίδα  που  φυσάει  από  τον  

Παράδεισο  τον  στρέφει  ακαταμάχητα  στο  μέλλον  ,στο  οποίο  έχει  γυρισμένη  την  πλάτη  

του.  Η  καταιγίδα  αυτή  είναι  για  τον  Μπένγιαμιν η  πρόοδος .Ο  ιστορικός  εξετάζει  το  

παρελθόν με  αφετηρία  το  παρόν  αλλά κινούμενος  και  εμφορούμενος  ταυτόχρονα  από  

τη  δύναμη  και  την  έλξη  του  μέλλοντος. Θεάται  ,όπως και  ο  άγγελος  της  ιστορίας  στο  

έργο  του  Μπένγιαμιν, τα  παρελθοντικά  γεγονότα  από ένα   προνομιακό  σημείο  θέασης  

στο  παρόν  .( Benjamin  W.,1974)    Το  σημείο  αυτό  μη  ανιχνεύσιμο  στην  ιστορική  

αφήγηση είναι  το σημείο  συνένωσης ,συνάρθρωσης  των  παρελθοντικών  συμβάντων  ,  

των  παροντικών  αναγκών  και  των  μελλοντικών  προσδοκιών. Ο  παντογνώστης  αφηγητής 

δίνει  την  εντύπωση  ότι δεν  υπόκειται  σε  χωροχρονικούς  περιορισμούς  αλλά  με την  

άνεση που του προσδίδει  η  πανοπτική  θέαση  των  γεγονότων  τους υπερβαίνει.  Ο  τρόπος  

αυτός θέασης των  γεγονότων  προσδίδει  φαινομενικά  στο λόγο  του εγκυρότητα  

,αξιοπιστία  και  κυρίως  αντικειμενικότητα.  Ο  λόγος  του ιστορικού  και  ιδίως  στα σχολικά  

βιβλία, εκλαμβάνεται   ως  αμερόληπτος  και   απροκατάληπτος  ,  καθώς απουσιάζουν  από  

αυτόν  μεταγνωστικά σχόλια  και προσωπικές  αξιολογήσεις  και  δεν  ανιχνεύονται   οι  

συμπάθειες  ή  αντιπάθειες. Αν  και στο  παρελθόν ο  λόγος   των  σχολικών  βιβλίων 

ιστορίας  ήταν  διάστικτος  με  εθνικιστικές ρητορείες  ,    πλήθος καλολογικών  στοιχείων 

που  επεδίωκαν  τη  μετουσίωση του ιστορικού  λόγου   σε  ηθικοπλαστικό  ,τη  μετάπλασή  

του   από  πληροφοριακό σε  φρονηματιστικό και  τη  συναισθηματική  μέθεξη  των  νεαρών 

αναγνωστών  ,ώστε οι  διακρίσεις  ανάμεσα  σε  φίλους  και  εχθρούς να  εντυπωθούν  

ανεξίτηλα  στη μνήμη  τους  , ο λόγος  τους σήμερα  παρουσιάζεται ως  ουδέτερος  και  

απρόσωπος.   Η  μετάβαση  αυτή  ,που δεν  μπορεί  να  εξεταστεί  ανεξάρτητα από  το  

πλέγμα  των  διεθνών  και  ευρωπαϊκών  διπλωματικών  σχέσεων  που οικοδομεί  η  χώρα  

μας   και από την  τρέχουσα πολιτική  συγκυρία , επιτυγχάνεται καθώς    ο  λόγος  του  

κειμένου  διαχωρίζεται  από  το  συγγραφέα.  Η  χρήση  του γ’  προσώπου  στην  αφήγηση  

καθιστά   εφικτό  το  διαχωρισμό  αυτό ,  καθώς το  υποκείμενο  της  αφήγησης     δεν  

ταυτίζεται  με  το  γραμματικό  πρόσωπο που  χρησιμοποιείται  στην  εξιστόρηση  των  

γεγονότων (B. Wenzele, 2003,)  . Ο  διαχωρισμός  αυτός  αφενός  επιτρέπει  την  ταύτιση  της  

ιστορίας  με  την  αφήγηση  και  αφετέρου διευκολύνει   την  επένδυση  του  λόγου  των  

σχολικών  βιβλίων  ιστορίας με το κύρος  της αυθεντίας, προσδίδοντάς  του χαρακτηριστικά  

αξιωματικών  αποφάνσεων   μη  επιδεχόμενα  αλλαγών.   Ο  λόγος  αντιμετωπίζεται 

ουσιαστικά  ως φορέας  της  αλήθειας  και όχι  ως προσπάθεια  ερμηνευτικής  προσέγγισης  

και κατανόησης   του  παρελθόντος .  Όταν  ο  ιστορικός  λόγος  αντιμετωπίζεται  

μονοδιάστατα ως  αληθής  ή  ψευδής  , τότε  οποιαδήποτε  παρέκκλιση από  τα  ισχύοντα  και   

ευρέως  αποδεκτά πρότυπα   και αξιώματα  στηλιτεύεται  με  δριμύτητα   ,γιατί  

εκλαμβάνεται  και  βιώνεται   ,  ως  αναίρεση  ή  ακόμα  και  ανατροπή   των  υπαρχόντων  

ιεραρχήσεων  και  ταξινομήσεων.  Παράλληλα  η  αληθοφάνεια  του  ιστορικού  λόγου 

ενισχύεται,  όταν  τα  ιστορικά  υποκείμενα  της  αφήγησης   είναι  αόριστα, ασαφή  και  

αφηρημένα. Ιστορικά  υποκείμενα  γενικά  και  αδιαφοροποίητα , όπως οι  τυπικές  εθνικές 

οντότητες,  οι  λαοί, υπερεθνικές  συνενώσεις,   οι  θρησκευτικές  ομάδες,  που 

παρουσιάζονται  ως ομογενοποιημένα  και  αρραγή , αποκρύπτουν με  τον  τρόπο  αυτό  τις  

αντιθέσεις  που τα  διαπερνούν  και  τις  εγγενείς  σε  αυτά  συγκρούσεις   και ιχνογραφούν  

μια  αναπαράσταση  του  παρελθόντος   μη  επιδεκτική  κριτικής  ανάλυσης  . 

   Η  οικειότητα  με  το  γνώριμο  σχήμα  της   αφήγησης  ,σύνηθες  από  την  εξιστόρηση της  

ατομικής  μέχρι  της  εθνικής  βιογραφίας   και   με  το οποίο  τοποθετούνται  τα γεγονότα 

στον  άξονα  του  χρόνου , δεν  επιτρέπει  την αναγκαία   αποστασιοποίηση  από  αυτό  , ώστε  

οι  μαθητές  αλλά  και  το  ευρύτερο  αναγνωστικό  κοινό  να  διερωτηθούν    για  το  ποιος  

μιλάει  κάθε  φορά,  ποια  είναι  η  σχέση  του  με  την  εξουσία,  ποιες  φωνές  δεν  
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ακούγονται    ,πώς  επιλέγεται  το  σκηνικό  της  αφήγησης , ποια  είναι  τα χρονικά  όρια  της  

αφήγησης και  από ποιον  καθορίζονται  , σε  ποια   η  χρονική  στιγμή    εκφέρεται  ο  

ιστορικός   λόγος ,  μέσα  σε   ποια  πολιτική και  κοινωνική  συγκυρία  εγγράφεται  αυτός.  Η  

ίδια η  αφήγηση   είναι μια  επιλογή  , χωρίς  όμως να  είναι  ποτέ  γνωστά  τα κριτήρια  με τα  

οποία  γίνεται η επιλογή  αυτή.  Συναρμόζει τα γεγονότα  στην  χρονική  διαδοχή με  τέτοιο  

τρόπο  ,ώστε  να  εξυπηρετούν  τις  ανάγκες  της  πλοκής  ,απλοποιεί  τις περίτεχνες  

ιστορικές  διεργασίες    , ώστε να  είναι   εύληπτη η  πρόσληψη  και η  αφομοίωση  των  

εξιστορούμενων  γεγονότων  και  εξοβελίζει το  θόρυβο   που  μπορεί  να  προέρχεται  από το  

πλήθος  των  κοινωνικών  ομάδων  που  διεκδικούν  πρωταγωνιστικό  ρόλο  στην  ιστορία και  

από  τα συμβάντα  που  δεν συναρθρώνονται  αρμονικά  με τη  μεγάλη  αφήγηση.   Έτσι  η  

ταύτιση  της αφηγηματικής αναπαράστασης  του παρελθόντος   μ ε το  ίδιο  το  παρελθόν  

είναι  επισφαλής  και  οδηγεί  σε  ολισθηρά  μονοπάτια  .  Η  αφήγηση  μεσολαβεί  ανάμεσα  

στους  αναγνώστες  και  στο  παρελθόν  ,  δεν  είναι  το  ίδιο  το  παρελθόν.  Λειτουργεί  

καλειδοσκοπικά ,καθώς  από τα άπειρα  συμβάντα του  παρελθόντος  , από  τα θραύσματά  

του    δημιουργεί  στέρεες, συμπαγείς  αφηγηματικές  δομές,   ευλογοφανείς  και  πειστικές  

εξιστορήσεις  ,χωρίς  κενά  και  ασυνέχειες, περίπλοκες και  γερές  συνθέσεις  ετερογενών  

στοιχείων.   Η  στερεότητα ,όμως,  του  αφηγηματικού  λόγου καθώς δίνει  την  εντύπωση  

της  ολοκλήρωσης  , της  αυτοτέλειας  ,δεν  είναι  επιδεκτική  σε εμπλουτισμούς ,  

αναθεωρήσεις   και  τροποποιήσεις  . Η  παγίωση  και  η  βαθιά  εμπέδωση  των  

αφηγηματικών  σχημάτων  ,  η  επικέντρωση της  πλοκής  σε  βασικά  και  

επαναλαμβανόμενα  αφηγηματικά  μοντέλα, η  λαθεμένη   ταύτισή  τους  με  το  ίδιο το 

παρελθόν   ,  μετατρέπουν  την  καλειδοσκοπική  θέαση  του παρελθόντος  σε  

μονοπρισματική , αποτρέπουν    τη συνεχή  επανεξέταση  του και  επανερμηνεία  του , 

απογυμνώνουν  την  ιστορική  επιστήμη  από  την  εγγενή  και  θεμελιώδη  λειτουργία  της  ,  

την  ερμηνευτική  προσέγγιση  του  παρελθόντος.  Η  ιστορική  αφήγηση ,όταν  δεν  

εκλαμβάνεται   ως μία  από  τις ερμηνευτικές  εκδοχές , ως  μία  από τις  πολλαπλές  

θεωρήσεις  για  το  παρελθόν ,  διατρανώνει  τη  φωνή  της  εξουσίας  και  αποδυναμώνει   

την  πολυφωνία  των  κοινωνικών  ομάδων ,ενισχύει  το  κύρος  της  αυθεντίας    και  

αντιμετωπίζει  την κριτική  ως επιβουλή   .   Για  το  λόγο αυτό  οι  αναθεωρήσεις  του 

περιεχομένου  των  διδακτικών βιβλίων  αντιμετωπίζονται  με  δυσπιστία  , αμφισβητείται  η 

επιστημονική  αξιοπιστία  τους , κατακρίνεται  η  εγκυρότητά  τους .Οι  επαναφηγήσεις  του  

ιστορικού  παρελθόντος δεν  αντιμετωπίζονται  ως  νέες  ερμηνευτικές  προσεγγίσεις  αλλά  

ως κακέκτυπα  αυτού,  ως  στρεβλώσεις  και  αλλοιώσεις  του  ,υποκινούμενες  από αλλότρια  

συμφέροντα. 

   Η  καθημερινή  και  συνεχής  εξοικείωση  με  το  λόγο  της  αφήγησης  δεν  επιτρέπει   να  

γίνει  αντιληπτό  ότι η  αφήγηση  και  ιδιαίτερα  η  μεγάλη  εθνική  αφήγηση  αποτελεί  μία  

από  τις  ενδεχόμενες  συναρθρώσεις  των  ιστορικών  συμβάντων  και  ότι  οι  πλοκές  που 

μπορούν  να  εξυφανθούν  με βάση  αυτά  είναι  πλείστες.    Οργανώνοντας  τα  γεγονότα  

στη  χρονική  τους  διαδοχή  δίνει  την  εντύπωση  της   συνέχειας  ,  της  ολοκλήρωσης  , της  

απουσίας  κενών  ,χασμάτων  , ρωγμών  .   Η  εξιστόρηση  των  γεγονότων  μέσα από  το  

σχήμα  της  γραμμικής  χρονικής  διαδοχής  , μέσα  από  ζεύγος  παλαιότερο –νεότερο  ,  

υπαγορεύει  μια  προοδοκεντρική  , νομοτελειακά  εξελικτική  αντίληψη   για  την  ιστορία    

,καθώς  εξισώνει  τη  χρονική  αλλαγή  με  την  πρόοδο , φορτίζοντας θετικά  αξιακά     το  

νεότερο στον  άξονα  του  χρόνου   και  αρνητικά  αυτό που προηγείται  χρονικά  ,  

καθιστώντας  το  συνώνυμο  με την  οπισθοδρόμηση.   Πρωτοπορία  στο  χρονικό  αυτό  

άξονα  θεωρείται ο  δυτικός  πολιτισμός ,  ενώ  οι  υπόλοιποι  πολιτισμοί που δεν  

συμβαδίζουν  με  το  δυτικοκεντρικό  μοντέλο  εξέλιξης   αντιμετωπίζονται  με  επιείκεια  ως 

ουραγοί, ενώ με αυστηρότητα  ως πρωτόγονοι.  Έμπρακτα  το  μοντέλο  αυτό  υπάγει   τις  
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χωρικές   διαφορές  σε  χρονικές  , νομιμοποιώντας   την  αντίθεση  ανάμεσα  σε  

πολιτισμένους και  απολίτιστους  λαούς ,εισάγοντας λάθρα  ιεραρχήσεις  και  ταξινομήσεις   

και  εξάγοντας  από την  ιστορική  αντίληψη  τους  πολλαπλούς  τρόπους  βίωσης  του  

χρόνου.  Ο  χρόνος  αντιμετωπίζεται  μονοδιάστατα  ως  συνεχής  , ομοιογενής  ,  γραμμικός  

,που οδεύει   αδήριτα και  αναπόφευκτα  προς   την  πρόοδο  ,  προς  έναν  σκοπό, προς  ένα  

τέλος. Για  το  λόγο  αυτό   στασιμότητα  , οπισθοδρομήσεις,  παρεκκλίσεις,  φυγόκεντρες  

τάσεις  είναι  εκ  προοιμίου  καταδικαστέες , καθώς  αντιστρατεύονται   την  τελεολογική  

αντίληψη  της  ιστορίας.  Εκλαμβάνεται έτσι  η  ιστορική   εξέλιξη  ως  μια  

προδιαγεγραμμένη  και  προκαθορισμένη  πορεία,  που κατευθύνεται  απαρέγκλιτα  προς  ένα  

στόχο, την πρόοδο.  Η   τελεολογική   αυτή  σύλληψη  της  ιστορικής  διαδικασίας   , καθώς  

θεωρεί  την  πρόοδο  εγγενές χαρακτηριστικό  της,   αποδυναμώνει  βασικά  το  ρόλο  των 

ενεργών  ιστορικών  υποκειμένων  , ελαχιστοποιεί  τα  περιθώρια  δράσης   τους   και  

αδυνατεί να συλλάβει  την  ενδεχομενικότητα  και  το  τυχαίο  ως φορείς  της  ιστορικής  

αλλαγής.  Καθώς  τα δύο  αυτά   στοιχεία  εξοβελίζονται  από  την  ιστορική  διαδικασία η 

ιστορία  μετατρέπεται αυτόματα  σε  μοίρα ,  πεπρωμένο,  ειμαρμένη     και  το  μέλλον  

δύναται να προλεχθεί  εάν  διαβαστούν  με  προσοχή   τα σημάδια  του παρελθόντος.   

  Η  αδυναμία  σύλληψης   των  πολλαπλών  τρόπων  βίωσης του    ιστορικού  χρόνου  και  η  

αδυναμία   διάκρισης  ανάμεσα   στον  αργόσυρτο  ,βραδυκίνητο  χρόνο  της  μακράς 

διάρκειας  και  στον  ταχύρρυθμο  ,γοργό  χρόνο της    τρέχουσας  πολιτικής  επικαιρότητας  

δημιουργεί  πρόσφορο  έδαφος  για  τη συσχέτιση  της  χρονικής  ακολουθίας  με την  αιτιακή  

εξήγηση.   Τα  προγενέστερα  γεγονότα  θεωρούνται , ιδιαίτερα  από  τους  μαθητές,  ως   τα 

βασικά  αίτια  για  την  πρόκληση των  νεότερων .  Η  οπτική  αυτή  τους  αποστερεί  από  μια  

διεισδυτική  ματιά   στο παρελθόν  που  θα  τους  επέτρεπε την  κατανόηση  της  

πολυπλοκότητας  και  της  περιπλοκότητας   των  αιτιακών  παραγόντων, καθώς επίσης  και  

την  κατανόηση  των παραγόντων που  έδρασαν   εκτός  του  στενού γεωγραφικού  πεδίου  

που    έλαβαν  χώρα τα ιστορικά  γεγονότα.   Έρευνες  ,άλλωστε  ,  έχουν  αποδείξει  ότι  οι  

μαθητές  δυσχεραίνονται  να  ερμηνεύσουν τα γεγονότα  ,όταν  αυτά  εντάσσονται  σε  

ευρείες  θεματικές   ενότητες   και δεν   εξιστορούνται  με  βάση το  αυστηρά  χρονολογικό 

μοντέλο  της  διαδοχής.   Όταν  το  αφηγηματικό  νήμα  ξεκινάει  από  ασύγχρονες  αφετηρίες 

, εστιάζει  σε  διαφορετικά  θεματικά πεδία  και  επικεντρώνεται  σε διαφορετικά  ιστορικά  

υποκείμενα  ,τότε  οι  σχέσεις   αιτίου –αποτελέσματος  στο μυαλό  των μαθητών  συγχέονται  

,συντήκονται  σε  ένα  ασαφές  και  αδιαφοροποίητο  όλο ,καθιστώντας  την  αιτιακή  

εξήγηση  ανέφικτη.  

 Οι  επινοήσεις  ,  σύμφωνα  με  την  έκφραση  του  Ρ. Μπαρθ,( Ρ. Μπαρθ, 1979)  που  

χρησιμοποιούν  οι  ιστορικοί  για  να  προσδώσουν  στον  ιστορικό λόγο  αληθοφάνεια  και  

πειστικότητα  δεν  μπορούν  εύκολα  να  αποκωδικοποιηθούν ,  ώστε να  γίνει καταφανές  ότι  

η  δομή  της  ίδιας  της  αφήγησης  αλλά  και  ο  λόγος  εν  γένει  εκτός  από  αρωγοί  για  την  

κατανόηση  του  περιβάλλοντος κόσμου,  θέτουν  τους  δικούς  τους  περιορισμούς   στην  

πρόσληψή  του. Η  αφήγηση   ,όπως  και  η  ίδια  η  ιστορία  άλλωστε,  αποτελεί  μια  

κατασκευή που, αν  και  μοχθεί  τίμια  και  ειλικρινά  για  την  επίτευξη  της  

αντικειμενικότητας και  της  αμεροληψίας ,κρύβει  κάτω  από  την  επιφάνειά  της  μια  σειρά  

από  άρρητες επιλογές. Μετατοπίσεις  στις  επιλογές  αυτές, όπως  ακριβώς  και  στο 

καλειδοσκόπιο,  συνεπιφέρουν   αναδιατάξεις στην  πλοκή ,  στην εξιστόρηση  των   

γεγονότων , σε  ό,τι εν  γένει  θεωρείται  ως  αλήθεια.    Ο  λόγος  συγκεκριμένα   δεν  

αντικατοπτρίζει  απλά  την  πραγματικότητα  αλλά  διαμορφώνει  μαζί  της  μια  δυναμική   

διαλεκτική  σχέση  .  Ο  λόγος  ενσωματώνει  τις  εξουσιαστικές  σχέσεις  , τις  ασύμμετρες  

κοινωνικές  δομές,  τις  αναπαράγει  αλλά  ενίοτε  γίνεται  το  μέσο  για  τη  ριζική  ανατροπή  
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τους  για  το   μετασχηματισμό  τους. Η  αγνόηση  της  διαλεκτικής  αυτής  επιτρέπει  να  

ιδωθεί  ο  λόγος  μόνο ως φορέας  της  αλήθειας  και  όχι  ως συνδημιουργός  της  

πραγματικότητας. Εύκολα  μπορεί έτσι οποιαδήποτε  εκφορά  του  λογού να  εγκιβωτιστεί σε  

μανιχαϊστικά  σχήματα , να  εγκολπωθεί  διχαστικές  λογικές ,  να  προκαλέσει  λυσσαλέες  

αντιδράσεις.  

  Συμπερασματικά  το  οικείο  σχήμα  της  αφήγησης  που  προκαθορίζει  τα χρονικά  και  

χωρικά πλαίσια  φαλκιδεύει  στην  ουσία  οποιαδήποτε  προσπάθεια  διεύρυνσής  του ή  

διάρρηξής  του  ,που  θα  επέτρεπε  τις  πολλαπλές  αναγνώσεις  των  ιστορικών  γεγονότων  

και ευκολύνει  την  πρόσληψη  του ιστορικού  λόγου  ως  αλάνθαστου. Η  πρόσληψη  , όμως,  

του ιστορικού  λόγου  από  τους  μαθητές , ως  αλάνθαστου ,περιχαρακώνει  τις  γνωστικές  

τους  επιλογές  στα όρια  του σωστού  -λάθους,  στο  γνωρίζω – αγνοώ,  αποστεώνει  τη  

μαθησιακή  διαδικασία  από  το  δυναμικό  χαρακτήρα  της  και  τη  σπειροειδή  διαμόρφωσή  

της  ,αποτρέπει  την  εμβάθυνση  στο  ιστορικό  παρελθόν    και  τροχοπεδεί την  ανάπτυξη  

της  κριτικής  σκέψης.  Η  τάση αυτή  ενισχύεται ιδιαιτέρα  στις  χώρες που η  μετάδοση  

γνώσεων  γίνεται  μόνο  μέσα  από ένα  και  μοναδικό  σύγγραμμα  εγκεκριμένο  από  την 

πολιτική  ηγεσία   και  ευδοκιμεί  μέσα  σε  ένα  δασκαλοκεντρικό  περιβάλλον  που η  

αμφισβήτηση   της  αυθεντίας ,επειδή  ακριβώς  δυναμιτίζει  τα  θεμέλιά  του, ποδηγετείται.  

Έτσι  ο  εξοστρακισμός της  κριτικής προσέγγισης  της  ιστορίας  στο  σχολικό  χώρο  

καλλιεργεί  ένα  πρόσφορο έδαφος  για την ευδοκίμηση  δογματικών ιστορικών  αποφάνσεων   

στο  δημόσιο , για τη  μετατροπή   της  ιστορικής  επιστήμης  από  ερμηνεία  του  

παρελθόντος  σε  λάβαρο  αληθείας  για  πλείστες  πολιτικές  επιδιώξεις.  
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     Θεόδωρος Κάστανος: Η αντίληψή του για την  Γνώση  

Ν. ΜΠΑΚΑΣ Διδάκτορας Παν. ΠΑΤΡΩΝ 

Πρωτίστως να πούμε ότι ο Θεόδωρος Κάστανος (Θ. Κ.) χαρακτηρίζεται ως  

ο κοινωνιστής Παιδαγωγός. Για το θέμα μας η άντληση των πληροφοριών και κατ’ 

επέκταση η επιλογή έγινε άμεσα από τα γραπτά του, γιατί σε καμία περίπτωση δεν 

ακούμπησε θεματικά ή μεμονωμένα το θέμα της Γνώσεως ο ίδιος. Δηλαδή, δεν 

έγραψε κάπου ειδική πραγματεία περί γνώσεως ή περί σχολικής γνώσεως, ωστόσο  

ευκαιριακά αναφέρεται και εμείς σταχυολογούμε και ανασυνθέτουμε τις απόψεις 

του1. Ακόμη, αν και όπου εκ μέρους μας επιχειρήθηκε συνειδητά ή μη κάποιου 

είδους ερμηνεία έγινε στα πλαίσια των ευρύτερων απόψεών του, αλλά και της 

στάσης του να αφουγκράζεται τον δάσκαλο, κρατώντας παράλληλα μια πλάστιγγα 

στην μία πλευρά της οποίας η ευπρέπεια επέβαλε να σέβεται το επίπεδο των 

ανθρώπων και της κοινωνίας τους (Νόμους, Κράτος, οικονομία, εκκλησία, θεσμούς, 

τύπο, κτλ.), αλλά στην άλλη πλευρά η τόλμη πυροδοτούσε την σαφή, συγκεκριμένη, 

πλήρη και αντικειμενική παρουσίαση γεγονότων, απόψεων, διαπιστώσεων, 

προτάσεων και συμφερόντων ανθρώπων και καταστάσεων του καιρού του 

(ελληνικού, γερμανικού και γενικότερου εκπαιδευτικού γίγνεσθαι, κτλ.)2.    

Πριν από κάθε απόπειρα εκτιμούμε ότι επιβάλλεται να κάνουμε ένα 

διευκρινιστικό σχόλιο.  

Όσο πιο συνοπτικά γίνεται ο Θεόδωρος Κάστανος (1886-1932)  κατά την 

τριετία 1928-1931 εισηγήθηκε:  

1. Την βαθμιαία εφαρμογή του νέου σχολείου, ύστερα από πιλοτική 

δοκιμή
3
. 

2. Την δωρεάν παιδεία
4
.   

3. Την οχτάχρονη φοίτηση
5
.  

                                                             
1 Γι’ αυτό και η εμμονή μας για αυτούσια παραθέματα. Στις υποσημειώσεις η αποφυγή “ στο  ίδιο ή  
τ. ι. ”, έγινε για λόγους αποφυγής λαθών, πρακτικούς, κειμενοδιαχειριστικούς. 
2 Η Απολογία του Σχολείου Εργ., σ. 35-37, 51-53, 84. Κάστανου Θ.: Στις καινούργιες γραμμές, Σχολείο 

Εργασίας, τ. 3, σ. 2, Κάστανος Θ.: Το πρόβλημα του βιβλίου στο λαϊκό σχολείο, Σχολείο Εργασίας, τ. 8, 

σ. 12, Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ, σ. 25, 49, 73, 83-97. 

3 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ, σ. 84-85, Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική, σ. 26, Κάστανος 
Θ.: Σκέψεις γύρω από το Σχολείο Εργασίας,Σχολείο Εργασίας, τ. 9-10, σ. 7. 
4
 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 85, Κάστανος Θ.: Το πρόβλημα του βιβλίου στο 

λαϊκό σχολείο, Σχολείο Εργασίας, τ. 8, σ. 12. 
5
 Μπουλής Αν.: Εδική Διδακτική σ. 9, Κάστανος Θ.: Σκέψεις γύρω από το Σχολείο Εργασίας, Σχολείο 

Εργασίας, τ. 9-10, σ. 10. 
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4. Την γενική επιστημονική εκπαίδευση του δασκάλου στην ανώτατη 

βαθμίδα. Την τέλεια παιδαγωγική μόρφωση, αλλά και την άρτια 

πρακτική εξάσκηση του δασκάλου
6
.  

5. Τον δάσκαλο αρμόδιο για την εκπόνηση του Προγράμματος και την 

υλοποίηση των στόχων του, οι οποίοι απορρέουν από τις Γενικές 

Αρχές και Σκοπούς που θέτει η Πολιτεία
7
.  

6. Την μετεκπαίδευση όλων των δασκάλων πέραν των θεσμοθετημένων 

ως τη «σοβαρώτερη» και «επιταχτικώτερη ανάγκη»
8
. 

7. Την  αναλογία ενός δασκάλου προς τριάντα μαθητές
9
.  

8. Την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας
10

.  

9. Το βιβλίο εργαλείο γλώσσας, αλλά και φιλολογικής τέρψης
11

.   

10. Τα τεύχη, τα τυπογραφικά φύλλα αντί Αναγνωστικών
12

.  

11. Την ριζική μεταβολή του Προγράμματος με δεσπόζουσα θέση της 

Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας (ΕΣΔ)
13

.  

12. Την κυρίαρχη θέση της συνεργαζόμενης κοινότητας μεταξύ των 

μορφών διδασκαλίας- εργασίας
14

. 

13.  Τη δημιουργία σχολικών κήπων
15

.  

14.  «Την ίδρυση ενός πειραματικού πρότυπου σχολείου σε κάθε κεντρική 

πόλη που εδρεύει επιθεωρητής δημοτικών σχολείων.»
16

. 

15.  Την επαναδιαπραγμάτευση της διδακτέας ύλης των Θρησκευτικών, 

της Ιστορίας
17

 και αρχικώς, γενικότερα την υπαγωγή της ύλης όλων 

                                                             
6 Κάστανος Θ.: Η εκπαίδευση των δημοδιδασκάλων στην Ελλάδα, σ. 64-65, 62, 68, 88-89, 96,  
Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική, σ. 3, Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 84, Κάστανος 

Θ.: Οι βασικώτερες προϋποθέσεις της μεταρρύθμισης,  Σχολείο Εργασίας, τ. 4,  σ. 4 και Κάστανος Θ.: 

Σκέψεις γύρω από το Σχολείο Εργασίας, Σχολείο Εργασίας, τ. 9-10, σ. 7.  
7 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 82-83, Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική σ. 26. 

8  Κάστανος Θ.: Οι βασικώτερες προϋποθέσεις της μεταρρύθμισης,  Σχολείο Εργασίας, τ. 4, σ. 6 
9 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 85. 
10 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική σ. 9, Κάστανος Θ.: Πως καλλιεργούμε τη χρονική αίσθηση, Σχολείο 

Εργασίας, τ. 5, σ. 5. 
11 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική σ. 9, Κάστανος Θ.: Ιστορία και Σχολείο Εργασίας, Σχολείο 

Εργασίας, τ. 2, σ. 5 και Κάστανος Θ.: Το πρόβλημα του βιβλίου στο λαϊκό σχολείο, Σχολείο Εργασίας τ. 

8, σ. 11-12. 

12 Κάστανος Θ.: Το πρόβλημα του βιβλίου στο λαϊκό σχολείο, Σχολείο Εργασίας τ. 8, σ. 11-12. 

13 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική σ. 24. 
14 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική σ. 9, Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ, σ. 70, 62, 

Κάστανος Θ.: Να ξεκαθαριστούν οι αντιλήψεις, Σχολείο Εργασίας, τ. 7, σ. 4. 

15 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική σ.17-19, και Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική, σ. 9. 
16  Κάστανος Θ.: Οι βασικώτερες προϋποθέσεις της μεταρρύθμισης, Σχολ.Εργασίας, τ. 4, σ. 5. 
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των μαθημάτων στους κύκλους της Πατριδογνωσίας και 

Πολιτισμογνωσίας, αλλά και την αναβολή της σε ανώτερη βαθμίδα 

εξέλιξης του παιδιού
18

. 

16.  Ειδική πολιτική μέριμνα για την Εκπαίδευση των ξενοφώνων
19

.  

 

 Η επιγραμματική αυτή αναφορά γίνεται γιατί μετά από την 

τοποθέτηση του Θ. Κ. περί Γνώσεως θα εστιάσουμε στις απόψεις του στην 

σχολική γνώση, αφού η αγωγή ή η εκπαίδευση από την Πατρίδα ή  την 

Πολιτεία ή την Κοινωνία ή το Κράτος, χωρίς περαιτέρω εννοιολογικές 

αποσαφηνίσεις, εναποτίθεται στο Σχολείο, το οποίο με τη σειρά του ως 

έννοια επιμερίζεται στα εξής: 1)τι (ιδέα, ανάγκη, συμφέρον), 2) γιατί 

(σκοπός, αρχές), 3) πως (μέσα, όργανα, εποπτεία: α) ο δάσκαλος, β) ο 

μαθητής, γ) η γνώση (το βιβλίο, η διδασκαλία, το πρόγραμμα (εκλογή ύλης, 

οργάνωση της ύλης, Ε.Σ.Δ.), δ) το διδακτήριο, ε) άλλα εποπτικά μέσα, στ) ο 

σχολικός κήπος, κτλ., δίνοντας τη βαρύτητα μεν στη σχολική γνώση, αλλά σε 

συσχετισμό με τις άλλες συνιστώσες της αγωγικής διαδικασίας, καθόλα 

σημαντικές. Επειδή όμως οι απαντήσεις θα έπαιρναν απαιτήσεις 

μακροσκελούς μελέτης στην παρούσα ευκαιρία με βάση το θέμα του 

Συνεδρίου: «Ποια γνώση έχει τη  μεγαλύτερη αξία», περιορίζουμε την 

τοποθέτησή μας σε μια σειρά θεμελιωδών και όχι παράγωγων ερωτημάτων 

και επερωτημάτων. Ειδικότερα τη στιγμή που το ενδιαφέρον μας εστιάζεται 

στις αντιλήψεις περί γνώσεως εκ μέρους του Θ. Κ., αφού ορίζουμε 

εννοιολογικά πως λογίζεται τη  γνώση, σε σύγκριση με τα αποδεκτά ή τα 

συμφραζόμενα της εποχής, θα φωτίζουμε τις θέσεις του Θ. Κ. που 

σχετίζονται 1). με το δρον υποκείμενο, τον μαθητή, ως εκτελεστικό φορέα, 

και 2). το αντίστοιχο του επιτελικού φορέα, από την πλευρά του 

αποφασίζοντα (δηλαδή του Κράτους), τον δάσκαλο, ως αξιόλογο 

διαμεσολαβητή. Αναγκαστικά βέβαια θα γίνει λόγος επιγραμματικός και για 

το Σχολείο, επειδή συγκεκριμενοποιεί τα πράγματα, ότι δηλαδή διαμεσολαβεί 

των προσώπων. Όμως σκοπός της αγωγής που παρέχεται μέσα στο Σχολείο, 

                                                                                                                                                                             
17  Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική σ. 1, 32, Κάστανος Θ.: Ιστορία και Σχολείο Εργασίας, Σχολείο 
Εργασίας, τ. 2, 3, 4. 
18  Κάστανος Θ.: Σκέψεις γύρω από το Σχολείο Εργασίας, Σχολείο Εργασίας, τ. 9-10, σ. 9.  
19 Το φως, αρ. φυλ. 64, 15 Αυγ., 1926, σ. 2-3 και 68, 15 Οκτ., 1926, σ. 6-7. Διευθ. Στέλιος Αλοΐζος, 

Ηράκλειο. Είναι η μόνη αναφορά που δεν εμπίπτει στην περίοδο 1928-1932. 
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κατά τον Θ. Κ., «εἶναι ὁ εὔρωστος ἄνθρωπος στὴ ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα, ὁ 

ἄνθρωπος μὲ ἰσχυρὴ θέληση ἡθικὴ ἱκανότητα, ποὺ νὰ μπορῆ νὰ εἶναι πάντα 

ἕτοιμος καὶ ἱκανός νὰ χρησιμοποιήση τὶς δυνάμεις καὶ τὶς ἱκανότητές του γιὰ 

τὴν ἐκπολιτιστικὴ πρόοδο καὶ γιὰ τὸ ὅφελος τῆς κοινωνίας». Βέβαια από τη 

στιγμή που το ερώτημα γίνεται ποια γνώση έχει μεγαλύτερη αξία στο Σχολείο 

το ερώτημα γίνεται πιο πρακτικό με τον καθορισμό της ύλης που πρέπει να 

διδάσκεται και εδώ υπεισέρχονται διάφοροι παράγοντες για να πάρουν θέση. 

Ιστορικά ανάλογα με την εποχή, το είδος και το ποσό της ύλης 

εμπλουτίστηκε (από γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, θρησκευτικά) με τις 

επεμβάσεις της Εκκλησίας, του Κράτους, της Ζωής, της Επιστήμης και των 

Ανώτερων Σχολείων, και ακόμη η αφθονία των γνώσεων επέβαλε κριτήρια 

και αρχές στην επιλογή
20

. Και πάλι μετά από όλες αυτές τις διευκρινήσεις 

αρκούμαστε σε ελάχιστα ερωτήματα, μια πρακτική προσφιλέστατη στον Θ . 

Κ.: 

1.  «Ποιὰ εἶναι τὰ προβλήματα ποὺ θὰ ἀντικρύση τὸ παιδί καὶ θὰ 

καταπιαστῇ νὰ τὰ λύση;»21. 2. «Πρὸς τὴν ὕλην αὐτῶν, ποὺ 

στρέφεται τὸ παιδὶ πρέπει νὰ καθοδηγεῖται;»22. 3. «Πῶς θὰ γίνη ἡ 

ἐργασία μέσα στὸ σχολειὸ γιὰ νὰ πετύχη τὸν κοντινότερο σκοπὸ 

του, δηλαδὴ τὴν ἀπόχτηση τῶν γνώσεων καὶ τῶν δεξιοτήτων 

ποὺ χρειάζονται στὸν κάθε  ἄνθρωπο γιὰ νὰ ζήση μέσα στὴ ζωὴ 

καὶ νὰ συντελέση στὴν ἀνύψωσὴ του καὶ στὴν ἀνύψωση τῆς 

κοινωνίας του; Ἀφοῦ οἱ σχέσεις της κοινωνικῆς ζωῆς εἶναι 

πολύπλοκες καὶ πολυποίκιλες, τὰ ἀγαθὰ τοῦ πολιτισμοῦ 

ἄφθονα, τὰ προϊόντα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τέχνης ἄπειρα, 

μπορεῖ ἕνα ἄτομο μόνο του, ἀνεξάρτητα, νὰ φτάση σὲ ἕνα ποσὸ 

γνώσεων  καὶ δεξιοτήτων καὶ νὰ ἐπαρκέση; (Ἐσωτερικὴ ἀνάγκη, 

λευτεριὰ καὶ ἀνεξαρτησία)»23. 4. Ποιὰ εἶναι ἡ ἀποστολὴ του 

δασκάλου στὸ κόσμο; 5. «Θὰ μπορέση η ἐσωτερικὴ αὐτὴ 

ἀνάγκη γιὰ γνώση, μόνη της, χωρίς νὰ καθοδηγηθῇ, νὰ στραφῇ 

                                                             
20

 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2
η
 έκδ, σ. 41, Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 20.  

21 Κάστανος Θ.: Να ξεκαθαριστούν οι αντιλήψεις, Περ. Σχολείο Εργασίας, τ. 7, Απρίλης 1931, 
Φλώρινα, σ. 3. 
22 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική, χειρόγραφες σημειώσεις, σ. 11. 
23

 Κάστανος Θ.: Να ξεκαθαριστούν οι αντιλήψεις, Περ. Σχολείο Εργασίας, τ. 7, Απρίλης 1931, 
Φλώρινα, σ. 3. 
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σ’ ὅλα τὰ χρειαζούμενα ἀπό τὴ ζωϊκὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνάγκη 

ἀγαθὰ τοῦ πολιτισμοῦ, ἀφοῦ κάθε ἐργασία σωματικὴ καὶ 

πνευματικὴ πρέπει νὰ βγαίνη μόνο ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἀνάγκη;». 6. 

«Μπορεῖ ὅμως ὁ δάσκαλος νὰ φτιάνῃ ἕνα ἑβδομαδιαῖο πρόγραμμα, 

ποὺ νὰ περιλαμβάνονται τὰ πράγματα πάνω στὰ ὁποῖα θὰ 

ἐργασθῇ»24. 

 

Α. Τι είναι Γνώση κατά τον Θεόδωρο Κάστανο (Θ. Κ.)
25

 

Ο Θ. Κ. στις Παραδόσεις του μαθήματος της Ψυχολογίας μιλώντας για  τα  είδη 

των συλλογισμών και τις κρίσεις ως διανοήματα, δίνει και τον ορισμό της γνώσης. 

«Τὸ ἀντικείμενο τῆς διανόησης δὲν εἶναι δικό μας, ἔχομεν τὴν συναίσθηση ὅτι τὸ 

ἀντικείμενον εὑρίσκεται ἔξω, ὑπάρχουν ἀνεξάρτητα ἀπὸ μᾶς, τὰ ἐξ-

αντικειμενίζομεν δηλαδὴ αὐτά. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο ἀποτελεῖ γνώση τῶν πραγμάτων. 

Αὐτὴ ἡ συναίσθηση τῆς ὑπάρξεως τοῦ γεγονότος ἢ τοῦ ἀντικειμένου ἐκτὸς ἡμῶν 

λέγεται γνώση. ὁ σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νὰ συνοδεύεται μ’ ἀλήθειες, 

σχετικὲς μὲ τὴν πραγματικότητα διὰ νὰ φθάσῃ στὸ γιγνώσκειν τῶν πραγμάτων. Δὲν 

εἶναι δυνατὸν νὰ φθάσῃ μέχρι μερικῶν ὁρίων καὶ νὰ περάσῃ πέρα ἀπὸ τὴν γνώση 

μας. Ἡ ἐπιστήμη ποὺ ἀσχολεῖται μέχρι τίνος ὁρίου εἶναι δυνατὸν νὰ φθάσῃ ἡ γνώση 

μας εἶναι ἡ φιλοσοφία καὶ ὁ κλάδος ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν φιλόσοφο 

Κάντειον26. Θεωρία τῆς γνώσης χρόνου καὶ χώρου καὶ προϋπόθεση γιὰ τὴν γνώση 

                                                             
24

 Μπουλής Αν.: Ειδ. Διδ., σ. 24. 
25

 Τα αποσπάσματα από: 1) Γενική Διδακτική (Γεν. Διδ.), 2) Ειδική Διδακτική (Ειδ. Διδ.) και 3) 
Ψυχολογία (Ψυχ.), επειδή αποτελούν απ’ ευθείας χειρόγραφες σημειώσεις των Παραδόσεων του Θ. 
Κ. στο Μονοτάξιο Διδασκαλείο Καρπενησίου (1928-1929), από τον διδασκαλιστή Αναστάσιο 
Μπουλή από την Οκτωνιά Εύβοιας, είναι αυτονόητο να έχουν σχετική ασάφεια, αρρυθμία, έλλειψη 
στίξης, ανορθογραφία κτλ. Οι παραπομπές στις αντίστοιχες σελίδες, δυστυχώς,  δεν αντιστοιχούν 
στο Παράρτημα της διδακτορικής μου διατριβής, που παρατίθενται οι σημειώσεις των Παραδόσεων 
του Θ. Κ., αλλά σε νέα επικείμενη έκδοση.     
26 Γνώσις: «Η περί της πραγματικότητος αντικειμένου τινός ή γεγονότος πεποίθησι η εν αντιθέσει 
προς την πίστιν και την δόξαν στηριζομένη επί αποχρόντων υποκειμενικών και αντικειμενικών 
λόγων. Οι λόγοι ούτοι πηγάζουσιν ή εκ μαρτυριών (ιστορική γνώσις) ή εκ του συνδέσμου των 
αριθμών, των μεγεθών και των σχημάτων (μαθηματική γνώσις) ή εκ συλλογισμών (φιλοσοφική 
γνώσις)». Ο. π. Ανδρούτσος Χρ. : Λεξικόν της Φιλοσοφίας, Αθήνα 1929, Τύποις Ι. Α. Αλευροπούλου 
και Σίας, σ. 86. Και ο Θ. Κ. ξεχωρίζει την γνώση από την πίστη θεωρώντας την συμπλήρωμα της 
γνώσης με διαισθητική υφή και για έργα μη ανθρώπινα και αινιγματικού χαρακτήρα, ο. π. Κάστανος 
Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ, σ. 35. Ο Καντ διαστέλλει την Γνώση σε καθαρή, ήτοι την μη 
εξαρτημένη παντελώς εκ των κατ’ αίσθηση αντιλήψεων και μόνο επί του λόγου ερειδομένη 
(μαθηματική) και την εμπειρική, την προερχόμενη από τις κατ’ αίσθηση αντιλήψεις. Ορίζει τρία 
βασικά ερωτήματα για τη Φιλοσοφία: τι δύναμαι να γνωρίζω, τι δύναμαι να πράττω και τι 
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εἶναι ἡ προσοχὴ καὶ δεύτερον δὲν ἠμπορεῖ νὰ κάμῃ κρίσεις ἂν μὴ ὑπάρχουν ἄλλα 

διανοήματα ἄλλαι κρίσεις, ἄλλα φαινόμενα πάνω στὰ ὁποῖα θὰ στηρίξωμεν τὸ 

νέο.»27. 

«Ἡ προσοχὴ λέγεται καὶ βιολογικὴ προσοχή. Ἡ βιολογικὴ προσοχὴ μᾶς 

κάμνει νὰ αἰσθανθῶμεν τὰ γεγονότα τοῦ ἔξω κόσμου ἀλλὰ δὲν ἔχει μεγάλην 

γνωστικὴν σημασίαν, ἀλλὰ τοιαύτην ἔχει ἡ ἑκουσία προσοχή. Ἡ ἑκουσία προσοχὴ 

ἐξυπηρετεῖ μίαν ὁρμὴ τοῦ πλουτισμοῦ τῶν γνώσεων. Ἐξυπηρετεῖ καὶ τὴν εὕρεση τῆς 

ἀληθείας στὴν ἐπιστήμη»28. 

«Αἱ ὑγιεῖς καὶ ὀξεῖαι αἰσθήσεις ἀποτελοῦν τὰ ὄργανα κάθε γνώσεως καὶ εἶναι οἱ 

φάροι κάθε ψυχικοῦ μας θησαυροῦ»29. 

Έπειτα, «Ἡ ψυχολογία τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ μεγάλου ἀνθρώπου 

φανερώνει ὅτι ὑπάρχει μία ἔμφυτος δύναμις διὰ νὰ δράσῃ καὶ κινηθῇ ἄλλος λίγο 

καὶ ἄλλος πολύ.»30. 

«Ἡ ὁρμὴ πρὸς τροφήν, καὶ ἡ κίνηση εἶναι οἱ βασικότερες ὁρμὲς ποὺ ἐξυπηρετοῦν 

τὸ ἄτομο». Αλλά και άλλες όπως η ορμή προς μίμηση, προς ενασχόληση, προς 

επικοινωνία, προς γνώση, οι οποίες παρατηρούνται σε όλη τα διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου
31

. 

«Κάθε ἄνθρωπος γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ζήσῃ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὸ ἐγώ του καὶ τὴν 

κοινωνίαν πρέπει νὰ εὕρῃ ἕνα ποσὸν γνώσεων»32. «Ἡ συστηματικὴ ἀποταμίευση 

γνώσεων γίγνεται μέσα στὸ σχολειό»33, θα αποφανθεί ο Θ.Κ., αλλά ποιο σχολειό 

υφίσταται και ποιο οραματίζεται;  

Προκαταβολικά να πούμε ότι ο Θ. Κ. εκτιμά ότι το Σχολείο είναι ο 

αποτελεσματικότερος κοινωνικός παράγοντας (μεταξύ των άλλων, όπως: οικογένεια, 

εκκλησία, τύπος, κτλ.), ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης 

                                                                                                                                                                             
δικαιούμαι να ελπίζω. Το πρώτο αποτελεί αντικείμενο της Γνωσιολογίας.  Ο. π. Ανδρούτσος Χρ., σ. 
200, βλ. Σχετικά και Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη.      
27 Μπουλής Αν.: Ψυχολογία σ. 53.    
28

 Μπουλής Αν.: Ψυχολογία σ. 34.  
29 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 6. 
30

 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 18. 
31 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική σ. 9, Μπουλής Αν.: Ψυχολογία σ. 77-78, Κάστανος Θ.: Το Σχολείο 
Εργασίας 2η έκδ, σ. 39. 
32 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 15. 
33 Μπουλής Αν.: Ψυχολογία, σ. 42. 
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ζωής και ότι η εκπαίδευση «θεωρεῖται βάση γιὰ κάθε ἄλλη πρόοδο»34. Όμως 

«Νόμους καὶ κανόνες γιὰ τὴν ἀγωγὴ θὰ μᾶς δώση ἡ ἐξέλιξη τοῦ παιδιοῦ. Ἀκόμα καὶ 

οἱ ἀρχές γιὰ τὴ σχολικὴ ἐργασία θὰ βγοῦν ἀπ’ τὴν ἴδια πηγὴ»35
. (Η εντονότητα στο 

πρωτότυπο). 

 

Β. Η σχολική γνώση.      

   Β.1.      Το Σχολείο 

             Για τον Θ. Κ. «τὸ σχολεῖο εἶναι μιὰ κοινωνικὴ ἀνάγκη, ποὺ βγαίνει ἀπό τὴ 

ζωὴ τῆς κοινωνίας καὶ ποὺ παίρνει κάθε φορὰ τὸ ρυθμὸ καὶ τὴ μορφὴ, ἀνάλογα με 

τὶς ἀντιλήψεις ποὺ ἔχει ἡ κοινωνία γιὰ τὴ ζωὴ της, γιὰ τοὺς σκοποὺς της καὶ γενικὰ 

γιὰ τὸν προορισμὸ της»36
. Αξίζει εδώ να αναφερθεί σχετικά με την ιστορική 

διάσταση του Σχολείου και την απαίτηση της αλλαγής, ο Θ. Κ. επιχειρηματολογεί ότι 

προϊόντος του χρόνου και του πολιτισμού ο καταμερισμός της εργασίας έφερε ως 

συνακόλουθο και τη διαίρεση της Επιστήμης σε κλάδους. Έτσι όμως άλλαξε και η 

σχέση μεταξύ εργαζόμενου και προϊόντος λόγω μηχανικής παραγωγής. «Ἔπειτα 

ἤρχισε νὰ κυριαρχῇ ἡ εἰδικεύουσα μηχανικὴ νέκρα. καὶ ἀφ’ ἧς ἐποχῆς ἤρχισε ἡ 

προσπάθεια πρὸς ὑλικὴν πρόοδον, ἀπὸ τότε ἤρχισε νὰ παρουσιάζεται μιὰ 

λανθάνουσα ἀντίδραση στὴν πνευματικὴ πλευρὰ τοῦ πολιτισμοῦ. Αὐτὴ συνίσταται 

ν’ ἀνυψωθοῦν οἱ συναισθηματικὲς ἀξίες ποὺ στραγκαλίσθηκαν ἀπὸ τὴν 

βιομηχανίαν. 

Ἡ ἀντίδρασις θέτει τὴν σφραγῖδα τῆς προσωπικότητος πάνω στὴν ἐργασία. Ἡ νέα 

ἐποχὴ ἀντὶ τῆς πλατειᾶς κατανομῆς τῆς ἐργασίας ζητεῖ πάλιν τὴν ἀτομικὴν 

δημιουργία σὲ ψηλώτερη θέση ἀπὸ τὴν ὁμαδικὴν παραγωγήν. Αὐτὰ συμβαίνουν 

καὶ στὴν παιδαγωγικὴν κονίστραν. Ἐὰν μεταφράσωμεν αὐτὰ στὴν γλῶσσα θὰ 

ἴδωμεν ὅτι γενικῶς ἐκπολιτιστική, οἰκονομική, κίνηση ποὺ ἔχει ὡς γνώρισμα τὴν 

κατανομὴ τῆς ἐργασίας βαδίζει παράλληλα μὲ τὴν παιδαγωγικὴ κίνηση, ἥτις ἔχει ὡς 

γνώρισμα τὴν διαίρεση τῆς ὕλης σὲ ξεχωριστὰ μαθήματα. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἦτο μία 

ἐπίδραση παρμένη ἀπὸ τὴν διαίρεση σὲ διάφορους κλάδους. Τοῦτο ἐγίγνετο γιὰ νὰ 

                                                             
34 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ, σ. 5 
35 Κάστανος Θ.: Σκέψεις γύρω στο Σχολείο Εργασίας, Περ. Σχ, Εργ. τ. 9-10, Ιούνης-Ιούλης 1931, 
Φλώρινα, σ. 4. 
36 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 22-23. 
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μεταδίδωνται εὐκολώτερα καὶ βαθύτερα, εἰδικὲς γνώσεις, ἀφοῦ ἄλλωστε 

ἀπέβλεπεν ἡ μόρφωση στὸ ποσὸν καὶ ὄχι στὸ ποιὸν τῶν γνώσεων»37.  

 Το Σχολείο όμως που οραματίζεται ο Θ. Κ. είναι το Σχολείο 

εργασίας, τα κύρια γνωρίσματα του οποίου, όπως είχε διαμορφωθεί στη Γερμανία 

στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν: «1ο. Ἐσωτερικὴ ἀνάγκη γιὰ δράση. 2ο. 

Ἀνεξάρτητη καὶ λεύτερη ἐνέργεια τοῦ παιδιοῦ. 3ο. Ἀπόχτηση δυνάμεων ποὺ ἡ 

ἐκδήλωσή τους ἔχει κοινωνικὴ κατεύθυνση»38. Το πλαίσιο αυτό οριοθετεί και τις 

αδιαμφισβήτητες αρχές του: 

α). την αρχή της ελευθερίας, η οποία επιτυγχάνεται αφήνοντας «τὸ παιδὶ σὲ ἄφθονες 

εὐκαιρίες νὰ ζήση καὶ νὰ κινηθῆ μέσα στὸ πλαίσιο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς τῆς τάξης 

του καὶ τοῦ σχολεῖου του»39
, β). την αρχή της εσωτερικής ανάγκης (διαφέροντος), 

γ). την αρχή της πατρίδας
40

, δ). την αρχή της κοινωνικότητας, αλλά και ειδικότερα 

για ότι αφορά την εκλογή της ύλης ε). την αρχή της ζωής και στ). την αρχή της 

αφομοίωσης
41

. «Ἡ ἀρχὴ τῆς ἀφομοίωσης τονίζει πὼς πρέπει νὰ διδάσκεται στὸ 

παιδὶ μόνο ἡ ὕλη ποὺ εἶναι ἀντίστοιχη μὲ τὴν ἀντιληπτικὴ του δύναμη» (ἀρχὴ τοῦ 

διαφέροντος)42. Ειδικότερα για το σχηματισμό των εννοιών, για «τὴ γένεση σαφῶν 

καὶ ζωντανῶν ἐννοιῶν δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ χρησιμεύση στήριγμα ξερὴ λέξη»43
, αλλά 

απαιτείται πολυαισθητηριακή εργασία και μεγαλύτερη ηλικία, οπότε θα μπορούν να 

συμμετέχουν «ὅλες οἱ αἰσθήσεις πάνω στὰ ἀντικείμενα»44
.  

«Ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς ἀπαιτεῖ ν’ ἀντιληφθῇ καὶ νὰ ζήσῃ τὸ παιδὶ τὴ ζωὴ ποὺ τὸ 

περιβάλλει. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ζωή ποὺ περιβάλλει κάθε παιδὶ πλαισιώνεται ἀπό τὰ στενὰ 

ὅρια τῆς πατρίδας του, γι’ αὐτὸ ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς μπορεῖ νὰ χαρακτηριστῇ καὶ σὰν 

                                                             
37 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 25, Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ, σ. 50-51. 
38

 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2
η
 έκδ, σ. 30. Ο όρος Σχολείο Εργασίας περιέχει «τα 

γνωρίσματα: α) πως οι διαφορώτατες μορφές της ανθρώπινης εργασίας και η μορφοποίηση των 
προϊόντων της αντιληπτικής ενέργειας βρίσκουν πλατύ στάδιο και β) πως η απόκτηση των γνώσεων 
γίνεται πιο λίγο με τη μετάδοση και πιο πολύ ενεργητικά, με την ιδιαίτερη ενέργεια του μαθητή, με 
την παρατήρησή του, με πειραματισμούς, με ιδιαίτερες μελέτες και άλλες δοκιμές.». ο.π. στο 
Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2

η
 έκδ, σ.  Κάστανος Θ.: Σκέψεις γύρω στο Σχολείο Εργασίας, Περ. 

Σχ, Εργ., τ. 9-10, Ιούνης-Ιούλης 1931, Φλώρινα, σ. 10 και Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2η έκδ, 
σ. 28. 
39 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 61, 58. 
40

 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 64. 
41

 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2
η
 έκδ, σ. 45-46. 

42 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2η έκδ, σ. 44. 
43 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2η έκδ, σ. 54. 
44 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2η έκδ, σ. 55. 
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ἀρχή τῆς πατρίδας, μὲ τὴ στενώτερη σημασία της»45. Από την άποψη αυτή η όλη 

εργασία του Σχολείου είναι πατριδογνωσία. Πηγή δηλαδή της σχολικής γνώσης και 

δράσης είναι πατρίδα με τη στενή και την ευρύτερη σημασία της
46

. 

«Τὰ πράγματα καὶ φαινόμενα τῆς πατρίδας δὲν ἐξετάζονται μόνα τους, 

παρὰ πάνω στὴν ἐξέλιξὴ τους μὲ τὴν εργασία, τὴ χρησιμότητὰ τους για τὴν 

ἐργασία καὶ τὴν ἀξία τους γιὰ τὴν ἐργασία. Ἡ Ἐργασία εἶναι ἡ ἀρχὴ ποὺ βάζει τάξη 

στὴ διδασκαλία τοῦ σχολειοῦ ἐργασίας, καθώς γενικὰ καὶ στὴ  ζωὴ»47. 

«Ἡ μεταρρύθμιση τὰ ἀνατρέπει ὅλα σύμφωνα μὲ τὴ γενική της ἀρχὴ ποὖναι 

δράση καὶ ὄχι γνώση. Ἐργασία εἶναι ποὺ χρειάζεται ἐδῶ πέρα πάνω στὰ 

ἀντικείμενα»48. 

«Ὅπως ἐκλέγουμε κατάλληλα τὴ σωματικὴ τροφὴ τοῦ παιδιοῦ ἔτσι πρέπει νὰ 

ἐκλέγουμε καὶ τὴν πνευματική, ἔχοντας ὑπόψει καὶ τὶς κλίσεις ποὔχει τὸ παιδὶ καὶ 

νὰ ἱκανοποιήσωμε τὶς ἐσωτερικές του ἀνάγκες. Αὐτὴ εἶναι μιὰ ἀρχὴ ποὺ δὲν 

μποροῦμε νὰ τὴν ξεφύγωμε» 49. 

Η «βάση τοῦ σχολειοῦ ἐργασίας εἶναι ἐνέργεια, δράση, μάθηση μὲ 

λεύτερη ἐργασία»50. ( Η εντονότητα στο πρωτότυπο).  

«Τὸ νέο σχολεῖο δὲν ἐξετάζει τὶ ξέρει καὶ πόσα ξέρει ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ 

στρέφεται στὴ συστηματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ συναισθήματος καὶ τῆς βούλησης, στὴν 

                                                             
45 Στο ίδιο, σ. 42, και «Δύο εἶναι αἱ κύριες ἀρχές, ποὺ θὰ στηριχθῶμεν διὰ νὰ ἐργασθῶμεν, ἡ ἀρχὴ 

τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀφομοιώσεως. Ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς ἐγείρει μιὰ ἀπαίτηση θὰ διδάξητε στὰ παιδιὰ κατὰ 

τέτοιο τρόπο τέτοια ὕλη ὥστε τὸ παιδὶ νὰ καταλάβῃ τὴν ζωὴ ποὺ τὸ περιβάλλει, ἐπειδὴ ἡ ζωὴ 

πλαισιώνεται στὰ στενὰ ὅρια τῆς πατρίδος γι’ αὐτὸ ἀρχὴ τῆς ζωῆς χαρακτηρίζεται καὶ ὡς ἀρχὴ 

πατρίδος. Ὄχι πατριδογνωσία καὶ πατριδογραφία, ἂν ἔχῃ δάση, βουνά, δρόμους κ.τ.λ. ἀλλὰ τὴν 

πατρίδα μὲ τὴν πλατειά της σημασία. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπεκταθῇ κανεὶς πλατύτερα, ὅτι ὕλες 

παρμένες ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ παιδιοῦ ἔχουν ἀπόλυτον ἀξίαν καὶ ἀνυπολόγιστον μορφωτικὴ δύναμη.», 

ο.π. Γενική Διδ., σ. 20. 

46 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 59-60. 
47

 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2
η
 έκδ, σ. 67. 

48 Μπουλής Αν.: Εδική Διδακτική σ. 31-32. 
49 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 35. 
50

 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2
η
 έκδ, σ. 24, 71, 127, Κάστανος Θ.: Να ξεκαθαριστούν οι 

αντιλήψεις, Περ. Σχολείο Εργασίας, τ. 7, Απρίλης 1931, Φλώρινα, σ. 3. 
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ἐνεργητικὴ ἐπεξεργασία ἑνὸς πνευματικοῦ κόσμου τοῦ ἀληθινοῦ τοῦ ὡραῖου καὶ τοῦ 

καλοῦ»51. ( Η εντονότητα στο πρωτότυπο).  

«Αὐτὴ ἡ παιδαγωγικὴ κατεύθυνσις χαρακτηρίζεται ὡς κοινωνιστικὴ καὶ 

στηρίζεται στὴν βούλησιν καὶ τὴν κοινωνία. Ὀνομάζεται δὲ ὡς βουληστικὴ 

κοινωνιακὴ κατεύθυνσις.»52. 

           «Τὸ παλιὸ σχολεῖο ἔχει νοησιαρχικές βάσεις καὶ γνωστικοὺς σκοποὺς, πάντα 

ἀσχολήθηκε καὶ φροντίζει μὲ ἐπιμέλεια καὶ τέχνη νὰ μεταδώσει στὰ παιδιὰ 

γνώσεις, κι ἀκόμα τὸ χειρότερο, σκοτώνει τὰ παιδιὰ με τὸ νὰ μαθαίνουν τὰ 

γλωσσικὰ σύμβολα τῶν πραγμάτων, τῶν σχέσεων καὶ γενικὰ τῆς ζωῆς. Ὁ τυπικισμὸς 

ἦταν τὸ πνεῦμα τῆς ἐργασίας του. Ἀσχολήθηκε μὲ ἔννοιες καὶ λέξεις χωριστὰ ἀπὸ 

τὰ πράγματα. Γι’ αὐτὸ ἡ διδασκαλία τῆς γλώσσας, πιὸ πολὺ τῆς ὀρθογραφίας της, 

ἦταν καὶ εἶναι ἡ κυριώτερη φροντίδα τοῦ σχολεῖου»53. 

Β.2. Ο δάσκαλος  

Ο Θ. Κ. χαρακτηρίζει την θέση του δασκάλου ως «Μεγαλειώδη ἀποστολὴ»
54

, και 

τον ισχυρότερο  παράγοντα στην μόρφωση του παιδιού. «Ὅσον παιδαγωγικότερος 

καὶ πιὸ μορφωμένος εἶναι ὁ δάσκαλος τόσον καλλίτερον κερδίζει εἰς τὴν ἀγάπην καὶ 

τὴν συμπάθειαν καὶ οὕτω γίγνεται τὸ χρυσὸ γεφύρι, ποὺ εἶναι ὁ ὀχετὸς τῆς 

μορφώσεως τοῦ παιδιοῦ»55. 

Στο δάσκαλο πρέπει να παρέχεται πλατιά και βαθιά ολοκληρωμένη μόρφωση, «ἡ 

ὁποῖα ἀφενὸς ὁδηγεῖ μόνη της στὴ βαθύτατη γνώση τῶν πραγμάτων καὶ ἀφετέρου 

κάνει τοὺς ἴδιους τοὺς δασκάλους ἱκανούς νὰ μποροῦν νὰ ἀναλαμβάνουν μιὰ 

βασικὴ ἐπεξεργασία τῆς στοιχειώδους ἐπιστήμης γιὰ τὸ σχολεῖο»56
, δηλαδή «...μιὰ 

ἀρκετὰ ἐπαρκῆ, πολύπλευρη γενικὴ καὶ πλήρη ἐπαγγελματικὴ παιδαγωγικὴ 

ἐκπαίδευση»57
.  

                                                             
51 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2η έκδ, σ. 33, 35, 55, Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική, σ. 7.   
52

 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 8. 
53 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 24, Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική, σ. 7.  
54

 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 17. 
55 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 2-3. 
56 Κάστανος Θ.: Η εκπαίδευση των δημοδιδ.  σ. 95 , Κάστανος Θ.: Οι βασικώτερες προϋποθέσεις της 
μεταρρύθμισης,  Περ. Σχολείο Εργασίας, τ. 4, Γενάρης 1931, Φλώρινα, σελ. 4. 
57 Κάστανος Θ.: Η εκπαίδευση των δημοδιδ.  σ. 88. 
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Μην ξεχνάμε ότι το σπουδαιότερο στη διδασκαλία δεν είναι το ποσό των 

γνώσεων που δίνουμε στα παιδιά, αλλά «πὼς ὁ κυριώτερος συντελεστὴς τῆς ἀγωγῆς 

εἶναι χωρὶς ἀμφισβήτηση ὁ δάσκαλος, ὁ ἐνθουσιώδης καὶ εὐσυνείδητος 

παιδαγωγὸς, ἡ ἀληθινὴ πρότυπη δασκαλικὴ προσωπικότητα»58. 

Ο δάσκαλος για τον Θ. Κ. αποτελεί τον σφραγιδοθέτη της καθολικής λαϊκής 

μόρφωσης, τη βάση και την προϋπόθεση για την επίτευξη των σκοπών του 

δημοτικού σχολείου
59

. 

Ο δάσκαλος δεν είναι η κινητήρια δύναμη, ο εμπνευστής νους που λειτουργεί 

ενεργητικά και η ισχυρή βούληση, ενώ τα παιδιά δεν έχουν καμιά πρωτοβουλία
60

. 

Δεν είναι  «το κέντρο κάθε κίνησης»
61

. Αλλά για να μάθει το παιδί, για να 

ικανοποιήσει δηλαδή την εσωτερική του ανάγκη, την περιέργειά του αφενός και για 

να βάλει γερά θεμέλια στην μετέπειτα ανάπτυξή του αφετέρου, έχει ανάγκη 

καθοδηγήσεως, όχι εξαναγκασμού, αλλά αβίαστης χειραγώγησης, υποβοηθώντας το 

σε κάθε τι που κίνησε το διαφέρον του. Ο δάσκαλος «πρέπει νὰ εἶναι ὁ πρῶτος 

παράγοντας αὐτῆς τῆς κατευθυντήριας γραμμῆς γιὰ νὰ μεταβληθῇ ἀργότερα σὲ 

συνοδοιπόρο καὶ πιὸ ύστερα σὲ συνεργάτη πάνω στὶς γραμμὲς ποὺ βαδίζουν τὰ 

παιδιὰ».  «Ὁ δάσκαλος παίζει ἀνάμεσα στὰ παιδιὰ τὸ ρόλο τοῦ συνεργάτη, τοῦ 

συντρόφου, τοῦ φίλου», «ὁ ὁδηγητὴς στὴν ἐργασία, ὁ συνεργάτης καὶ σύμβουλος 

σὲ διάφορες δύσκολες περιπτώσεις»62. 

Β.3. Ο μαθητής  

Ο μαθητής (στο Σχολείο Εργασίας) 

«Ἕνα ἀξίωμα εἶναι τὸ ἑξῆς: 

πρέπει κάθε ἔργο νὰ φέρῃ τὴν σφραγῖδα τοῦ 

παιδιοῦ, ὅτι εἶναι δικό του, βγαίνει ἀπὸ μέσα 

του. Πρέπει νὰ προσπαθήσωμε ν’ ἀφήσωμε τὴν 

αὐτενέργεια στὸ παιδὶ καὶ νὰ φθάνῃ στὴν 

κατανόηση τῶν διαφόρων πραγμάτων καὶ 

στοιχείων μὲ τὴν συζήτηση»63. 

                                                             
58 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ., σ. 33. 
59

 Κάστανος Θ.: Η εκπαίδευση των δημοδιδ.  σ. 96. 
60

 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 47, Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική, σ. 3. 
61 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 49. 
62 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 53. 
63 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική, σ. 32-33. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

Θεματική : ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

118 

«Ἡ σημερινὴ παιδολογία ξεχωρίζει τρεῖς ψυχολογικὲς βαθμίδες ἐξέλιξης τοῦ 

μαθητῆ. 1ο τὴν ἡλικία τῶν παραμυθιῶν, ἀπὸ τὸν τέταρτο ὣς τὸν ὄγδοο χρόνο τῆς 

ἡλικίας˙ ἕνα μέρος αὐτῆς τῆς περιόδου προχωρεῖ μέσα στὸ σχολειὸ, 2ο τὴν ἡλικία 

ποὺ καταχτᾷται ἡ πραγματικότητα˙ ἀπὸ τὸν 9ο μέχρι τοῦ 12ου χρόνου τῆς ἡλικίας 

καὶ 3ο τὴν ὥριμη παιδικὴ ἡλικία˙  ἀπὸ τὸ 13ο  μέχρι τοῦ 16ου χρόνου τῆς 

ἡλικίας»64. 

Οι οπαδοί του Σχολείου Εργασίας τονίζουν ότι για να μην διαταραχτεί ψυχολογικά 

το παιδί με τον ερχομό του στο σχολείο πρέπει να δίνεται χρόνος για φυσική 

προσαρμογή γιατί «δὲν ἔχει κατακτήσει ἀκόμη τὸ γύρω του ὑλικὸ κόσμο μὲ τὸ χῶρο 

του, ἀριθμὸ, σχῆμα, χρῶμα καὶ ποιότητα»65. «Τασσόμεθα μὲ τὴν θεωρία “ἀπὸ τὰ 

κοντὰ στὰ μακρινά”»66. Το παιδί πρέπει να ασχολείται με ενότητες μαθημάτων που 

να «κινοῦν τὶς  καλαισθητικὲς του χορδὲς τῆς ψυχῆς» και να ακουμπούν «τὰ 

πράγματα καὶ τὴ ζωὴ»
67

. Να είναι κοντινά του συγκεκριμένα και γνωστά και να 

προσεγγίζονται, όχι με εξαναγκαστικό τρόπο, αλλά με «ἐλεύθερη δράση τοῦ 

παιδιοῦ καὶ πάνω σὲ προβλήματα τῆς ζωῆς του, ἀνάλογα μὲ τὸ ἐνδιαφέρον του» 

και ανάλογα με την ηλικία του
68

. Μὲ «ἰδιαίτερη ἐνεργητικὴ σκέψη καὶ ἐνέργεια 

τοῦ παιδιοῦ πάνω στὰ πράγματα καὶ μὲ τὰ πράγματα. Μὲ τὴν παρατήρηση, μὲ 

ἐξέταση τῶν πραγμάτων, μὲ πειραματισμὸ μὲ σκέψεις καὶ μὲ χειροτεχνικὴ 

ἐργασία»69. Με ελεύθερη πνευματική και σωματική εργασία πάνω στα 

αντικείμενα που στρέφεται το ενδιαφέρον του παιδιού70
. 

«Τότε λέγομεν ὅτι γεννήθηκε διαφέρον ὅταν ἡ εὐχαρίστησις μὲ τὴν 

ἐνασχόλησιν πάνω σ’ ἕνα ἀντικείμενον γεννᾷ τὴν ἀνάγκην νὰ ἀσχολούμεθα 

διαρκῶς πάνω στὸ ἀντικείμενο αὐτό. Ἡ ἔννοια διαφέρον δύναται νὰ χαρακτηρισθῇ 

καὶ ὡς μέσον καὶ ὡς σκοπός»71. Αποτελεί γενική απαίτηση «ἡ ἀ ν ά π τ υ ξ η  τ ο ῦ  

δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς»
72

. (Η αραιότητα στο πρωτότυπο). Κάθε εργασία που γίνεται 

χωρίς ενδιαφέρον ή ακόμη και που προκαλείται τεχνητά ένα επιπόλαιο διαφέρον 

είναι μάταιη και χαμένος κόπος. «Τὸ διαφέρον τῶν παιδιῶν δὲν πρέπει νὰ τὸ 

                                                             
64 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2η έκδ, σ. 98. 
65

 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2
η
 έκδ, σ. 54. 

66
 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική, σ. 30. 

67 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 27. 
68 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 27, 37, 46, Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2η 
έκδ, σ. 67, Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική, σ. 30. 
69

 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 32 και 49, 75, Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2
η
 

έκδ, σ. 59. 
70 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 27-32, 37, 49, Κάστανος Θ.: Σκέψεις γύρω στο……, 
σ. 8.. 
71 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική, σ. 5, 10. 
72 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 79. 
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σκλαβώσουμε, ἀλλὰ ὅπως τὰ παιδιὰ ἀντιλαμβάνονται, τὰ παιδιὰ θὰ 

παρατηρήσουν μὲ μιὰ ὑπόδειξη κατάλληλη τοῦ δασκάλου καὶ θὰ παρατηρήσουν 

ἕως ὅτου ἐξαντληθοῦν τὰ πράγματα»73. «Το παιδί έχει μόνο για κάθε τι διαφέρον 

που το απαιτεί η εξέλιξή του και που κινείται μόλις παρουσιαστή ευκαιρία και η 

ανάγκη»74. «Ανάγκες που φανερώθηκαν έντονα πρέπει να ικανοποιούνται με κάθε 

θυσία»75. 

 «Ὅ, τι προσφέρει καὶ κάμνει τὸ νέο σχολεῖο γιὰ τὸ παιδὶ ἀντιστοιχεῖ στὶς ἀνάγκες 

του, ὄχι σὲ κεῖνες ποὺ θὰ ἔχῃ σὰν θὰ μεγαλώση, ἀλλὰ σὲ κεῖνες ποὺ ἔχει σὰν 

παιδὶ»76
 σε κάθε βαθμίδα της εξέλιξής του και πάντα με κατεύθυνση κοινωνιστική

77
. 

Ἀποκρούεται ἀπὸ τὸ σχολεῖο σὰν ἀντιπαιδολογικὴ καὶ ἀψυχολόγητη κάθε ἀπαίτηση 

ποὺ στρέφεται σὲ μελλοντικὲς ἀνάγκες ἢ ποὺ βγαίνει ἀπὸ πηγὲς ποὺ βρίσκονται 

ἔξω ἀπ’ τὸ γεγονὸς τῆς ἐξέλιξης τοῦ παιδιοῦ. 

Μόνον οἱ ἐσωτερικὲς ἀνάγκες τοῦ παιδιοῦ, ψυχικὲς καὶ σωματικὲς, πρέπει νὰ 

προσέχωνται ἀπό τὸ σχολεῖο καὶ τὸ δάσκαλὸ του σὲ κάθε ἐνέργεια τοῦ παιδιοῦ καὶ 

γιὰ κάθε του τροφὴ ὑλικὴ, ἢ καὶ πνευματικὴ. Τότε μόνο τὸ κάθε τι τονώνει τὴν 

παιδικὴ ἀτομικότητα καὶ γίνεται ὀργανικὸ μέρος της»
78

. Π.χ. η ανάγκη για μέτρημα, 

λογάριασμα, ζύγισμα γεννιέται στο παιδί από την εμπειρία και προέρχεται από την 

εμπειρία του τότε θα ανταποκριθούμε διδάσκοντας την πρόσθεση, την αφαίρεση τον 

πολλαπλασιασμό κτλ. Το ίδιο για τη Γεωμετρία. Αντιμετωπίζεται ως εμπειρική 

επιστήμη και όχι ως επαγωγική. Ξεκινάμε με πράγματα που έχουν σχήματα, 

εδραιώνουμε την αίσθηση για τις μορφές και μετά θα πάμε σε αφηρημένα σχήματα 

στον πίνακα. Ευκαιριακά, φυσικά, εποπτικά, εμπειρικά, ενεργητικά. Το ίδιο και με το 

μάθημα της γλώσσας. Το παιδί μαθαίνει τη γλώσσα αβίαστα με τη συναναστροφή του 

με τα πράγματα, αλλά και με την επικοινωνία του τα πρόσωπα κυρίως «ἐκεῖ ὅπου 

παιδιὰ διαφόρων τάξεων, ἀγόρια καὶ κορίτσια ζοῦν καὶ ἐργάζονται μαζί καὶ 

ἐπιδροῦν ἀμοιβαῖα»
79

. Στο Σχολείο Εργασίας το παιδί δεν είναι απλά ελεύθερο, αλλά 

                                                             
73 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική, σ. 19. 
74 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 79. 
75

 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2
η
 έκδ, σ. 56. 

76
 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 86. 

77 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 50, 78. 
78 Κάστανος Θ.: Σκέψεις γύρω στο ……, σ. 4-5. 
79 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 73. 
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έχει δικαίωμα και εσωτερική υποχρέωση να συζητά, να παρατηρεί, να ρωτά, να 

καταστρώνει σχέδια, να εκτελεί κτλ. Π. χ. στη Φυσική ή Χημεία
80

. 

«Παρατηρητικότητα μεγάλη ἀναπτύσσουν τὰ παιδιὰ πάνω στὰ φυσικὰ φαινόμενα, 

τονώνεται ἡ βούληση κι αὐτενέργεια, καὶ τὸ παιδὶ γίνεται ἕνας ἐρευνητὴς κι ἐφευρέτης. Οἱ 

ἐφευρέσεις ποὺ κάνουν μόνα τους τοὺς κάνουν μεγάλη εὐχαρίστηση.»81.  

Το μάθημα των Εποπτειών (της Πατριδογνωσίας) επίσης δεν έχει νόημα, αν δεν 

είναι χειροπιαστή, ζωντανή, συγκεκριμένη και πολυαισθητηριακή η προσέγγισή του 

από τα παιδιά. 

1. «Τὸ σχολεῖο ὁφείλει νὰ παρουσιάζῃ ἄφθονες εὐκαιρίες γιὰ ἀντιλήψεις, ἡ δὲ 

ἀντιληπτικὴ αὐτὴ ἐργασία πρέπει ὅπου καὶ ὅσο εἶναι δυνατὸ νὰ συνοδεύεται μὲ 

τὴν ἐνεργητικὴ ἐπικοινωνία τοῦ παιδιοῦ μὲ τὰ ἀντικείμενα τῆς ἀντίληψής του καὶ 

μὲ τὴ μορφοποίησὴ τους»82. (Η εντονότητα στο πρωτότυπο). 

«Γιὰ νὰ πετύχῃ αὐτὸ τὸ μάθημα πρέπει νὰ γίνεται ἐργασία πάνω στὰ ζωντανὰ 

πράγματα, καὶ νὰ μὴ ἀσχολεῖται μόνο μὲ λόγια μὲ σχήματα καὶ μὲ τύπους, ἀλλὰ νὰ 

στρέφεται στὴν ζωὴ κι’ ἔτσι θὰ φτάσωμε στὸ ὑλικὸ ποὺ θὰ ἐργαστοῦμε. Αὐτὲς οἱ ὕλες θὰ 

ἀποτελέσουν τὶς θεμελιώδεις γνώσεις, ποὺ θὰ στηριχτοῦν τἄλλα μαθήματα, ἂν 

παρακολουθήσωμε τὴν ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ, μέσα στὸ σχολεῖο, θὰ δοῦμε ὅτι μπαίνει μέσα μ’ 

ἕνα μεγάλο παραστατικὸ θησαυρὸ κι’ ἔχει καὶ τὶς ἄλλες πλευρές του ἀνεπτυγμένες. Ἐπίσης 

ἔχει ἀνεπτυγμένο καὶ τὸ συναισθηματικό του κόσμο»83.  

«Οἱ ἐποπτεῖες εἶναι ἡ βάση κάθε ἀφομοίωσης κάθε παράστασης σαφοῦς. Ὕστερα ἀπ’ 

αὐτὰ βλέπουμε ὅτι θέλουν οἱ ἐποπτεῖες ν’ ἀναπτυχθοῦν ὅλες οἱ αἰσθήσεις καὶ νὰ 

ὁδηγήσουν τὰ παιδιὰ στὴν προσεκτικὴ κι’ ἀντικειμενικὴ παρατήρηση τῶν πραγμάτων. 

Ἐπειδὴ οἱ ἀντιλήψεις ποὺ δημιουργοῦνται στὴν ψυχή του τότε ἔχουν καθολικὴν ἀξίαν, 

ὅταν εἶναι τέλειες, γι’ αὐτὸ ἡ ἐργασία τῶν ἐποπτειῶν πρέπει νὰ γίνεται πολυμερὴς καὶ 

καλά»84.  

2. «Ποιὰ εἶναι τὰ προβλήματα ποὺ θὰ ἀντικρύση τὸ παιδὶ καὶ θὰ καταπιαστῇ νὰ 

τὰ λύση;»85. (Η εντονότητα δική μας). 

                                                             
80 «Το παιδί μόνο ή και μαζί μ’ άλλα παιδιά κάμνει δοκιμές, πειράματα στη Φυσική, Χημεία, Βιολογία 
κ. ά.», ο.π.  Κάστανος Θ.: Σκέψεις γύρω στο……, σ. 11. 
81

 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική, σ. 20. 
82 Κάστανος Θ.: Σκέψεις γύρω στο……, σ. 8. 
83 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική, σ. 23. 
84 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική, σ. 22-23. 
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«Αὐτὰ θὰ μᾶς τὰ δίνῃ κάθε φορὰ ἡ πατρίδα τοῦ παιδιοῦ καὶ ἡ ζωὴ ποὺ μέσα της 

μεγαλώνει, ποὺ θὰ πλαταίνῃ ἀνάλογα μὲ τὴν ἀνάπτυξη ποὺ θὰ παίρνῃ τὸ παιδὶ. Τὸ 

είδος των προβλημάτων καὶ τὸ ποσὸ καὶ τὸ ποιὸ καὶ ἡ διάθεση τῶν παιδιῶν θὰ μᾶς 

χαράζουν κάθε φορὰ τὶς ᾧρες τῆς ἐργασίας μας 

Τὰ ὡριαῖα χρονικὰ διαστήματα ἐργασίας δὲν ἔχουν θέση μέσα στὸ σχολεῖο 

ἐργασίας, γιατὶ αὐτὸ σέβεται τὴν ἐλεύθερη διάθεση τοῦ παιδιοῦ, τὶς σωματικές του 

ἀνάγκες καὶ θέλει νὰ τοῦ ἀφήση τὴν ἐλευθερία του γιὰ νὰ τὴ νιώση βαθειὰ»86.  

3.  «Πρὸς τὴν ὕλην αὐτῶν, ποὺ στρέφεται τὸ παιδὶ πρέπει νὰ καθοδηγεῖται;»87.   

«Τὸ παιδὶ ὅταν ἔλθῃ στὸ σχολεῖο ἔχει κάποιαν φλυαρίαν καὶ ἀρχίζει νὰ ὁμιλῇ καὶ νὰ 

μιμῆται. Αὐτὲς οἱ ὁρμὲς πρέπει νὰ τὶς ἀναπτύξῃ κι’ ὄχι νὰ τὶς καταπνίξῃ. Γιατὶ ἀλλοιῶς δὲν 

ἐπιτυγχάνεται ἡ γλωσσικὴ ἐπιδεξιότητα. Αὐτὴ ἡ καθοδήγηση τοῦ παιδιοῦ ν’ ἀναπτύξῃ ὅτι ἔχει 

μέσα του θὰ γίνῃ μὲ ἐργασία πάνω σὲ διάφορα πράγματα, θὰ κάμῃ ἔτσι νὰ ἐπιτευχθῇ ὁ 

γλωσσικὸς σκοπός, ἡ γλωσσικὴ δεξιότητα, ἡ ὁρμὴ πρὸς ἀνακοίνωση κι’ ἡ ὁρμὴ πρὸς μίμηση»88. 

  Τόσο για το ποιόν όσο και για το  ρόλο του δασκάλου, ο Θ. Κ. είναι σαφής και 

θετικός: «νὰ ξυπνᾷ αὐτὴ ἡ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη δηλαδὴ νὰ κινητοποιηθῇ νὰ ἐνδιαφέρεται διὰ νὰ 

ἠμπορεῖ νὰ ἐργασθῇ γιὰ κάθε πρᾶγμα. Ἐὰν τὸ κάμωμεν βιαστικὰ πρὸς ὡρισμένας βλέψεις εἶναι 

ὡσὰν νὰ διαστρεβλώνωμεν τὴν φύση τοῦ παιδιοῦ. Νὰ διδάσκωμεν ὄχι ἐκεῖνα ποὺ θέλομεν ἀλλ’ 

ἐκεῖνα, ποὺ θέλει τὸ παιδὶ κι’ ἔτσι καταλύεται τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα. 

Κατ’ ἀρχὰς θὰ καλλιεργοῦμεν κἄτι τὶ ποὺ θὰ κινῇ τὸ διαφέρον τοῦ παιδιοῦ καὶ θὰ διδάσκωμεν 

ἐλεύθερα καὶ πλατιά. Ἡ ἰδέα αὐτὴ εἶναι παλαιὰ καὶ τοῦτο φαίνεται καὶ στὰ συγγράμματα τοῦ 

Ρουσσώ. Ὁ ῥόλος τοῦ δασκάλου καὶ δὴ τοῦ καλλιτέχνου εἶναι νὰ καθοδηγῇ τὴν ψυχὴν χωρὶς νὰ 

φαίνεται ὅτι τὴν ἐκβιάζει καὶ εἶναι ῥόλος συνεργοῦ. 

Θεωροῦμε ὅτι αὐτὴ ἡ προσπάθεια δὲν εἶναι ἀναρχία εἶναι μία ἐκδήλωσις μία ἐξωτερίκευσις»89. 

«Φυσικὰ ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ θὰ καθοδηγήσωμε τὸ παιδί, ὅπου λάθη στὴν 

ἐκτέλεση τῆς ἐργασίας μποροῦν νὰ φέρουν ζημίες ἀνεπανόρθωτες, ὅπως στὴν 

                                                                                                                                                                             
85 Κάστανος Θ.: Να ξεκαθαριστούν οι αντιλήψεις, Περ. Σχολείο Εργασίας, τ. 7, Απρίλης 1931, 
Φλώρινα, σ. 3. 
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 Κάστανος Θ.: Να ξεκαθαριστούν οι αντιλήψεις, Περ. Σχολείο Εργασίας, τ. 7, Απρίλης 1931, 
Φλώρινα, σ. 3. 
87 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική, σ. 11. 
88 Μπουλής Αν.: Ειδική Διδακτική, σ. 5. 
89 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική, σ. 11. 
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περιποίηση φυτῶν, δέντρων, ζώων˙ ἐδῶ δὲ μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ αφήσωμε νὰ γίνουν 

λάθη»90.  

Για να γίνει όμως το παιδί ικανό για τη ζωή και την κοινωνία το νέο σχολείο 

«πρέπει νὰ φροντίση νὰ ἀναπτύξη ἁρμονικὰ καὶ ἀβίαστα ὅλες τὶς δυνάμεις ποὺ 

βρίσκονται μέσα στὸ παιδὶ», «σὲ τόσο βαθμὸ καὶ κατὰ τέτοιο τρόπο ποὺ νὰ 

μπορέση νὰ χρησιμοποιήση αὐτὲς τὶς δυνάμεις σὰν μέλος τῆς ἀνθρώπινης 

κοινωνίας γιὰ τὸ καλὸ του καὶ γιὰ τὸ καλὸ της»91. Το σχολείο οφείλει να δίνει 

«κάθετι ποὺ παρουσιάζεται στὸν πολιτισμὸ ἀπὸ τὰ διάφορα εἴδη τῆς ἐργασίας καὶ 

μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ θὰ ἐπιτραπῇ στὸ παιδὶ νὰ ἐργασθῇ ὅσον ἀπαιτεῖ ἡ ἀνάπτυξή 

του καὶ τὸ διαφέρον.»92. «Ὅταν γεννηθῆ τὸ διαφέρον δὲν ὑπάρχει καμμία 

ἀμφιβολία, ὅτι μόνο του θὰ θελήσῃ νὰ γνωρίσῃ περισσότερα, τότε δὲν θὰ 

φοβηθοῦμε ὅτι τὸ παιδὶ δὲν θὰ πάρῃ γνώσεις γιὰ νὰ ζήσῃ.»93. 

«Τὸ εὐγλωττότερον καὶ τὸ διδακτικώτερον τῶν βιβλίων, τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς» 

είναι πρωτίστως αυτό που πρέπει το παιδί να μάθει. Να γνωρίσει τον φυσικό 

μηχανισμό της  ζωής: υγιεινή του σώματος, διατροφικές συνήθειες, καταχρήσεις, 

σωματικές βλάβες, ανάπτυξη των μυών, γενετήσια διαπαιδαγώγηση (education 

sexuelle). Υπενθυμίζουμε ότι τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, τη δεκαετία 

του ’20,  ήταν ανίατα και χαλιναγωγώντας ο έφηβος τις ορμές του, ασκείτο στην 

αυτοπειθαρχία και στον αυτοσεβασμό, δηλαδή στα καθήκοντα προς εαυτόν και 

αλλήλους κυρίως προς τους απογόνους. Ο τρόπος διαπαιδαγωγούσε γενικότερα τον 

ηθικό άνθρωπο (θέληση, θάρρος, κρίση, φρόνηση) πράγμα αναγκαίο στον 

ανθρώπινο στίβο για την αποφυγή των αντιξοοτήτων της ζωής. Η αυτογνωσία 

βοηθά την κοινωνικότητα. «Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν γνωρίσει καλῶς ἑαυτὸν, ταχέως θὰ 

ἐννοήση καὶ τὸν κοινωνικὸν μηχανισμὸν»94.  

 Τὰ παιδιὰ ὁμιλοῦν μὲ τὶς ἐποπτεῖες οἱ μικρὰν ἡλικίαν ἔχοντες σκέπτονται 

ἐποπτικά, ἐνῶ οἱ μορφωμένοι σκέπτονται μὲ σύμβολα. Ἡ γλῶσσα εἶναι φορεὺς τῶν 

προϊόντων τῆς νόησης»95. 

«Παντοῦ ζητοῦμεν νὰ καταβληθοῦν προσπάθειαι νὰ μεταβάλλονται αἱ γνώσεις 

σὲ δυνάμεις, δηλαδὴ ν’ αὐξάνωμεν τὴν προσωπικότητᾳ (σε άλλο σημείο τονίζει ότι 

το άθροισμα των δυνάμεων που κείνται μέσα στὸ παιδί και έχουν κάποιαν τάση, 

                                                             
90 Κάστανος Θ.: Σκέψεις γύρω στο ……, σ.12. 
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 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2
η
 έκδ, σ. 16, Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική, σ. 2. 
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 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 33. 

93 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 16-17. 
94 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 19-21. 
95 Μπουλής Αν.: Ψυχολογία σ. 53. 
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μιὰ προδιάθεση ν’ ἀναπτυχθοῦν, αποτελούν τὴν προσωπικότητα του παιδιού). 

Αὐταὶ αἱ δυνάμεις πρέπει ν’ ἀναπτυχθοῦν συστηματικὰ  μὲ  πρόγραμμα καὶ ὄχι νὰ 

παραμεληθοῦν»96. 

Μέσα από τη στενή και μονόπλευρη αντίληψη ότι το σχολείο έπρεπε να εστιάζει 

στην καλλιέργεια του νου είχε ως αποτέλεσμα, αφενός μεν να λειτουργεί 

υποτιμητικά ως προς τις «ἄλλες δύο ἀξιόλογες ψυχικὲς ἐκδηλώσεις, στὴν καρδιὰ 

καὶ στὴ θέληση», και αφετέρου «παραφορτώνωντας τὸ μυαλὸ μὲ ἄχαρες γνώσεις, 

χωρὶς ἀξία καὶ διαφέρον, δολοφονεῖ ἀκόμα καὶ τὴν ἔμφυτη τάση τοῦ παιδιοῦ γιὰ 

γνώση»97.  

«Εἶναι λοιπὸν ἕνα μεγάλο λάθος νὰ παραγνωρίζη κανεὶς στὴν ἐξέλιξη τὴν ἀνάγκη 

καὶ τοὺς ἐσωτερικοὺς νόμους ἢ ἀκόμα νὰ τοὺς ἀποκλείη. 

Γιατὶ ὅπου λείπουν αὐτὰ τὰ δύο ἐκεῖ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ μιλῆ γιὰ ἐξέλιξη. Ὑπάρχει 

μιὰ βασικὴ διαφορὰ ἀναμεταξὺ στὸ ἂν μιὰ γνώση ἢ λειτουργία γίνεται ἀπὸ τὸ παιδὶ 

γιατὶ θὰ τοῦ χρειαστῆ μιὰ φορὰ ἀργότερα καὶ στὸ ἂν δίνεται ἡ εὐκαιρία γιὰ γνώση 

καὶ δράση στὸ παιδὶ γιατὶ τὸ ἀπαιτεῖ ἡ βαθμίδα τῆς ἐξέλιξής του, ἡ τωρινὴ ζωὴ του. 

Τὸ πρῶτο εἶναι τὸ βασικὸ μοτίβο τοῦ παλιοῦ σχολειοῦ, τὸ δεύτερο ἡ ἐπαναστατικὴ 

ἰδέα τοῦ καινούργιου σχολειοῦ. 

«Δὲν πρέπει νὰ παραφορτώνωμεν τὴν μνήμη μας μὲ γνώσεις πολλὰς πρέπει νὰ  

διδάσκωνται μετρημέναι γνώσεις.» 98. 

4. «Πῶς θὰ γίνει ἡ ἐργασία μέσα στὸ σχολειὸ γιὰ νὰ πετύχη τὸν κοντινότερο 

σκοπὸ του, δηλαδὴ τὴν ἀπόχτηση τῶν γνώσεων καὶ τῶν δεξιοτήτων ποὺ 

χρειάζονται στὸν κάθε  ἄνθρωπο γιὰ νὰ ζήση μέσα στὴ ζωὴ καὶ νὰ συντελέση 

στὴν ἀνύψωσὴ του καὶ στὴν ἀνύψωση τῆς κοινωνίας του; Ἀφοῦ οἱ σχέσεις τῆς 

κοινωνικῆς ζωῆς εἶναι πολύπλοκες καὶ πολυποίκιλες, τὰ ἀγαθὰ τοῦ πολιτισμοῦ 

ἄφθονα, τὰ προϊόντα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τέχνης ἅπειρα, μπορεῖ ἕνα ἄτομο 

μόνο του, ἀνεξάρτητα, νὰ φτάσῃ σὲ ἕνα ποσὸ γνώσεων καὶ δεξιοτήτων καὶ νὰ 

ἐπαρκέσῃ; (Ἐσωτερική ἀνάγκη, λευτεριὰ καὶ ἀνεξαρτησία)»99. 

Β.4. Η διδασκαλία 
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 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 5. 
97 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 26-27. 
98 Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 42. 
99 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας, 2η έκδ, σ. 31, Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική, σ. 10. 
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«Μὲ τὴν πλατύτερή της ἔννοια διδασκαλία εἶναι ἡ ἐργασία, ποὺ γίγνεται κατὰ 

τέτοιο τρόπο ὥστε τὰ παιδιὰ γιὰ κάθε ἀπόκτησιν γνώσεων ν’ ἀφήνωνται ἐλεύθερα 

καὶ ἀνεξάρτητα, νὰ εὑρίσκωνται σὲ πλήρη δράσιν σωματικὴν καὶ πνευματικὴν καὶ 

θὰ νιώσουν μέσα τους τὶς γνώσεις καὶ θὰ ἀναγκάζωνται νὰ τὶς ἐπεξεργάζωνται 

θεληματικὰ  καὶ  νὰ τὶς μορφοποιοῦν ἀναγκαστικά»100. 

Ο Θ. Κ. στην Ειδική Διδακτική  θεωρεί τις εποπτείες των πραγμάτων ως 

παραστάσεις ανώτερης βαθμίδας σε πληρότητα, αφιερώνει δε συγκριτικά αρκετό 

χρόνο κάνοντας λόγο για τη σπουδαιότητα του μαθήματος των Εποπτειών, το οποίο 

προϋπήρχε βέβαια ως πραγματογνωσία, αλλά ήταν υποβαθμισμένο: «ἡ διδασκαλία 

τῶν ἐποπτειῶν θέλει ν’ ἀναπτύξει τὴν δύναμη τῆς ἐκδήλωσης τοῦ ἐσωτερικοῦ 

περιεχομένου τῶν παιδιῶν. Ἐπιδιώκει διαρκῆ ἀνάλυση τῆς προσωπικότητας τοῦ 

παιδιοῦ, τὸ καθοδηγεῖ  πρὸς παρατήρηση, ἀναπτύσσει τὴν δεξιότητα γιὰ ἐκδήλωση 

μὲ ἔργα κι ἄλλους τρόπους.  

Γιὰ νὰ πετύχῃ αὐτὸ τὸ μάθημα πρέπει νὰ γίνεται ἐργασία πάνω στὰ ζωντανὰ 

πράγματα, καὶ νὰ μὴ ἀσχολεῖται μόνο μὲ λόγια μὲ σχήματα καὶ μὲ τύπους, ἀλλὰ νὰ 

στρέφεται στὴν ζωὴ κι’ ἔτσι θὰ φτάσωμε στὸ ὑλικὸ ποὺ θὰ ἐργαστοῦμε. Αὐτὲς οἱ 

ὕλες θὰ ἀποτελέσουν τὶς θεμελιώδεις γνώσεις, ποὺ θὰ στηριχτοῦν τἄλλα 

μαθήματα, ἂν παρακολουθήσωμε τὴν ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ, μέσα στὸ σχολεῖο, θὰ 

δοῦμε ὅτι μπαίνει μέσα μ’ ἕνα μεγάλο παραστατικὸ θησαυρὸ κι’ ἔχει καὶ τὶς ἄλλες 

πλευρές του ἀνεπτυγμένες. Ἐπίσης ἔχει ἀνεπτυγμένο καὶ τὸ συναισθηματικό του 

κόσμο.»101. 

«Ἡ διδασκαλία τῶν ἐποπτειῶν παίρνει τὸ ὑλικό της ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου 

καὶ τῆς φύσης ποὺ ξετυλίγονται στὸν πνευματικὸ ὁρίζοντα τοῦ παιδιοῦ. Μ’ ἕναν 

τέτοιο καθορισμὸ ὑλικῶν, ὅλοι οἱ παιδαγωγοὶ συμφωνοῦν, καθὼς καὶ οἱ 

μεταρρυθμιστές.»102, και να υπενθυμίσουμε ότι ιδιαίτερα «γιὰ τὴν 

πραγματοδιδασκαλία τῶν ἐποπτειῶν», «ἡ εὐκαιριακὴ διδασκαλία εἶναι μιὰ βασικὴ 

ἀρχή.» 103. 
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Κι έρχεται κατόπιν να συμπληρώσει για την πλευρά του μαθητή: «Ἡ ψυχολογία 

μᾶς λέγει ὅτι ἡ ἀπόκτηση καὶ βαθειὰ κατανόηση τῶν πραγμάτων γίνεται καλύτερα 

μὲ δοκιμὴ καὶ ἐνέργειαν ἐκείνου ποὺ θέλει νὰ μάθῃ» και «ὅτι μόνο κεῖνο κατέχουμε 

βαθειά, ποὺ μόνοι μας ἐπεξεργαζόμαστε» 104. 

«Πρώτη ἀρχὴ τῆς ἐποπτείας μὲ στενὴ σημασία εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς αὐτενεργείας 

ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Βάκωνος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε ὅτι «κατὰ πάντα διὰ τῆς 

ἐπαγωγῆς καὶ τοῦ πειράματος». Ὁ Λώκ λέγει «ὅτι οὐδὲν ἐν τῷ νῷ ὁ μὴ πρότερον ἐν 

τῇ αἰσθήσει».Ὁ δὲ Κομένιος λέγει ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ φτάσῃ μέχρι τοῦ 

σημείου ὥστε τίποτε νὰ μὴ παίρνῃ ἀπὸ τὸ βιβλίο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἀνοικτὸ βιβλίο τῆς 

φύσης. 

Για τις περιπτώσεις όμως όπου η άμεση αντίληψη των πραγμάτων καθίσταται 

αδύνατη(π.χ. διδασκαλία ξένων χωρών), τότε ο Θ. Κ. λέει «στὸ δύσκολο πρόβλημα 

ποιὰ θἆναι ἡ διάταξη τῆς ὕλης», «Τασσόμεθα μὲ τὴν θεωρία «ἀπὸ τὰ κοντὰ στὰ 

μακρινά».»105.  

«Δὲν μποροῦμε νὰ μεταδίδωμε γνώσεις στὰ παιδιὰ ποὺ δὲν συνοδεύονται ἀπὸ 

συναισθήματα»106. «Τὸ συναίσθημα καὶ ἡ βούλησις εἶναι ὁ συνειδητὸς σκοπός, ὁ 

στόχος τῆς διδασκαλίας. Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἔγκειται στὰς γνώσεις ἀλλὰ στὴν 

ἠθικήν. Ὁ πνευματικὸς θησαυρὸς ὅστις κεῖται στὰς γνώσεις, καὶ ὄχι στὴν βούλησιν, 

καὶ ὅστις εἶναι παρακαταθήκη γνώσεων δὲν ἔχει καμμίαν ἀξίαν. Κάθε γνῶσις διὰ νὰ 

ἔχῃ ἀξίαν πρέπει νὰ συνοδεύηται ἀπὸ τὸ συναίσθημα. Δι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἰσχύῃ ἡ 

τυπικὴ ἀρχὴ κάθε γνῶσις πρέπει νὰ συνοδεύηται ἀπὸ συναισθηματικὸ τόνο»107, «ἡ 

δὲ βούλησις πρέπει νὰ ἔχῃ κάποιαν πηγὴν ἀπὸ τὴν μιὰ τὸ συναίσθημα καὶ ἀπὸ τὴν 

ἄλλην τὴν γνῶσιν. 

Ἡ γνῶσις δημιουργεῖται ἀπὸ παραστάσεις καὶ μάλιστα ἀπὸ σύνθεσιν 

παραστάσεων ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἀλήθειαν. Αἱ δεξιότητες εἶναι μιὰ σύνδεσις 

κινήσεων καὶ παραστάσεων. Αἱ γνώσεις δὲν ἐκδηλώνονται, ἐνῷ αἱ δεξιότητες 

ἐκδηλώνονται. Πιὸ πολὺ σύνθετοι εἶναι αἱ δεξιότητες σὲ μερικὰ μαθήματα, ὡς στὴν 
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ἀριθμητική, στὴν ἀνάγνωση, στὴν γραφή. Ὅσον περισσότερον αἱ δεξιότητες 

ἐκτελοῦνται καλά, τότε ἔχουν τὸ τέλειον καὶ τὴν χάριν. Χάρις δὲ εἶναι ἡ ὡραιότης 

τῶν κινήσεων. Πόσον μεγάλην σημασίαν αἰσθητικὴν ἔχουν αἱ κινήσεις, μᾶς ὁδηγοῦν 

στὴν καλαισθησίαν. 

Αἱ δεξιότητες ἀποτελοῦνται ἀπό κινήσεις καὶ γνώσεις. Ἔχουν μεγαλυτέραν 

σχέσιν πρὸς τὴν βούλησιν παρὰ πρὸς τὴν γνῶσιν. Τὴν βούλησιν μπορεῖ νὰ τὴν 

κινήσῃ πιὸ πολὺ ἡ καλλιτεχνία παρὰ ἡ γνῶσις»108. 

«Ἡ μεταρρύθμιση τὰ ἀνατρέπει ὅλα σύμφωνα μὲ τὴ γενική της ἀρχὴ ποὖναι 

δράση καὶ ὄχι γνώση. Ἐργασία εἶναι ποὺ χρειάζεται ἐδῶ πέρα πάνω στὰ 

ἀντικείμενα.»109.  «Ἐνῷ ἑνιαία συγκέντρωσις τῆς διδασκαλίας εἶναι ἡ πολύμερη 

ἐπεξεργασία ἑνὸς μεγάλου τμήματος ἐργασίας μ’ ὅλα τὰ δυνατὰ μέσα τοῦ σχολείου 

ἐργασίας.»110. 

 «Σοβαρὸ ἐπίσης πρόβλημα εἶναι καὶ ἡ σχέση τῆς ἐν. συγ. διδ. μὲ τὸ ἀναλυτικὸ 

πρόγραμμα, ἥτις ἐχθρικὴ εἶναι πρὸς αὐτό. Ἡ ἰδέα τῆς συγ. ἐν. διδ. ὁρίζει ἕνα ποσὸν 

ὕλης ποὺ στηρίζεται πάνω σὲ ἐπιστημονικὲς ἀνάγκες τῆς ζωῆς. Οἱ ὀπαδοὶ τῆς ἐν. 

συγ. διδ. παραδέχονται πῶς τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα εἶναι ἀναγκαῖον, ὅταν εἶναι 

γενικὰ καταρτισμένο, ὄχι ἀπὸ τὸ Κράτος ἀλλὰ ἀπὸ τὸν δάσκαλο ἢ ἀπὸ μιὰ 

ὁμοσπονδία δασκάλων.»111. 

Ἡ ἐνιαία συγκεντρωτική διδασκαλία παραδέχεται τὰ ἀναλυτικὰ προγράμματα, 

ἀλλὰ αὐτὰ νὰ χαράττουν όρια μέσα στα οποία θα γίνει η σχολική εργασία. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αλλά αξίζει να το ξαναεπισημάνουμε είναι 

ότι ο Θ. Κ. επιμένει στο συναίσθημα. Κι αυτό γιατί θεωρεί ότι το παιδαγωγικό μέρος 

ακουμπάει ακριβώς στο συναίσθημα. Σε μια αποστροφή του για τα «ξερὰ καὶ 

φουσκωμένα λόγια γιὰ τὴν πατρίδα!»  γίνεται ένας διαχωρισμός  μέσα στην 

ευρύτερη έννοια της πνευματικής και σωματικής ανάπτυξης του παιδιού στα 

«ὡφελήματα σὲ γνώση, δεξιότητες καὶ συναισθηματικὲς ἀξίες»
112

. Από τις πρώτες 

κιόλας παραδόσεις του επισημαίνοντας τους σκοπούς της Γενικής Διδακτικής θα 
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αναφερθεί στον υλικό σκοπό (την μετάδοση της ύλης), τον τυπικό (όταν με την ύλη 

αποβλέπουμε στην άσκηση των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων), αλλά και 

στον παιδαγωγικό (την επιδίωξη της αρετής και γενικά τον ηθικόν βίο), για να 

επανέλθει στη συνέχεια τονίζοντας: «Τὸ νέον σχολεῖον στρέφεται καὶ πρὸς τὴν 

τρίτην κατεύθυνσιν, θέλει ν’ ἀναπτύξῃ, τὸ συναίσθημα, τὴν καρδιάν, τὴν βούλησιν 

τοῦ παιδιοῦ, μ’ ἄλλους λόγους νὰ τὸ ἐξευγενίσῃ. Τὰ συναισθήματα εἶναι κίνητρα 

τῆς βουλήσεως. Τὸ σχολεῖον στρέφεται, στὴ διάπλασιν τοῦ σώματος στὴν 

ἐξευγένισιν καὶ ἀνάπτυξιν τοῦ συναισθήματος καὶ τῆς βουλήσεως. Μιὰ τέτοια 

κατεύθυνσις, πρὸς τὸ καλόν, πρὸς τὸ ὡραῖον, πρὸς τὸ ἀγαθόν, θὰ χρησιμεύσῃ ὡς 

φρούριον κατὰ τῆς κυριαρχίας τῆς ὑλικῆς αἰσθήσεως. ῞Ενας τέτοιος σκοπὸς εἶναι ὁ 

παιδαγωγικὸς σκοπός, μὲ τὸν ὁποῖον θὰ ἐξυγειάνωμεν καὶ τὴν παιδικὴν ὕπαρξιν, 

ἀλλὰ καὶ τὴν κοινωνιακὴν ὕπαρξιν»113. 

          «Ὁ κύκλος τῶν γνώσεων μπορεῖ νὰ περιέχῃ ἕνα θησαυρὸ, ποὺ νὰ μοιάζει μὲ 

ἄχρηστο ἀδιάφορο ὑλικὸ, ὅπως τὰ χρυσὰ καὶ ἁργυρᾶ νομίσματα μέσα στὸ ἑρμάρι 

τοῦ φιλάργυρου, ποὺ δὲν ἔχουν ἀξία, γιατὶ μένουν ἀχρησιμοποίητα˙ ἔτσι μόνες 

τους κ’ οἱ πολλὲς γνώσεις μέσα στὴ ψυχὴ εἶναι χωρὶς ἀξία. Τότε μόνον παίρνουν 

ἀξία καὶ ζωντανεύουν ὅταν συνοδεύονται ἀπὸ τὸ συναίσθημα»
114

.  Με επιφύλαξη 

στις άχρωμες και άτονες συναισθηματικά γνώσεις γιατί «γνώση ποὺ δὲ 

συνοδεύεται ἀπὸ βαθὺ καὶ δυνατὸ συναίσθημα δὲ μπορεῖ νὰ γίνῃ δύναμη, οὔτε 

τὸ θεμέλιο γιὰ κατοπινὴ οἰκοδομὴ»115. 

Αυτό που συμπερασματικά αποκομίζει κανείς από τον Θ. Κ., είναι ότι κάθε  

κοινωνία είναι υποχρεωμένη να παρέχει την γνώση εκείνη που ικανώνει τα μέλη 

της, ώστε «ν’ ἀντιληφθοῦν, νὰ κατανοήσουν καὶ ν’ ἀφομοιώσουν τὰ ἀγαθὰ τοῦ 

πολιτισμοῦ καὶ νὰ τὰ προαγάγουν» για το καλό της και για το καλό του ατόμου116. 

Γιατί σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι «νὰ μπῆ καὶ νὰ ζήση μέσα στὸν 

πολιτισμὸ»117. 
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Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι ο Θ. Κ. κρατάει μια στάση όχι  

αφοριστική, αλλά οριστική και καθοριστική. Δεν αρκείται δηλαδή συλλήβδην σε 

μια καταδίκη του παλιού σχολείου, θεωρώντας το ανεπαρκές, αναξιόπιστο, 

ξεπερασμένο, συνεπώς ακατάλληλο. Είναι πεπεισμένος ότι για την μεταρρύθμιση 

που ευαγγελίζεται το Σχολείο Εργασίας, βασικές προϋποθέσεις είναι να το πιστέψει 

ο εκπαιδευτικός κόσμος, αλλά να υπάρχει εξασφαλισμένη τόσο η  κοινωνική 

συναίνεση όσο και η πολιτική βούληση. Πιο αναλυτικά σήμερα, ύστερα από τρεις 

γενιές, μπορεί να θεωρείται δεδομένο ότι η ύλη, η μέθοδος και οι ανάγκες του 

μαθητή τελούν σε σχέση συναφή. Ή η εμμονή του Θ. Κ. στην αρχή της 

αφομοίωσης. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η αναδιοργάνωση, η αναπροσαρμογή, ο 

αναπροσανατολισμός και τελικά η αλλαγή της συμπεριφοράς είναι αποτέλεσμα 

αλληλοδιάδοχων ενεργητικών αφομοιώσεων, οι οποίες συνιστούν ενσυναίσθητο 

εμπλουτισμό, έστω και σε ορισμένο τομέα γνώσης. Ή πόσο ριψοκίνδυνο και 

ακανθώδες ήταν η θέση των μεταρρυθμιστών για το Πρόγραμμα, αν το 

συγκρίνουμε με τις άποψη ότι τούτο αντανακλά τις πολιτισμικές αξίες και 

αντιλήψεις της κυρίαρχης κουλτούρας, δηλαδή εκείνων που το ελέγχουν 

(Bernstein).    

Η γνώση δεν περιορίζεται στην μνημονική ικανότητα, αντίθετα ενδυναμώνει 

αυτή με η συμμετοχή των αισθήσεων, τη δημιουργία αισθημάτων, την αφύπνιση 

συναισθημάτων. Το υλικό που επεξεργάζεται εθελούσια και λεύτερα η παιδική 

ψυχή εγκαθιστά γνώση σημαντική. Η συμμετοχή της συνοδεύεται από την ενεργή 

παρουσία του συμμαθητή, του δασκάλου του πολιτισμικού φορτίου, του φυσικού 

περίγυρου. Η περιέργεια, η μίμηση, η ανάγκη επικοινωνίας, αποκτούν λειτουργική 

υφή και οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι αξίες εντυπώνονται ζωντανά, βαθιά και 

αποτελεσματικά, συνδέονται πολλαπλά, αλληλεπιδρούν ποικιλότροπα, έχουν 

διάρκεια, δεν είναι επιδερμικές, δεν αποβάλλονται εύκολα και συνεπώς δεν 

λησμονούνται την επομένη118.       

Με την παρατήρηση ότι η γνώση χωρίς το συναίσθημα και τη βούληση δεν 

έχει αξία και ότι το κυρίαρχο για το Σχολείο δεν είναι η γνώση119, αποδελτιώνοντας 

την αντίληψή του Θ. Κ., η απάντησή του στο ερώτημα του Συνεδρίου θα ήταν ότι 

                                                             
118 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ., σ. 23. 
119 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 48, Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ, σ. 33, 
35, 37, 56, Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 7, 13, 16-17, «Δεν είναι η γνώση ο κυριώτερος σκοπός 
του σχολείου εργασίας αλλά η δράση, η ενέργεια. Δράση και ενέργεια πνευματική και σωματική, όχι 
πάνω σε σύμβολα, τύπους ή ακόμα  και παραστάσεις πραμάτων, φαινομένων και σχέσεων αλλά 
πάνω στη ζωή με τα άφθονα προβλήματά της.»,  ο.π.  Σχολείο Εργασίας, τ. 7, σ. 3. 
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μεγαλύτερη αξία έχει η γνώση που εστιάζει στο τρίπτυχο: «Ζωή, πατρίδα και 

κοινωνία»120, και ειδικότερα που: 

1. Συνάδει με τον σύγχρονο κόσμο (ζωή, περιβάλλον, κοινωνία, γλώσσα, 

επιστήμη, τέχνη) και υπαγορεύεται από τις ανάγκες του παιδιού, 

σύμφωνα με την επιστημονική και πειραματική έρευνα (Ψυχολογία, 

Κοινωνιολογία, Παιδολογία, Παιδαγωγική, Υγιεινή) για την εξέλιξή 

του121.  

2. Διαμεσολαβείται από δασκάλους υψηλού μορφωτικού επιπέδου122. 

3. Αποκτιέται «από τα πράγματα και με τα πράγματα»123. 

4. Διεξάγεται στο σύγχρονο σχολείο, για την εποχή του το ονομαζόμενο 

Σχολείο εργασίας, ως κοινότητα ζωής και εργασίας124.  

5. Χορηγείται από το Κράτος στα πλαίσια της δωρεάν όλης αγωγικής 

διαδικασίας125. 

6. Αποτελεί ελεύθερη δράση για επιβίωση, απόλαυση και διαιώνιση του 

ατόμου και της Κοινωνίας126. 

7. Στοχεύει αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων 

των νέων μελών μιας Κοινωνίας (ΚΚΚ=κεφάλι, καρδιά, καρπός 

χεριού)127. 

8. Είναι συνυφασμένη με τις δεξιότητες128. 

9. Συνοδεύεται απαραιτήτως από συναίσθημα129. 

                                                             
120 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ.  59. 
121 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ, σ. 15, 24, 36,  54, Κάστανος Θ.: Η Απολογία του 
Σχολείου Εργ., 21, 31,  35, 39-40, 44, 46, 48-50, 54, 60-61, 64-65, 68, 73, 75, 76, 82, 85-86. Μπουλής 
Αν.: Γενική Διδακτική σ. 41, Κάστανου Θ.: Το πρόβλημα του βιβλίου στο λαϊκό σχολείο, Σχολείο 
Εργασίας, τ. 8, σ. 11-12, Σκέψεις γύρω από το σχολείο εργασίας, τ. 9-10, σ. 4-12. 
122 Κάστανος Θ.: Η εκπαίδευση των δημοδιδ.  σ. 61-65,  68, 88, 92-96, Κάστανος Θ.: Το Σχολείο 
Εργασίας 2η έκδ, σ. 33, 38, 57-58, Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 39, 41, Κάστανος Θ.: 
Οι βασικώτερες προϋποθέσεις της μεταρρύθμισης, Σχολείο Εργασίας, τ. 4, σ. 4-6.    
123 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ, σ. 17, 59, Κάστανος Θ.:  Η Απολογία του Σχολείου Εργ., 
σ. 24-27, 32, 34, 49, 65, 75, 76, Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 1, 6-7, 48, Κάστανου Θ.: Σκέψεις 
γύρω από το σχολείο εργασίας, Σχολείο Εργασίας,  τ. 9-10, σ. 7-11. 
124

 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2
η
 έκδ, σ. 16-30, Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ., 

23-24, 30-32, 37, 50-54, 59-62, 77-78, Κάστανου Θ.: Σκέψεις γύρω από το σχολείο εργασίας, τ. 9-10, 
σ. 10-11. 
125

 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ., σ. 85, Κάστανου Θ.: Σκέψεις γύρω από το σχολείο 
εργασίας, τ. 9-10, σ. 12. 
126 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ., σ. 18, Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 
20, 32, 37, 60-61, «Είναι αδύνατο να οδηγήση κανείς κάποιον στην ελευθερία με σκλαβικά μέσα.». ο 
π. Σχολείο Εργασίας, τ. 7, σ. 3 
127 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ., σ. 11,  25-26, Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου 
Εργ., σ. 26-27, 34, 74, 76, Κάστανου Θ.: Σκέψεις γύρω από το σχολείο εργασίας, τ. 9-10, σ. 10-11. 
128 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 34,  
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10. Τελεί υπό το πρίσμα της βούλησης (διαφέρον, εσωτερική ανάγκη, 

βούληση)130. 

11. Καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις οικονομικές και κοινωνικές 

σχέσεις131. 

12. Έχει χαρακτήρα κοινωνιστικό. Σκοπεύει στην δημιουργία κοινωνιστικής  

συνείδησης και οδηγεί σε ανώτερα ανθρωπιστικά επίπεδα132. Αποβλέπει 

στην ηθική μόρφωση, στην άσκηση της αρετής. («συνεργασία, 

ὑποχωρητικότητα, ὑπομονὴ, διάκριση, ὑποταγὴ καὶ μιὰ θεληματικὴ 

προσαρμογὴ στὴν ὁλότητα, προθυμία γιὰ ἐξυπηρέτηση τοῦ ἄλλου»133.)  

 

 

 

Βιβλιογραφία 

Κάστανος Θ.: Η εκπαίδευση των δημοδιδασκάλων στην Ελλάδα, Διδακτορική 

Διατριβή, πρόλογος και μετάφραση Δημ. Θωίδη, Εκδ. Δημόσια Βιβλιοθήκη 

Φλώρινας, Φλώρινα, 1995. 

Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας στη θεωρία και στην πράξη, 2
η
 έκδ, τυπ. Μ. 

Τριανταφύλλου και Σιας, Θεσσαλονίκη 1930. 

Κάστανος Θ.:  Η Απολογία του Σχολείου `Εργασίας, τυπ. Μ. Τριανταφύλλου και 

Σιας, Θεσσαλονίκη 1931. 

Το φως, αρ. φυλ. 64, 15 Αυγ., 1926, σ. 2-3 και 68, 15 Οκτ., 1926, σ. 6-7. 

Κάστανος Θ.: Ιστορία και Σχολείο Εργασίας, Σχολείο Εργασίας, τ. 2, Νοέμβρης 1930. 

Κάστανος Θ.: Στις καινούργιες γραμμές, Σχολ.Εργασίας, τ. 3, σ. 2, Δεκέμβρης 1930. 

                                                                                                                                                                             
129

 Μιλώντας για αισθήματα και συναισθήματα λέει: « …αὐτὸ εἶναι τὸ αἴσθημα, τὸ πρῶτο ψυχικὸ 
στοιχεῖο. Εἶναι ἡ πρώτη ὡρισμένη μεταβολὴ τῆς συνειδήσεως τοῦ παιδιοῦ. Εἶναι τὰ πρῶτα βασικὰ 

στοιχεῖα τῆς γνώσεως». ο.π. Ψυχολογία, σ. 10, Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ, σ.33, 48, 
55,  Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 46, Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 4, 7. 
130 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ., σ. 25, 33-38, 40, 44, 52, 55, 72-73, Κάστανος Θ.: Η 
Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 20, 26-27,  31, 53, 55-57, 79-82, Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 7, 
16-17, Μπουλής Αν.: Ψυχολογία, σ. 80-82, Κάστανου Θ.: Σκέψεις γύρω από το σχολείο εργασίας, 
Σχολείο Εργασίας,  τ. 9-10, σ. 12.. 
131 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2η έκδ, σ. 43. Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ., σ. 
34, 72. 
132

 Κάστανος Θ.: Το Σχολείο Εργασίας 2
η
 έκδ, σ. 34, 65, 68-72, Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου 

Εργ. σ. 15-17, 25, 28, 30, 33, 43, 50, 60-62, Μπουλής Αν.: Γενική Διδακτική σ. 29-35, Μπουλής Αν.: 
Ψυχολογία, σ. 64-65.  
133 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ., σ. 76-77. 
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Κάστανος Θ.: Οι βασικώτερες προϋποθέσεις της μεταρρύθμισης, Σχολ.Εργασίας, τ. 4,  

Γενάρης 1931. 

Κάστανος Θ.: Πως καλλιεργούμε τη χρονική αίσθηση, Σχολείο Εργασίας, τ. 5, Φλεβ. 

1931 

Κάστανος Θ.: Να ξεκαθαριστούν οι αντιλήψεις, Σχολείο Εργασίας, τ. 7, Απρ. 1931. 

Κάστανος Θ.: Το πρόβλημα του βιβλίου στο λαϊκό σχολείο, Σχ, Εργ. τ. 8, Μάης 1931. 

Κάστανος Θ.: Σκέψεις γύρω στο Σχολείο Εργασίας, Περ. Σχ, Εργ. τ. 9-10 Ιούνης-

Ιούλης 1931, Φλώρινα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ποτέ δε σκέφθηκε στα σοβαρά η κοινωνία για μια έντονη και συστηματική εξυγίανση, 

να πούμε για ένα ψυχικό, σωματικό και ηθικό ξεκαθάρισμα και για μια καλυτέρεψη της 

ζωής»
134

. 

ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΌς 

Και τ. 5, 7 σ.4, ττ. 8, σ.9 

Απολ. Σ .22,  37,  50, 

Το σχολειο εργ. 23,  34,  48,62, 65                                       

 

 

 

                                                             
134 Κάστανος Θ.: Η Απολογία του Σχολείου Εργ. σ. 18. 
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       Οι γνώσεις μας για το Καποδιστριακό Σχολείο της Σαλαμίνας 

 

                            Προκόπης Μανωλάκος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 

 Ελένη Τούτση, Δ/ντρια Δ.Σ. Βασιλικών Σαλαμίνας 

 

Περίληψη 

Ένα από τα παλαιότερα Αλληλοδιδακτικά Σχολεία της Καποδιστριακής περιόδου, λειτούργησε στη 

Σαλαμίνα και στεγάστηκε σε κτίριο στο οποίο από την επαναστατική περίοδο λειτουργούσε Σχολείο. Το 

κτίριο αυτό την περίοδο του Καποδίστρια μετασκευάστηκε και εξοπλίστηκε ώστε να λειτουργήσει εκεί η 

«Αλληλοδιδακτική Σχολή της Νήσου Σαλαμίνας». 

Οι παραπάνω μεταβολές φάνηκαν μέσα από την έρευνα πρωτογενών πηγών που σχετίζονται με το θέμα και 

τη συγκριτική θεώρησή τους, καθώς και μέσα από βιβλιογραφική έρευνα. Η μελέτη αφορά την περίοδο 

από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι το 1850. Σήμερα, πλήρως ανακαινισμένο, είναι το κτίριο του 

Αρχαιολογικού Μουσείου του νησιού, προσφέροντας και πάλι γνώση στους επισκέπτες του. 

Μέσα από τη μελέτη αυτή επιδιώκεται να φανεί ότι ένας χώρος και ένας εκπαιδευτικός θεσμός, 

χρονολογούμενοι από την Καποδιστριακή Περίοδο, μπορεί να συνεχίσουν την πορεία τους μέσα στο χρόνο 

προσφέροντας γνώση.  

Λέξεις-κλειδιά: Αλληλοδιδακτικό Σχολείο Σαλαμίνας, ιστορική γνώση, μαθητές, δάσκαλοι. 

 
Η ιστορική γνώση 

Η ιστορική γνώση συνδέεται με την ιστορική σκέψη και με το κοινωνικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο η ιστορική ερμηνεία και η ιστορική κατανόηση πραγματοποιούνται. Η 
ιστορική ερμηνεία του παρελθόντος για τους μαθητές θεωρείται βασικό μέσο της εκπαίδευσής 

τους, που τους βοηθά να οικοδομήσουν ιστορική γνώση με παράλληλη ανάπτυξη της κριτικής 

ιστορικής σκέψης τους. Η μελέτη ιστορικών κειμένων δεν αποσκοπεί στη συσσώρευση, 

αναπαραγωγή ή απομνημόνευση ιστορικών γνώσεων, αλλά στην αντιπαραβολή, τον έλεγχο και 
την κατανόηση διαφορετικών ιστορικών ερμηνειών στη δόμηση ενός ιστορικού πλαισίου 

αναφοράς, εντός του οποίου οι ιστορικές ερωτήσεις, οι μαρτυρίες, οι διαφορετικές ερμηνείες και 

η άρθρωση ιστορικού λόγου αποκτούν νόημα. Δεν είναι η παράθεση γεγονότων, αλλά η 
εισαγωγή των μαθητών στην ερευνητική ανακαλυπτική μέθοδο μάθησης, που είναι συμβατή με 

την επιστημολογική ιδιαιτερότητα της Ιστορίας.
1
  

Η ανάπτυξη της ιστορικής γνώσης ως διανοητικής και κοινωνικής δεξιότητας εφοδιάζει τον 
άνθρωπο με τρόπους και μεθοδολογικά εργαλεία για να ερμηνεύουν το παρελθόν, να κατανοούν 

το παρόν και να κοιτάζουν το μέλλον με ιστορικούς όρους. Η ιστορική γνώση ως 

απομνημόνευση δεν διευκολύνει να κατανοήσει ο άνθρωπος το παρόν, παρά μόνον με τη 

γενεαλογική σύνδεση ή εξάρτηση του από ένα ασφυκτικά κλειστό, δεδομένο και «ξένο» 
παρελθόν.

2
 Δεν αναπτύσσεται έτσι ο κριτικός στοχασμός και η κριτική ιστορική σκέψη. 

Βασικοί σκοποί του μαθήματος της ιστορίας, σύμφωνα τα Αναλυτικά Προγράμματα Ιστορίας 

ορίζονται η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης. 
Η ιστορική σκέψη αποτελεί μέρος της κριτικής σκέψης και του κριτικού στοχασμού. 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα 

από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων. 

 Η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων 
σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών, στάσεων και συμπερασμάτων, που 

οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και στο μέλλον. Με τη διδασκαλία 

της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί 
συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ορίζοντας συνδέεται άμεσα 

με τη ζωή του. Η απόκτηση ιστορικής συνείδησης επιτυγχάνεται μέσα από τη σύγκριση 

παροντικών και παρελθοντικών καταστάσεων. Η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η ανάπτυξη 
της ιστορικής συνείδησης συνδέονται με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης, που αναφέρεται 

στην προετοιμασία υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.  

                                            
1 Κόκκινος, Γ. & Νάκου, Ειρ. (2000). «Εισαγωγή» στο Judy Sebba, Ιστορία για όλους. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
2 Νάκου, Ειρ. (2000). Ιστορική Γνώση και Μουσείο. Στο: Περιοδ. Μνήμων τόμ. 22. Αθήνα. 
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Η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στη διδακτική πράξη, συμβάλλουν:
3
  

-στην προώθηση της ενεργητικής, ερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης, η οποία, θεωρείται 

αποτελεσματική εφόσον αποδίδεται νόημα στη γνώση. 
-στην ανάπτυξη αναλυτικών και ερμηνευτικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη 

βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος. 

-στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, τη συγκρότηση της ιστορικής συνείδησης και τη 
διαμόρφωση σκεπτόμενων πολιτών οι οποίοι να μπορούν να αξιολογούν κριτικά πληροφορίες 

και καταστάσεις. 

-την ενίσχυση της ενσυναίσθησης. 

  Για την προσέγγιση και αξιοποίηση των γραπτών πηγών είναι απαραίτητο οι μαθητές να 
γνωρίζουν:

4
  

-τη διαφορά ανάμεσα στις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, σε σχέση με το πρόβλημα της  

αξιοπιστίας τους. 
- για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της πηγής. 

- τη συσχέτιση των προθέσεων, της θέσης και του ρόλου του δημιουργού με τις οπτικές του. 

-την αξία της προηγούμενης γνώσης και του ιστορικού πλαισίου της πηγής για την αξιολόγηση 

της. 
-την αναζήτηση άλλων πηγών που είναι αναγκαίες για διευκρινίσεις, κάλυψη κενών και 

διασταύρωση πληροφοριών. 

 

Τοπική Ιστορία 

Η τοπική ιστορία εστιάζεται σε ένα περιορισμένο χώρο αναφοράς και η προσοχή της στρέφεται 

κυρίως σε μικρές κοινωνικές ομάδες. Είναι μια μικροϊστορία, που επιχειρεί να κατανοήσει 
γεγονότα και καταστάσεις, των οποίων η αντιμετώπιση, μέχρι τώρα, ήταν γενική, αόριστη και 

ελλιπής.
5
  

Η τοπική ιστορία
6
 προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο: 

Κριτήρια για μια υψηλής ποιότητας γνωστική προσέγγιση του παρελθόντος. 
Συστηματική ενίσχυση της τοπικής συλλογικής μνήμης και αισθητικής. 

Γνώση των διαχρονικών προβλημάτων και των ειδικών χαρακτηριστικών της τοπικής κοινωνίας. 

Προαγωγή της συλλογικής αυτογνωσίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας. 
Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. 

Αναγνώριση της πολυμορφίας και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων ως πολύτιμων παραγόντων του 

πολιτισμικού πλούτου της χώρας. 
Κατανόηση των αξιών της τοπικής κοινωνίας στο χώρο της οποίας ζουν. 

Κατανόηση των σύγχρονων εξελίξεων στον τοπικό κοινωνικό χώρο. 

Ερμηνεία των νοοτροπιών και συμπεριφορών των ανθρώπων. 

Μέσα από την ενεργητική ανακάλυψη του τοπικού παρελθόντος συνειδητοποιούμε τη σημασία 
του γεωγραφικού παράγοντα στη διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης του τόπου του. Η 

κατανόηση της τοπικής κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη πολλών πτυχών της. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η τοπική ιστορία στο να γνωρίσουμε  το ξεχωριστό,  το καθημερινό, το μόχθο και τις 
λύσεις που έδωσαν, για να επιβιώσουν, οι άνθρωποι του παρελθόντος.

7
  

Η τοπική ιστορία, μπορεί να βοηθήσει στην ικανοποίηση της αυξανόμενης ανάγκης που 

νιώθουν οι άνθρωποι για την εξακρίβωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ταυτότητας τους 

στην τοπική περιοχή που ζουν και σε ένα επίπεδο που βρίσκεται κάτω από εκείνο του εθνικού. Η 
Τοπική Ιστορία μας φέρνει περισσότερο κοντά στον άνθρωπο με τις δραστηριότητές του, τα 

συναισθήματά του, τις ψυχολογικές όψεις των κινήσεών του και των επιλογών του στο χώρο 

δράσης του. 
Η θεωρία της ενσυναίσθησης στην ιστορική έρευνα έχει επισημανθεί από σύγχρονους 

ιστορικούς και παιδαγωγούς, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

                                            
3 Μαυροσκούφης, Δημ. (2005). Αναζητώντας τα ίχνη της Ιστορίας: Ιστοριογραφία, διδακτική μεθοδολογία 
και ιστορικές πηγές. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κυριακίδη. 
4 Stradling, R. (2001). Η διδασκαλία της Ευρωπαϊκής Ιστορίας του 20ού αι. Συμβούλιο της Ευρώπης. 
5 Βαϊνά, Μ. (1997). Θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής της Τοπικής Ιστορίας για τον εικοστό πρώτο αιώνα. 

Αθήνα: Gutenberg. 
6 Ασωνίτης, Σ. & Παππάς, Θ. Τοπική Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου. Βιβλίο του Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 Λεοντσίνης, Γ. (1999). Ιστορία - περιβάλλον και η διδακτική τους. Αθήνα. 
7 Βαϊνά, Μ. (1997). Θεωρητικό …ό.π. 
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ανάλυση και κατανόηση συγκεκριμένων μορφών ιστορικής σπουδής. Ο ιστορικός αποκτά τη 

δυνατότητα να κατανοεί και να ερμηνεύει τα ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα, φτάνοντας στο 

σημείο να βιώνει ψυχικές ενέργειες και καταστάσεις του παρελθόντος, οι οποίες οδηγούσαν 
δρώντα πρόσωπα, σε δεδομένο τόπο και χρόνο, σε μια συγκεκριμένη ιστορική πράξη.

8
  

Η προσέγγιση της τοπικής ιστορίας εξασφαλίζει τις συνθήκες διαμόρφωσης μιας περισσότερο 

υπεύθυνης συμπεριφοράς του νέου ανθρώπου στη ζωή και το περιβάλλον του. Η τοπική ιστορία 
έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες να αντιλαμβάνονται ότι ο σύγχρονος 

ιστορικός ορίζοντας του στενότερου και ευρύτερου περιβάλλοντος τους είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με την ίδια τους τη ζωή και είναι εξαιρετικά αναγκαίο να μπορούν σε όλη τους τη 

διάσταση να τον προσεγγίζουν και να προσδιορίζουν τα στοιχεία που σχετίζονται με το χώρο που 
ζουν.

9
  

Με τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας επιδιώκεται να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με 

ιστορικά στοιχεία ερευνήσιμα και κατανοητά. Να εθιστούν στην παρατήρηση και την έρευνα. Να 
ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας στην οποία ζουν. Να 

προετοιμαστούν και να διευκολυνθούν στην κατανόηση της Γενικής Ιστορίας. Με τη μελέτη της 

Ιστορίας του ιδιαίτερου τόπου καταγωγής ο μαθητής μαθαίνει να σέβεται και να εκτιμά τις 

συλλογικές προσπάθειες και τους αγώνες των ανθρώπων που έζησαν και έδρασαν στον τόπο του. 
Κατανοεί τη σημασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος της περιοχής του. Καλλιεργεί 

την ερευνητική του ικανότητα και την παρατηρητικότητα του, διότι έχει την ευκαιρία να 

μελετήσει άμεσες ιστορικές πηγές. Συνειδητοποιεί τη συμβολή των ανθρώπων του άμεσου 
περίγυρου του και, κατ' επέκταση, τη δική του συμμετοχή στη δημιουργία της Ιστορίας.

10
  

Με την τοπική ιστορία αναδεικνύεται η σχέση του τοπικού ιστορικού στοιχείου με το εθνικό, 

καθώς και η διαφοροποίηση των τοπικών γεγονότων και φαινομένων από εκείνα της εθνικής 
ιστορίας. Η γενική και η τοπική ιστορία συμβάλλουν στην κατανόηση του ανθρώπινου 

παρελθόντος.
11

  

Η επαφή με την τοπική ιστορία είναι περισσότερο επιτακτική σήμερα, που η απειλή της 

πολιτισμικής αλλοτρίωσης και ισοπέδωσης είναι έντονη, καθώς οι γενικότερες οικονομικές και 
κοινωνικές δομές επηρεάζουν τις συνήθειες και τις συμπεριφορές των τοπικών και 

περιφερειακών κοινωνιών.
12

  

Κατά την τουρκοκρατία υπήρχαν τα λεγόμενα «κοινά σχολεία» ή «γραμματοδιδασκαλεία» 
όπου οι μαθητές μάθαιναν στοιχεία αριθμητικής, γραφή και ανάγνωση από εκκλησιαστικά 

κείμενα. Ορισμένα κοινά σχολεία εξακολούθησαν - πλέον του 1828 - να λειτουργούν στην 

ελληνική επικράτεια, έστω και αν ο κύκλος της ζωής τους μάλλον έκλεινε.
13

  
Η λειτουργία των σχολείων του παλαιού τύπου δε διακόπηκε απότομα, συνεχίστηκε την 

Καποδιστριακή περίοδο, όμως με τον ίδιο ασυστηματοποίητο τρόπο. Στεγάζονταν σε ναΐσκους 

και μοναστηριακούς χώρους, όπως και σε σπίτια ιερέων και ιδιωτών. Η διδασκαλία παρέβλεπε 

τους παράγοντες της ηλικίας, της ενδοταξικής συνεργασίας.
14

 Οι αποφάσεις για την εισαγωγή 
της εκπαίδευσης σε νησιά και πόλεις, λαμβάνονταν συνήθως σε συνελεύσεις προκρίτων και 

πληρεξουσίων, στις όποιες καθορίζονταν και η εποπτεία των σχολείων. 

 

Η περίοδος της Επανάστασης 

Η Στοιχειώδης Εκπαίδευση στη Σαλαμίνα 

Το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο Σαλαμίνας λειτούργησε από τα πρώτα έτη της Επανάστασης. 

Τα έτη 1821-1822 δάσκαλος του αλληλοδιδακτικού σχολείου του νησιού ήταν ο Επίσκοπος 
Αρδαμερίου Ιγνάτιος, ο οποίος φεύγοντας από τη Μακεδονία, έφτασε ως Φιλικός στη μαχόμενη 

τότε Ελλάδα.
15

 

                                            
8 Λεοντσίνης, Γ. (1996). Διδακτική της Ιστορίας. Γενική - τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Αθήνα. 
9 Λεοντσίνης, Γ. (1999). Ιστορία … ό.π. 
10 ΔΕΠΠΣ. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών. ΦΕΚ 303/13-3-2003. 
11 Le Golf, J. (1998). Ιστορία και Μνήμη, μτφρ. Γ. Κουμπουρλής. Αθήνα: Νεφέλη. 
12 Γιαννόπουλος, Γ. (1992) «Η τοπική ιστορία». Στο: Τοπική Ιστορία και Αρχεία. Πρακτικά Διημέρου 

Συνεδρίου. Σάμος, 26 - 27 Απριλίου 1991.  
13 Μπαμπούνης, Χ. (1999). Η Εκπαίδευση κατά την Καποδιστριακή Περίοδο. Διοικητική οργάνωση και 

εκπαιδευτική λειτουργία. Αθήνα: Σύλλογος προς διάδοση ωφέλιμων βιβλίων. 
14 Μπαμπούνης, Χ. (1999). Η Εκπαίδευση … ό.π. 
15 Ευαγγελίδης, Τρ. (1936).  Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας. Αθήνα. 
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Το 1826 λειτούργησε στο νησί αλληλοδιδακτικό σχολείο με δάσκαλο το Νεόφυτο Νικητόπουλο, 

ο οποίος στις 20 Οκτωβρίου 1826, με την ιδιότητα του «διδασκάλου της Αλληλοδιδακτικής» 

απέστειλε επιστολή προς το Δ. Ρώμα στη Ζάκυνθο, στην οποία ανέφερε «διο αμισθί έχω και το 
Αλληλοδιδακτικόν Σχολείον και σπουδάζουν τα παιδία των εντοπίων, και μάλιστα των 

καταφυγόντων εκ της Αττικής και Αθήνας. Δια τούτο παρακαλώ μέσον Σας όλους τους αυτόσε 

ομογενείς και φιλογενείς, αποβλέποντες εις ταύτα τα αθώα σπουδάζοντα παιδία, τα οποία είναι 
ορφανά χωρίς πατέρα,… αυτά παρακαλούν θερμώς μέσον εμού, επειδή κάματε τόσας και τόσας 

εισφοράς προς το πολυπαθές ημών Έθνος, λάβετε και ταύτην την πρόνοιαν των άνωθεν ανηλίκων 

παίδων, επειδή δεν έχουν τα της σπουδής των χρειαζόμενα, καθώς λίθινες πλάκες με 

πετροκόνδυλα, χαρτί και πέννες…».
16

   
Ο Νικητόπουλος βρέθηκε στη Σαλαμίνα προσπαθώντας να συγκεντρώσει τα παιδιά των 

ντόπιων και όλων «των καταφυγόντων εκ της Αττικής και Αθήνας» στο αλληλοδιδακτικό 

σχολείο του τόπου, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να μορφωθούν, συνεχίζοντας το 
διδακτικό του έργο.  

   Σε επιστολή της 14ης Απριλίου 1843, ο πληρεξούσιος του Δήμου Σαλαμίνας Ιωάννης 

Παπαζαχαριάς προς την «επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως 

Γραμματεία» ζητούσε την ίδρυση Ελληνικού Σχολείου στο νησί σε ανταπόδοση των όσων 
προσέφεραν οι Σαλαμίνιοι στον Απελευθερωτικό Αγώνα καθώς και της φιλοξενίας που 

προσέφεραν στους κατοίκους της Αθήνας, οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο στον τόπο τους. Σ’ αυτήν 

επισυνάπτεται και ένα αντίγραφο της εφημερίδας «Εθνική»,
17

 της 18ης Ιουνίου του 1835, στην 
οποία είχε δημοσιευθεί μια επιστολή υπογεγραμμένη από 43 οπλαρχηγούς που αναγνώριζαν την 

προσφορά του νησιού στον Απελευθερωτικό Αγώνα.  

 

Το σχολικό κτίριο 

Κατά την περίοδο αυτή τα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν ως σχολεία ήταν ελάχιστα και με 

στοιχειώδη εξοπλισμό. Το κτίριο του Σχολείου της Σαλαμίνας άρχισε να χτίζεται πολύ πριν την 

έλευση του I. Καποδίστρια στη χώρα, εντασσόμενο στις προσπάθειες των επαναστατημένων 
Ελλήνων για δημιουργία στοιχειώδους εκπαίδευσης. Υποστηρίζεται

18
 ότι πρόκειται για το πρώτο 

από τα δέκα αλληλοδιδακτικά σχολεία της Αττικής που χτίστηκαν από το 1829 έως το 1831. 

 Σύμφωνα με έγγραφα του «Καταστατικού Ελέγχου του Δημοτικού Σχολείου του Δήμου 
Σαλαμίνας»

19
 τα οποία συντάχθηκαν το 1838 και το 1841 από το δάσκαλο του σχολείου και τον 

εκάστοτε δήμαρχο με τη μορφή ερωταποκρίσεων, το κτίριο του σχολείου φέρεται να κτίστηκε 

κατά το πρώτο έγγραφο το 1826 και κατά το δεύτερο το 1824, πάντα με έξοδα «της Κοινότητος 
Σαλαμίνας». 

Το κτίριο πιθανότατα ξεκίνησε να χτίζεται το 1826 έχοντας ως χρηματικούς πόρους τα ποσά 

που συγκεντρώνονταν από την περιφορά δίσκων στις εκκλησίες, από κληροδοτήματα που είχαν 

αφιερώσει διάφοροι πολίτες σ’ αυτές,
20

 από τα εισοδήματα της Ι.Μ. Φανερωμένης και τέλος από 
τη διεξαγωγή εράνων μεταξύ των κατοίκων του νησιού.  

Το σχολείο την περίοδο διακυβέρνησης του Καποδίστρια αποπερατώθηκε και εξοπλίστηκε 

πλήρως. Το κτίριο κατασκευάστηκε για χρήση αλληλοδιδακτικού σχολείου, σύμφωνα με τα 
αλληλοδιδακτικά πρότυπα, δηλαδή μια μεγάλη ορθογώνια

 
αίθουσα με πορτοπαράθυρα και 

διαστάσεις σύμφωνες με αυτά. 

 

Η περίοδος του Καποδίστρια 

Το Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας η οργάνωση και η διοίκηση του 

Ο «Έκτακτος Επίτροπος Ανατολικής Ελλάδος» Κ. Μεταξάς, συνέταξε αναφορά προς τον 

Κυβερνήτη της Ελλάδας στις 13 Φεβρουαρίου 1830, όταν ολοκλήρωσε την επιθεώρηση των 
περιοχών ευθύνης του. Η αρχική του διαπίστωση ήταν η πλήρης διάλυση των σχολείων. Για το 

νησί της Σαλαμίνας ανέφερε: «εν κατάστημα ατελές αλληλοδιδακτικής σχολής, το οποίον 

επισκεψάμενος, αντί μαθητών εύρον τους ίππους του ιππάρχου Χατζηχρήστου. Παρατηρήσας το 

                                            
16  Κόκκινος, Δ. «Η Ελληνική Επανάσταση», τόμ. Ε', σ. 508-509. 
17  ΓΑΚ, θυρ. 185, φάκ. 2. 
18 Καρδαμίτση - Αδάμη, Μ. άρθρο «Για το Καποδιστριακό σχολείο Σαλαμίνας», εφημ. Καθημερινή της 

31/10/2001.  
19  ΓΑΚ, ΥΕΔΕ  φάκ. 2651/ 1838. 
20  Ευαγγελίδης, Τρ. ό.π. και Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, έτος Ε΄, φύλ. 44/1830. «Κατάλογος 

συνεισφοράς υπέρ της δημοσίου σχολής της νήσου Σαλαμίνος». 
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κατάστημα τούτο, είδον ότι απαιτούσεν εισέτι τρεις χιλιάδας γρόσια, δια να τελειοποιηθή, 

προσθέτων και εν μικρόν οίκημα δια κατοικίαν του διδασκάλου επροσκάλεσα εις Σαλαμίνα 

συνέλευσιν των προκριτωτέρων και τους επρότεινα να συνεισφέρωσι δια την τελειοποίησιν του 
σχολείου. Ούτοι μοι επαρρησίασαν, ότι εκ συνεισφοράς των κατοίκων ωκοδομήθη το οίκημα, 

επομένως δεν δύνανται να συνεισφέρωσι πλέον, αφ’ ου υπέφεραν και υποφέρουν τόσας  ζημίας από 

τας εισβολάς των στρατευμάτων…».
21

 
Με την επιστολή του προς τον Α. Μουστοξύδη, ο Έκτακτος Επίτροπος κατάφερε να διοριστεί 

δάσκαλος καθώς και σχέδιο για την εσωτερική τελειοποίηση του σχολείου. Οι κινήσεις αυτές 

είχαν ως αποτέλεσμα μέσα στο Φεβρουάριο του 1830, η «Αλληλοδιδακτική Σχολή της Νήσου 

Σαλαμίνος» να είναι έτοιμη να λειτουργήσει για 300 μαθητές. 
   Σε απαντητική επιστολή του I. Καποδίστρια στις 2 Μαρτίου 1830

22
 προς τον «Έκτακτο 

Επίτροπο Ανατολικής Ελλάδος», όσον αφορά το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο της Σαλαμίνας, 

ανέφερε ότι διατάχθηκε ο Έφορος του Ορφανοτροφείου της Αίγινας να προμηθεύσει το σχολείο 
με όσα αβάκια, ημικύκλια κλπ μπορούσε και επίσης να αποστείλει δάσκαλο, ο οποίος αφού μάθει 

τον ακριβή αριθμό των μαθητών να οργανώσει τον εσωτερικό χώρο του σχολείου. Όσον αφορά 

τους πόρους που προτάθηκαν, επιφυλάχθηκε να αποφασίσει, διαβλέποντας ίσως στις απαιτήσεις 

αυτές κάποια συμφέροντα πέρα από τα θέματα του σχολείου. 
   Στις 27 Μαρτίου 1830, σε επιστολή του Ανδρέα Μουστοξύδη «Προέδρου της επί του 

Ορφανοτροφείου Επιτροπής, Διευθυντή και Εφόρου του Εθνικού Μουσείου και Εφόρου του 

Κεντρικού Σχολείου» προς τη «Γραμματεία επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου 
Παιδείας» κρινόταν άξιος για το επάγγελμα του δασκάλου ο Λουκάς Θεοχαρίδης.

23
 

  Ο εν λόγω δάσκαλος ο οποίος μετεκπαιδεύτηκε στη νέα αλληλοδιδακτική μέθοδο και αφού 

«κρίθηκε ευδόκιμος» στις εξετάσεις του παρελθόντος έτους, διορίστηκε ως δάσκαλος από την 
Κυβέρνηση με μισθό 3 τάλιρα κάθε μήνα.  

Η έναρξη των εργασιών του σχολείου πραγματοποιήθηκε στις 14/4/1830 και στην αναφορά
24

 

του ο Θεοχαρίδης παρέθετε τις αρχικές δυσκολίες που συνάντησε. 

Εντοπίζε την έλλειψη πολλών αναγκαίων, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της προόδου των 
παιδιών του νησιού, καθώς οι καταγραφέντες μαθητές από τον Τοποτηρητή του νησιού Δ. Κ. 

Καβάκο ήταν 100. Ο δάσκαλος Λ. Θεοχαρίδης αναγκάστηκε να δεχθεί για φοίτηση μαθητές από 

8 ετών και άνω.
25

 
Ανέφερε επίσης αρκετές ατέλειες στην οικοδομή του σχολείου, των οποίων τη διόρθωση 

ανέλαβε ο τοποτηρητής του νησιού. Έτσι ζήτησε από τη Γραμματεία Δημοσίου Εκπαιδεύσεως 

την προμήθεια υλικού ώστε να διευκολυνθεί η πρόοδος «των δυστυχών τούτων ανηλίκων». Στην 
ίδια αναφορά επισύναψε και πίνακα με τα ονόματα των 101 εγγραφέντων στην «Εν Σαλαμίνι 

Αλληλοδιδακτική Σχολή».
26

 

Στις 20 Ιουνίου 1830, σε έκθεση του Τοποτηρητή της Σαλαμίνας,
27

 γινόταν αναφορά στην 

πρόοδο και τις ανάγκες του αλληλοδιδακτικού σχολείου. Οι μαθητές που ενεγράφησαν τελικά 
ανέρχονταν στους 130. Ο δάσκαλος κρινόταν «σεμνοήθης και επιμελής εις το έργο του», με 

αποτέλεσμα την πρόοδο των παιδιών σε όσα διδάχθηκαν. Εφάρμοσε τη διδακτική μέθοδο του 

«Σαραζίνου περί Αλληλοδιδακτικής μεθόδου» ακολουθώντας τις οδηγίες του αντίστοιχου 
εγχειριδίου, ενώ σταδιακά διαμορφώνονταν, πάντα σύμφωνα με την έκθεση, η διοίκηση και η 

διεύθυνση του σχολείου. Ο Τοποτηρητής αναφέρθηκε στα παραπάνω συνοπτικά έχοντας υπόψη 

                                            
21 ΓΑΚ, Υπ. Παιδείας φ. 24, έγγρ. 1465/1830. 
22 ΓΑΚ, Υπ. Παιδείας φ. 25, έγγρ. της 2 Μαρτίου 1830. 
23 ΓΑΚ, Υπ. Παιδείας φ. 25, έγγρ. 173/ 27 Μαρτίου 1830. «Ως άξιον του επαγγέλματος τούτου ένα μόνον 

ενεκρίναμεν τον Κύριον Α. Θεοχαρίδη… Εις τας εξετάσεις του παρελθόντος έτους εκρίθη ευδόκιμος και η 

Σ. Κυβέρνησις τον διέταξε τρία τάληρα τον καθέκαστον μήνα δια εξοικονόμησίν του. Είναι τίμιος 35 ετών 

περίπου, πράος, τον εφωδίασα με τα αναγκαία εις χρήσιν του νεόκτιστου σχολείου, και σήμερον εκίνησε 

δια Σαλαμίναν…». 
24 ΓΑΚ, Υπ. Παιδείας φ. 26, έγγρ. της 24 Απριλίου 1830. 
25 ΓΑΚ, Υπ. Παιδείας φ. 26, έγγρ. της 24 Απριλίου 1830. «Δεχθείς από οκταετείς και ανωτέρω αφήκα 

πολλούς των 7, 6 και 5 ετών με δυσαρέσκειαν και παράπονα των γονέων, ώστε μόλις δύναμαι να δεχθώ 

προς αναπλήρωσιν της ολικής χωρητικότητος 13 θρανίων της παστάδος χωρούντων ανά εννέα παίδας 

ακόμη 17». 
26 ΓΑΚ, Υπ. Παιδείας φ. 26, έγγρ. Καταγραφής των μαθητών της εν Σαλαμίνι Αλληλοδιδακτικής Σχολής 

της 14 Απριλίου 1830. 
27 ΓΑΚ, Υπ. Παιδείας φ. 28, έγγρ. της 20 Ιουνίου 1830 «Πρόοδοι και ανάγκαι του σχολείου Σαλαμίνος». 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

6 

 

του την αναφορά του δασκάλου Λ. Θεοχαρίδη προς εκείνον, σχετικά με την πρόοδο και τις 

δυσκολίες του σχολείου που παρέλαβε.
28

 

Στις 1 Φεβρουαρίου 1831, ο δάσκαλος Λουκάς Θεοχαρίδης απεβίωσε,
29

 καθώς από τις 22 
Ιανουαρίου είχε ασθενήσει από σοβαρό κρυολόγημα. Λίγο πριν πεθάνει συνέταξε διαθήκη του 

με την οποία διέθεσε 80 φοίνικες στο σχολείο που υπηρετούσε, καταδεικνύοντας εξαιρετική 

ευαισθησία.  
Στη θέση του Λουκά Θεοχαρίδη, διορίστηκε άλλος δάσκαλος, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος και 

δε γνώριζε καθόλου την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Πληρωνόταν με 2 γρόσια την ημέρα και η 

δουλειά του ήταν να συγκεντρώνει τους μαθητές στο σχολείο και να τηρεί την τάξη, ενώ οι πιο 

προχωρημένοι μαθητές δίδασκαν τους υπόλοιπους ώστε να μην περνά άσκοπα ο καιρός.
30

 
Σε έγγραφο με τα προαναφερθέντα ζητήθηκε να σταλεί νέος δάσκαλος στη θέση του 

μεταστάντος ο οποίος όχι μόνο να είναι γνώστης της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, αλλά και να 

μπορεί να διδάξει εγκύκλια μαθήματα σε κάποια ώρα του ωρολογίου προγράμματος.  
 Στις 2 Μαΐου 1831 ο νέος δάσκαλος στο αλληλοδιδακτικό σχολείο του νησιού,  Κωνσταντίνος 

Π. Μάτσας, έστειλε την πρώτη του αναφορά στην «Επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου 

Παιδεύσεως Γραμματείαν». Ανέφερε ότι κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το 

δυνατόν καλύτερη επαναλειτουργία του σχολείου, έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση των 
κατοίκων και του τοποτηρητή, ο οποίος δύο - τρεις φορές την εβδομάδα επισκεπτόταν το σχολείο 

για να παρατηρεί την πρόοδο των μαθητών.
31

 

 

 Το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας 

Όσον αφορά τον κτιριακό χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας κατασκευάστηκε για να 

χρησιμοποιηθεί ως σχολείο κατά την περίοδο πριν τον Καποδίστρια. 
  Αρχιτέκτονας του σχολείου

32
  πιθανόν να ήταν ο Ανδρέας Γάσπαρης Κάλανδρος, ο οποίος 

σχεδίασε και τα υπόλοιπα σχολεία που χτίστηκαν στη Στερεά Ελλάδα τότε. Κατά την 

Καποδιστριακή περίοδο, άλλωστε, εκείνος ήταν ο πολιτικός αρχιτέκτονας της Ανατολικής 

Ελλάδας και έχτισε, μετά από ανάθεση, και το αλληλοδιδακτικό σχολείο των Μεγάρων.
33

 
Ο χώρος περιελάμβανε μια μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας, η οποία στην πλευρά της που 

έρχεται σε επαφή με το δρόμο είχε έξι παράθυρα μεγάλα για σωστό φωτισμό και αερισμό της και 

άλλα τόσα στην πλευρά της εκείνη που έβλεπε στον αύλειο χώρο του σχολείου. Στο χώρο υπήρχε 
και κατοικία του δασκάλου. Το εσωτερικό της αίθουσας εξοπλίστηκε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες 

των δασκάλων Λ. Θεοχαρίδη και Κ. Μάτσα, με ημικύκλια, θρανία καθώς και πινακοστάτες για 

να τοποθετούνται οι πίνακες που χρησιμοποιούνταν στο μάθημα της Ανάγνωσης και της 
Αριθμητικής. 

 

Η περίοδος αντιβασιλείας του Όθωνα 

Το Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας η οργάνωση και διοίκηση 
Σε έγγραφο της 24 Μαΐου 1835, ο Έπαρχος Μεγαρίδος, ζητούσε από την «Επί των 

Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεία», να σταλεί δάσκαλος στο 

«δημοτικό κατάστημα σχολείου» που υπήρχε στο νησί της Σαλαμίνας, προτείνοντας για τη θέση 
αυτήν τον Δημήτριο Σερίου Ολύμπιο, ο οποίος ήδη απασχολούνταν από την κοινότητα ως 

δάσκαλος δείχνοντας μάλιστα ιδιαίτερο ζήλο στο έργο του.
34

 Μαζί με το δάσκαλο ζητήθηκε και 

η αποστολή «οργανικών μέσων για τη Σχολή ταύτη» καθώς και η επισκευή του κτιρίου της. 

                                            
28 ΓΑΚ, Υπ. Παιδείας φ. 28, 1830 έγγρ. «Προς τον Τοποτηρητήν Σαλαμίνος» της 20 Ιουνίου 1830 του 

διδασκάλου της Αλληλοδιδακτικής σχολής Λ. Θεοχαρίδη.  

Δασκαλάκης Απ. (1968). Κείμενα - Πηγαί της ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως. Σειρά Τρίτη. Τα Περί 

Παιδείας, τόμ. Α.΄  τεκμήριο 489 σ. 1.037-1.038. 
29 ΓΑΚ, Υπ. Παιδείας φ. 36, έγγρ. 628 της 6 Φεβρουαρίου 1831 «Θάνατος και διαθήκη διδασκάλου της 

Σαλαμίνος». 
30 ΓΑΚ, Υπ. Παιδείας φ. 36, έγγρ. 628 της 6 Φεβρουαρίου 1831 «Θάνατος και διαθήκη διδασκάλου της 

Σαλαμίνος». 
31 ΓΑΚ, Υπ. Παιδείας φ. 38, έγγρ. της 2 Μαΐου 1831 «Συντελούμενη εργασία διδασκάλου σχολείου 
Σαλαμίνος». 
32  Καρδαμίτση-Αδάμη άρθρο «Για το Καποδιστριακό σχολείο Σαλαμίνας» εφημ. Καθημερινή της 

31-10-2001 
33 ΓΑΚ, Υπ. Παιδείας, φ. 42,1831, έγγρ. 6553. 
34 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2651, 1835, έγγρ. 372/ 24 Μαΐου 1835. 
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Η απάντηση δόθηκε πολύ σύντομα, στις 29 Μαΐου 1835
35

 επικυρώνοντας το διορισμό του εν 

λόγω δασκάλου, ως «δημοδιδασκάλου 3ης τάξεως» και με μισθό 50 δραχμών. Κλήθηκε δε ο 

Έπαρχος Μεγαρίδος να φροντίσει για την ορκωμοσία του και την τοποθέτησή του στη θέση του 
καθώς και την απόδοση από μέρους του Δήμου του μισθού και των λοιπών δικαιωμάτων που του 

έδιδε ο νόμος, άρθρο 24 «Περί δημοτικών σχολείων».
36

  Ταυτόχρονα εστάλησαν στο σχολείο και 

τα υλικά που ζητήθηκαν.  
Ο δάσκαλος Τριαντάφυλλος Κοζαδίνος, ήταν ο δάσκαλος που με τόση αγωνία περίμεναν οι 

κάτοικοι να αντικαταστήσει τον μετατεθέντα Δ. Ολύμπιο, συνέταξε τον «Έλεγχο της 

εξαμηνιαίας Καταστάσεως του ενταύθα Αλληλοδιδακτικού Σχολείου». Περιελάμβανε 

περιγραφή του κτιρίου, στοιχεία για τον πληθυσμό του νησιού, τον αριθμό των μαθητών του 
σχολείου καθώς και στοιχεία για την πρόοδο τους. Επίσης αναφερόταν στο μισθό του και τα 

διάφορα έξοδα του σχολείου και υπογραφόταν τόσο από εκείνον όσο και από την αρμόδια 

Επιθεωρητική Επιτροπή.
37

 
   Με έγγραφο

38
 της «επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της 

Επικράτειας» που αναφερόταν στη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου της Σαλαμίνας και 

υπογράφθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1839
 
από τον Γραμματέα της Παιδείας Γ. Γλαράκη, διορίστηκε 

δημοδιδάσκαλος στο σχολείο του δήμου Σαλαμίνας ο Άγγελος Αβράς, με μισθό 50 δραχμές.  
Ο δάσκαλος Α. Αβράς ανέλαβε υπηρεσία στο σχολείο και παρέμεινε τουλάχιστον μέχρι το 

σχολικό έτος 1841-1842. Σε έγγραφο με ημερομηνία 23 Ιουλίου 1841,
39

 ο δάσκαλος διενεργούσε 

τις εξετάσεις της περιόδου αυτής. Συνέταξε και υπέγραψε τον ανάλογο κατάλογο των μαθητών 
που εξετάστηκαν και των επιδόσεών τους, μαζί με την αρμόδια Επιθεωρητική Επιτροπή. Στον 

κατάλογο αυτό εκτός από τις επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις καταγράφονταν και διάφορα 

στοιχεία σχετικά με τη φοίτησή τους. Αναφέρονταν τα επαγγέλματα των γονέων τους, η 
καταγωγή τους, η ηλικία τους και η εποχή κατατάξης τους σε κλάσεις, καθώς και διάφορες 

παρατηρήσεις σχετικά με τη συνέπειά τους στην παρακολούθηση των μαθημάτων. 

Κατά τη διάρκεια του 1845 δάσκαλος του σχολείου ήταν ο Κ. Δημητριάδης. Αποχώρησε 

ύστερα από τη διένεξη που υπήρξε μεταξύ αυτού, της δημοτικής αρχής και κάποιων δημοτών.
40

      

                                            
35 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ.2651,1835 έγγρ. αρ. 68, 2, 3/ 29 Μαΐου 1835. 
36 Νόμος. «Περί Δημοτικών Σχολείων» 6/18 Φεβρ. 1834. ΦΕΚ αριθ. 11 της 3/15 Μαρτίου 1834, άρθρο 24 
«Εκτός του σταθερού μηνιαίου, θέλει παραχωρείται εις έκαστον δημοδιδάσκαλον ανέξοδος κατοικία, και 

δύο στρέμματα τουλάχιστον κήπου ή καλλιεργησίμου γης, προς επικαρπίαν του δι’ έκαστον δε παίδα 

θέλουν  δίδεσθαι μηνιαίως από το δημοτικόν ταμείον 10-50 λεπτά. Οι γονείς των παίδων θέλουν αποδίδει 

εις το δημοτικόν ταμείον τα δίδακτρα ταύτα…».  
37 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2651, 1836 έγγρ. «Της Εξαμηνιαίας καταστάσεως του ενταύθα σχολείου» «Όνομα 

διδάσκαλου Τριαντάφυλλος Κοζαδίνος οποίος εδιδάχθην της μεθόδου εν τας Αθήνας. Μισθός μηνιαίως 

υπό Κυβερνήσεως  δρχ.56». 
38  ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2651, 1839, αρ. πρωτ. 27719/15 Οκτωβρίου 1839. «Προς τον Δημοδιδάσκαλον 

Κορωνίδος Κ. Αγγ. Αβρά». 
39 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2652, 1841, «Κατάλογος των εις έκαστον μάθημα εξετασθέντων μαθητών της δημοσίου 

Σχολής Σαλαμίνος. Εν Σαλαμίνι τη 23 Ιουλίου 1841». 
40  ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2650, 1845, «Πρωτόκολλον». «Σήμερον την ογδόην Μαΐου 1845, Εν Σαλαμίνι 

συνελθούσα η υποφαινομένη επιθεωρητική επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας κατά συνέπειαν 

προσκλήσεως του Δημάρχου δια να παρατηρήση τα παρά του άρθρου 37 του περί Δημοτικών Σχολείων 

κανονισμού επιβαλλόμενα εις αυτά χρέη, μετέβη εις το Δημοτικόν Σχολείον περί την 9 ώραν π.μ. και εύρε 

αυτό κλειστόν, μετέβη και πάλιν περί την 2 ώραν μ.μ. και πάλιν εύρε το κατάστημα σφαλιστόν. 

Ερωτήσασα δε περί του Διδασκάλου επληροφορήθη παρά διαφόροις ότι εξήλθεν άνευ αδείας εις Αθήνας. 

Προ αρκετού καιρού με λύπην της παρατηρή η επιτροπή αύτη ότι επί των ημερών του εικοσάχρονου 

Δημοδιδασκάλου, οπισθοδρόμησε κατά τοιούτον η φοιτώσα νεολαία του Δήμου, ώστε λησμόνησε και 

αυτά τα οποία ήξερε, ως εκ τούτου δε οι των γονέων απέσυραν τους παίδας των από το Σχολείον και τους 

άφησαν να περιφέρωνται. Επειδή όμως το κακόν πλεονάζη αντί να ελλατούται επειδή αν δεν ληφθώσι 

σύντομα μέτρα, το Δημοτικόν Σχολείον θέλει χάος όλους τους μαθητάς του και επειδή ήναι άδικον ο 

Δήμος να πληρώνη μισθούς και οι Δημόται πληρώνουν Δίδακτρα δια ταύτα… Προτείνη την όσον ήναι 
τάχιον μετάθεσιν του Δημοδιδασκάλου Σαλαμίνος Κωνσταντίνου Δημητριάδου και την αντικατάστασιν 

αυτού δι’ ετέρου επιμελέστερου και ικανοτέρου».  

ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2653, 1845, έγγρ. της 27 Σεπτεμβρίου 1845 «Της επιθεωρητικής επιτροπής του Δημοτικού 

Σχολείου Σαλαμίνος». «Μόλις του Δήμου τούτου κατέστη ο Δημοδιδάσκαλος Κων. Δημητριάδης αντί 

γραμμάτων η νεολαία μας σπουδάζει ασελγείς πράξεις αντί συμβουλάς ασκείται από του στόματος του 

διδασκάλου απρεπείς ύβρεις των μητέρων της απεμακρύνθη η ηθική εξουσία από του ανθρώπου τούτου οι 

μαθηταί διόλου δεν τον σέβονται και ως εκ τούτου το σχολείον παραλύει. Ως εκ τούτου δε και διότι την 
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Το 1846 τον διαδέχτηκε ο Αλεξ. Κατσελίδης, ο οποίος παρέμεινε τουλάχιστον ως τα τέλη του 

1847 οπότε και ζήτησε μετάθεση λόγω διαφορών
41

 του με τον τότε Δήμαρχο Σαλαμίνας Α. 

Παππού. Ο δάσκαλος Κατσελίδης στις 31 Οκτωβρίου 1846
42

 συνέταξε έναν αναλυτικότατο 
κατάλογο κινητού και ακινήτου υλικού του σχολείου καθώς και άλλον έναν την 1 Σεπτεμβρίου 

1847,
43

 με αναφορές και στην κατάσταση του κτιρίου. 

Μετά το διορισμό της Επιθεωρητικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας, από το 
Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας στις 30 Ιουλίου 1847, ο δάσκαλος Α. Κατσελίδης και η αρμόδια 

Επιτροπή προχώρησαν στη διεξαγωγή των εξαμηνιαίων εξετάσεων του έτους. Συντάχθηκε 

κατάλογος «των αριστευσάντων μαθητών του ανωτέρου και κατωτέρου τμήματος»
44

 του 

σχολείου. Οι μαθητές που εξετάστηκαν ήταν 56. Και σε αυτόν τον κατάλογο περιέχονταν πολλές 
πληροφορίες για τους μαθητές. Τα έγγραφα του συγκεκριμένου δασκάλου ήταν ιδιαίτερα 

καλαίσθητα, προσεγμένα και λεπτομερώς ενημερωμένα. 

 

Η εκπαιδευτική ατμόσφαιρα 

Παρακολουθώντας τις σχέσεις μεταξύ του δασκάλου και των δημοτικών αρχών 

επιβεβαιώνεται ότι ο δάσκαλος δεν ήταν ένα άτομο αυτοπροσδιοριζόμενο.
45

 Όλοι είχαν 

δικαίωμα να τον κρίνουν, από το δήμαρχο του τόπου μέχρι και τον τελευταίο πολίτη, κάτι το 
οποίο είχε ως συνέπεια τις περισσότερες φορές η κριτική να μην είναι διόλου αντικειμενική και 

να προσδιορίζεται το περιεχόμενο της και από εμπάθεια. Βέβαια δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις 

που ο δάσκαλος έχαιρε της εκτίμησης και της αγάπης των κατοίκων κάτι το οποίο το έδειχναν και 
έμπρακτα μέσα από αναφορές με θετικό περιεχόμενο για εκείνον. 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1844-1845 καθώς και του προηγουμένου, δάσκαλος του 

σχολείου ήταν ο Κ. Α. Καμπάνης. Στις 4 Δεκεμβρίου 1844
46

 έστειλε προς το Υπουργείο επιστολή 
την οποία υπέγραφε ως «Πρώην Δημοδιδάσκαλος Σαλαμίνος» κάτι το οποίο σημαίνει ότι είχε 

ήδη μετατεθεί είτε μετά από δική του αίτηση είτε μετά από αίτηση της αρμόδιας Επιθεωρητικής 

Επιτροπής. Στο έγγραφο αυτό περιέγραφε τις συνθήκες που τον οδήγησαν να φύγει από το 

σχολείο και από τον τόπο. Υπαίτιος της κατάστασης ο υποψήφιος δήμαρχος Αναγνώστης 
Καρνέσης, ο οποίος ενέπλεξε στο θέμα και κάποιους συνδημότες του. Ο Καρνέσης μαζί με τους 

υποστηρικτές του, όπως ισχυριζόταν ο δάσκαλος, συνεχώς διέβαλε τον ήδη δήμαρχο Πρ. 

Βιρβίλη. 
Η αντίδραση των δημοτών ήταν 22 εξ’ αυτών να συντάξουν, να υπογράψουν και να στείλουν 

στη δημοτική αρχή ένα έγγραφο
47

 με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 1844, στο οποίο εξέφραζαν τις 

ευχαριστίες τους στον απερχόμενο δάσκαλο Α. Καμπάνη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον 
τόπο και τα παιδιά τους, σαν μια προσπάθεια υπεράσπισής του προς τις αρχές ευελπιστώντας να 

ανταμειφθεί κάποτε από το Κράτος για αυτές και όχι να τιμωρηθεί. Το έγγραφο αυτό βρέθηκε 

μαζί με την επιστολή του δασκάλου που προαναφέρθηκε μέσα στον ίδιο φάκελο, κάτι που 

σημαίνει ότι η δημοτική αρχή του νησιού το έστειλε σαν υπερασπιστικό στοιχείο σε κάποια 
ανώτερη διοικητική αρχή της Εκπαίδευσης. 

                                                                                                                                

πλείστην ημέραν δεν γίνεται παράδοσις οι μεταβαίνοντες τω Διδασκάλω άνευ αδείας πότε εις Αθήνας και 

πότε εις άλλα μέρη, οι γονείς αποσύρουν τα τέκνα των και μόνοι των προσπαθούν να δώσουν ανατροφήν 

αύτη τοιαύτη εξέλειψεν από τον Δημοδιδάσκαλον». 
41 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2654, 1846 έγγρ. αριθμ. 11485/ 1 Σεπτεμβρίου 1846. 
42 ΓΑΚ,ΥΕΔΕ, φ. 2654, 1846. «Κατάλογος του κινητού και ακινήτου υλικού του Δημοτικού Σχολείου 

Σαλαμίνας». 
43 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2654, 1847 «Κατάλογος των εν κινητού και ακινήτου υλικού του Δημοτικού Σχολείου 

Σαλαμίνος». 
44 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2654, 1847. «Κατάλογος των εις έκαστον μάθημα αριστευσάντων μαθητών του τε 

ανωτέρου και κατωτέρου τμήματος εις τας θερινάς εξετάσεις του 1847» της 31 Αυγούστου 1847. 
45 Λέφας Χρ. (1942). Ιστορία της Εκπαιδεύσεως. Αθήνα: ΟΕΣΒ. 
46 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2650, 1844, έγγρ. της 4 Δεκεμβρίου 1844. 
47 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2650, 1844. Έγγρ. Προς τον δήμαρχον Σαλαμίνος της 24η Οκτωβρίου 1844. «Οι 

υποφαινόμενοι δημότες Σαλαμίνος και γονείς των εν τη δημοτική μας σχολή παρά του δημοδιδασκάλου 

Κυρίου Αθανασίου Καμπάνη μαθητευομένων παίδων ομολογούμεν δια του παρόντος μας εν πλήρη 

πεποιθήσει και εν ελευθέρα συνειδήσει, ότι ορκωθείς δημοδιδάσκαλος διατελών εις τον δήμον μας, εν ήδη 

έτος εξεπλήρωσε καθ’ όλον τούτο το διάστημα με άκραν εντέλειαν τα περί δημοδιδασκαλίας καθήκοντά 

του…». 
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Ο επόμενος δάσκαλος και αντικαταστάτης του Κ. Καμπάνη, ήταν ο Κ. Δημητριάδης. Ο 

συγκεκριμένος έγινε πρωταγωνιστής μιας παρόμοιας υπόθεσης με αποτέλεσμα και πάλι την 

απομάκρυνση του δασκάλου από το σχολείο και τον τόπο.  
Στις 8 Μαΐου του 1845 η Επιθεωρητική Επιτροπή του σχολείου συνέταξε πρωτόκολλο

48
 στο 

οποίο γινόταν εκτενής αναφορά στο δάσκαλο Κ. Δημητριάδη. Ύστερα από επανειλημμένες 

προσπάθειες της να επιθεωρήσει το σχολείο το βρήκε αδικαιολόγητα κλειστό και ο δάσκαλος 
απουσίαζε στην Αθήνα χωρίς να έχει ζητήσει άδεια από κανέναν. 

Αυτό ήταν κάτι που γινόταν συχνά καθώς ο δάσκαλος απουσίαζε από το σχολείο 

αδικαιολόγητα με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην παρακολουθούν πλήρως τα μαθήματά τους και 

να έχουν οπισθοδρομήσει υπερβολικά ύστερα από διαπιστώσεις της Επιτροπής «ξεχνώντας κι 
αυτά που ήξεραν». Ο δάσκαλος αρνιόταν να υπακούσει στις προτροπές τους να είναι 

συνεπέστερος στη δουλειά του. Για να μην αναγκαστούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος του 

Δήμου, σύμφωνα με το νόμο «Περί δημοτικών σχολείων»
49

 άρθρο 37, παρ. 8 για να κλείσει το 
σχολείο και χειροτερέψει έτσι η κατάσταση για τα παιδιά, ζήτησαν και πάλι αντικατάσταση του 

δασκάλου από άλλον ικανότερο και επιμελέστερο. 

Έγγραφο εστάλη ως αναφορά προς τον Υποδιοικητή Μεγαρίδος στις 27 Σεπτεμβρίου 1845.
50

 

Σ’ αυτήν ο δάσκαλος χαρακτηριζόταν ως «η μάστιγα του Δήμου» και γινόταν λόγος όχι μόνο για 
πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του αλλά και για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι στους 

μαθητές του, εξέβριζε τις μητέρες τους με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην τον σέβονται και να 

μην υπάρχει καμία ηθική τάξη. 
Το θέμα λύθηκε οριστικά με την απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου, την οποία υπέγραψε ο 

ίδιος ο Υπουργός, στις 15 Νοεμβρίου 1845.
51

 Έκρινε δε ότι από τις αναφορές που έφτασαν στα 

χέρια του, πως δεν προέκυπτε κάτι βάσιμο εναντίον του συγκεκριμένου δημοδιδασκάλου. Όμως 
επειδή το κλίμα που έχει δημιουργηθεί ήταν αρνητικό, θεώρησε αναγκαία την αντικατάσταση 

του Κ. Δημητριάδη αφού πρώτα πληρωθεί με όλους τους μισθούς που του οφείλονταν από το 

δήμο. 

Ανάλογη υπόθεση προέκυψε με το νέο δάσκαλο του σχολείου, τον Α. Κατσελίδη. Στον 
Καταστατικό Έλεγχο του Δημοτικού Σχολείου

52
 που συντάχθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1846 από 

την Επιθεωρητική Επιτροπή, αναφερόταν ότι ο δάσκαλος, αν και είχε εξαιρετική διαγωγή δεν 

ασκούσε επιμελώς τα καθήκοντά του, αλλά μετρίως. Οι γονείς των παιδιών φέρονταν να είναι 
ικανοποιημένοι από το συγκεκριμένο άτομο. 

Στις 18 Οκτωβρίου 1847
53

  ο Α. Κατσελίδης ζήτησε από το Υπουργείο Δημοσίας 

Εκπαιδεύσεως με αίτησή του να μετατεθεί από το Δημοτικό Σχολείο της Σαλαμίνας σε κάποιο 
άλλο της Αθήνας ή της Σκοπέλου απ’ όπου καταγόταν. Ως πρώτο λόγο στην αίτησή του αυτή 

επικαλείτο τη συμπεριφορά του δημάρχου του νησιού. Οι επόμενοι λόγοι για τους οποίους 

ζητούσε τη μετάθεση, ήταν η ανάγκη να μείνει με την οικογένειά του η οποία κατοικούσε στην 

Αθήνα και η καταγωγή από τη Σκόπελο. Επίσης θεωρούσε ότι αν μετατεθεί σε κάποιο από τα δύο 
μέρη που ζητούσε, θα του δινόταν η ευκαιρία να βελτιώσει τις γνώσεις του και έτσι να καταστεί 

πιο χρήσιμος και ωφέλιμος τόσο για τους γονείς του, όσο και για την πατρίδα του. 

 

                                            
48 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2650, 1845. Πρωτόκολλον της επιθεωρητικής επιτροπής της 8ης Μαΐου του 1845. 
49 Νόμος 6/18 Φεβρουαρίου 1834 «Περί δημοτικών σχολείων» άρθρον 37, παρ. 8. «Εις κατεπείγουσας 

περιστάσεις να παύη τον διδάσκαλον, άλλ’ επί ρητή υποχρεώσει να αναφέρη εις την κατά την επαρχίαν ή 

τον νομόν επιθεωρητικήν επιτροπήν εντός 24 ωρών περί της παύσεως ταύτης και των αιτιών αυτής». 
50 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2653, 1845 «Περί του Δημοδιδασκάλου Κ. Δημητριάδου», έγγρ. Προς τον Βασ. 

Υποδιοικ. Μεγαρίδος της «Επιθεωρητική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνος» της 27 

Σεπτεμβρίου 1845. 
51 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2653, 1845, έγγρ. της 15 Νοεμβρίου 1845. 
52 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2654, 1846, έγγρ. 31 Οκτωβρίου 1846 «Καταστατικός έλεγχος του Δημοτικού Σχολείου 

του Δήμου Σαλαμίνας». 
53 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2654, 1847, έγγρ. της 18η Οκτωβρίου 1847, «Προς των επί των Εκκλησιαστικών και της 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν», «Αναγκάζομαι όμως κύριε υπουργέ να σας παρακαλέσω να με 

μεταθέσετε εις έν άλλο μέρος καθώς των Αθηνών ή της Σκοπέλου δια τον λόγον Α) ότι ο κύριος Δήμαρχος 

της Σαλαμίνος ως εκ του ότι δε συμμερίζομαι τας ιδέας του… Β) διότι έχω την πατρικήν μου οικογένειαν 

εις Αθήνας δεν δύναμαι να την μεταφέρω εις Σαλαμίνας ενώ απεναντίας εις Αθήνας ή εις Σκόπελον 

δύναμαι να πράξω τούτο και να επαρκούν τα έξοδα αυτής τε και εμού και Γ) Διορισθείς εις έν εκ των 

ειρημένων μερών να δυνηθώ να βελτιώσω εισέτι τας γνώσεις μου και ούτω να αποκατασταθώ πλέον 

ωφέλιμος και προς τους γονείς μου και προς την κοινήν πατρίδαν Ελλάδα…». 
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 Οι μαθητές 

Μέσα από τους διάφορους καταλόγους που συντάχθηκαν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 

περιόδου διαπιστώνεται ο αριθμός των μαθητών που φοιτούσαν στο σχολείο κατά τη διάρκεια 
του κάθε διδακτικού έτους, η πρόοδος τους κατά τις εξαμηνιαίες εξετάσεις, τα μαθήματα που 

διδάσκονταν, τα επαγγέλματα των γονιών τους και η καταγωγή τους. Το 1836 ο Έπαρχος 

Μεγαρίδος ανέφερε
54

 ότι τα παιδιά που ήταν σε ηλικία σχολική ήταν συνολικά 229. Το διδακτικό 
έτος 1836-1837, ο δάσκαλος Τρ. Κοζαδίνος στον έλεγχο της εξαμηνιαίας κατάστασης

55
 του 

σχολείου κατέγραφε 130 μαθητές, οι οποίοι διδάσκονταν Ανάγνωση, Γραφή, Αριθμητική, 

Κατήχηση, Χριστιανική Διδασκαλία και Μουσική. Όσον αφορά τη διαγωγή τους 

χαρακτηριζόταν μέτρια και οφειλόμενη στην ανατροφή που έχουν πάρει από τους γονείς τους. 
Ο ίδιος δάσκαλος τον Απρίλιο του 1838

56
 συνέταξε έλεγχο των εξετάσεων του σχολείου στον 

οποίο καταγράφονταν τα ονόματα 57 μαθητών που εξετάστηκαν στα παραπάνω μαθήματα 

έχοντας επιδόσεις «Άριστα», «Αρκετά Καλώς» και «Μετρίως». Δεν αναφέρονταν περαιτέρω 
στοιχεία για τα παιδιά αυτά, εκτός από κάποιες παρατηρήσεις σχετικές με την ύλη στην οποία 

εξετάστηκε το καθένα τους. 

Ο επόμενος τέτοιου είδους κατάλογος τον οποίο συνέταξε ο δάσκαλος Α. Αβράς στις 23 

Ιουλίου 1841
57

 αναφερόταν στις επιδόσεις 77 μαθητών στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στο σχολείο. Περιελάμβανε εκτός από τα ονοματεπώνυμα τους, την ηλικία τους, το επάγγελμα 

του πατέρα και την καταγωγή τους. Τα επαγγέλματα των πατέρων ήταν κυρίως αλιείς, υλοτόμοι,   

έμποροι και κάποιοι υπάλληλοι. 
Σε κατάλογο στις 31 Αυγούστου 1847

58
 τον οποίο συνέταξε ο δάσκαλος Α. Κατσελίδης 

αναφέρονταν τα ονόματα των 56 μαθητών και των δύο τμημάτων του σχολείου, που 

εξετάστηκαν στις θερινές εξετάσεις του 1847 καθώς και πόσοι από αυτούς βραβεύτηκαν για τις 
επιδόσεις τους, όπως προέβλεπε ο νόμος. 

Δόθηκαν συνολικά 48 βραβεία σε μαθητές που κρίθηκε ότι αρίστευσαν. Δίπλα στην 

καταγραφή του κάθε βραβείου αναγράφονταν και το μάθημα στο οποίο βραβεύτηκε ο 

συγκεκριμένος μαθητής. Έτσι ενώ κάποιοι μαθητές σε ορισμένα μαθήματα βαθμολογήθηκαν με 
μηδεν, βραβεύτηκαν σε κάποια άλλα στα οποία ήταν «επιμελείς, εύτακτοι και ευπειθείς». 

Κάποιοι άλλοι οι οποίοι δε βραβεύτηκαν, χαρακτηρίζονταν ως «πολλά αμελείς» ή «αμελέστατοι 

και δύσνους» ενώ κάποιοι άλλοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί και οι 
επεξηγήσεις καταγράφονταν σε μιαν άλλη στήλη παρατηρήσεων στο τέλος του καταλόγου 

αυτού. 

Η ελλιπής φοίτηση και η σχολική εγκατάλειψη είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται σε 
όλες τις περιόδους της Εκπαίδευσης. Στο συγκεκριμένο σχολείο, το φαινόμενο αυτό, μπορεί να 

ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούσαν στον 

τόπο κατά τα έτη αυτά. Οι γονείς των μαθητών που φοιτούσαν στο σχολείο αυτό ήταν στην 

πλειονότητά τους αλιείς, υλοτόμοι, γεωργοί, λίγοι έμποροι και ελάχιστοι υπάλληλοι με 
αποτέλεσμα οι μαθητές να χρησιμεύουν ως βοηθητικά εργατικά χέρια, στις οικογένειές τους ενώ 

δεν αναιρείται και η έλλειψη χρημάτων για την πληρωμή των ελάχιστων διδάκτρων που 

απαιτούνταν για τη φοίτηση στο σχολείο. 
Αν και ο νόμος το προέβλεπε, δε φοίτησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής καθόλου 

κορίτσια, όπως αναφερόταν και στον «Καταστατικό Έλεγχο του Δημοτικού Σχολείου του Δήμου 

Σαλαμίνας»
59

 τον Οκτώβριο του 1846. Στο σημείο που έπρεπε να αναφερθεί, αν φοιτούν 

κορίτσια στο συγκεκριμένο σχολείο και πόσα, αναγράφεται η λέξη «ουδέν». 
 

                                            
54 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2651, 1836 έγγρ. αριθ. 4767/804 της 6 Απριλίου 1836. 
55  ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2651, 1836, έγγρ. «Της εξαμηνιαίας καταστάσεως του ενταύθα σχολείου  

αλληλοδιδασκαλικού», «Όνομα κτήτορ ο Δήμος Σαλαμίνος εποχής 1826… αριθμός των μαθητών ο οποίος 

χωρεί 130». 
56 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2651, 1838 έγγρ. « Έλεγχος της εξετάσεως του αλληλοδιδακτικού σχολείου Σαλαμίνος 
διευθυνομένου παρά του δημοδιδασκάλου κυρίου Τριαντάφυλλου Κοζαδίνου». 
57 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2652, 1841, «Κατάλογος των εις έκαστον μάθημα εξετασθέντων μαθητών της δημοσίου 

Σχολής Σαλαμίνος. Εν Σαλαμίνι τη 23 Ιουλίου 1841». 
58 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2654, 1847 έγγρ. της 31 Αυγούστου 1847 «Κατάλογος των εις έκαστον μάθημα 

αριστευσάντων μαθητών του τε ανωτέρου και κατωτέρου τμήματος εις τας θερινάς εξετάσεις του 1847». 
59 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2654, 1846, έγγρ. 31 Οκτωβρίου 1846 «Καταστατικός έλεγχος του Δημοτικού Σχολείου 

του Δήμου Σαλαμίνας». 
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Το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας 

Κατά την περίοδο αυτή, το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου παρέμεινε το ίδιο με το αρχικό, 

εκτός από κάποιες επισκευές που πραγματοποιήθηκαν για να αντιμετωπιστούν κάποιες φθορές 
που είχαν δημιουργηθεί με την πάροδο των χρόνων και με την όχι και τόσο άμεση συντήρησή του 

από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές. Συγκεκριμένα στις 29 Μαΐου 1835
60

 με το διορισμό του 

δασκάλου Δ. Ολύμπιου, ζητήθηκε εγγράφως από τον Έπαρχο Μεγαρίδος να φροντίσει όσο το 
δυνατόν συντομότερα για την επισκευή του σχολικού κτιρίου του νησιού. Ο δάσκαλος ανέλαβε 

υπηρεσία, η επισκευή όμως του κτιρίου ξεκίνησε το Μάρτιο του 1836. 

Σε έγγραφο του στις 27 Ιουνίου 1836
61

 προς την «Επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου 

Εκπαιδεύσεως Β. Γραμματείαν της Επικρατείας», ανέφερε ότι το έργο είχε ολοκληρωθεί από τον 
Μάιο του 1836. Επομένως το 1836 πραγματοποιήθηκε μια αρκετά ικανοποιητική επισκευή του 

υπάρχοντος σχολικού κτιρίου, η πρώτη μετά την αποπεράτωσή του το Φεβρουάριο του 1830. 

Ο I. Κοκκώνης ύστερα από αναφορά του δασκάλου, υποστήριζε
62

 ότι το σχολείο δεν είχε 
συντηρηθεί καθόλου από μέρους του Δήμου, με αποτέλεσμα τα παράθυρα να έχουν σαπίσει και 

να είναι διαρκώς ανοιχτά με αποτέλεσμα όλο το υλικό του σχολείου να είναι εκτεθειμένο. Τα 

θρανία στα οποία κάθονταν οι μαθητές, ήταν όλα πλέον άχρηστα και οι μαθητές, για να 

μπορέσουν να γράψουν κρατούσαν τις πλάκες τους στα χέρια μη έχοντας πού να τις 
ακουμπήσουν, ενώ κάποιοι άλλοι κάθονταν όρθιοι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Η 

επισκευή που απαιτείτο σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα, δε γνωρίζουμε αν 

πραγματοποιήθηκε, όμως σε καταστατικούς ελέγχους επομένων μηνών η κατάσταση του κτιρίου 
χαρακτηριζόταν ως καλή, επομένως μπορούμε να υποθέσουμε ότι μετά την παρέμβαση τόσων 

φορέων η δημοτική αρχή συμμορφώθηκε και προχώρησε στην επιδιόρθωση του σχολείου. 

Το σχολικό κτίριο λειτούργησε αδιάλειπτα από την ίδρυση του ελληνικού Κράτους ως 
σχολικός χώρος, αποτελώντας ένα από τα παλαιότερα και αρτιότερα εξοπλισμένα 

αλληλοδιδακτικά σχολεία της χώρας. 

 

Συμπεράσματα 
Το Καποδιστριακό Σχολείο Σαλαμίνας μέσα από τα έγγραφα που εξετάστηκαν φάνηκε ότι 

χτίστηκε το 1826, ύστερα από έρανο μεταξύ των κατοίκων του τόπου το 1824, χωρίς να μπορέσει 

όμως να αποπερατωθεί. 
Με την έλευση του Καποδίστρια το Σχολείο ήταν ημιτελές και η νέα κυβέρνηση φρόντισε για 

την επισκευή, την αποπεράτωση, την επάνδρωση με δάσκαλο και τον εξοπλισμό του με 

διδακτικό υλικό. Η λειτουργία του ξεκίνησε επίσημα τον Απρίλιο του 1830 πλήρως οργανωμένο 
ως αλληλοδιδακτικό.  

Όσον αφορά το μαθητικό πληθυσμό, παρατηρήθηκε μια έντονη συμμετοχή στην αρχή η οποία 

εν συνεχεία παρουσίασε μια φθίνουσα πορεία με αποτέλεσμα οι μαθητές, όπως φαίνεται από 

τους αντίστοιχους καταλόγους, να έχουν μειωθεί αρκετά το 1847 σε σχέση με τους μαθητές του 
1830, με έντονο το φαινόμενο της σχολικής εγκατάλειψης. 

Ακόμα διαπιστώνεται  ότι ο δάσκαλος ήταν εξαρτημένος από την εκάστοτε δημοτική αρχή με 

αποτέλεσμα η μισθοδοσία και η καριέρα του να εξαρτώνται όχι τόσο από την επαγγελματική του 
αρτιότητα όσο από τις σχέσεις του με τους δημοτικούς άρχοντες.  

Το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο Σαλαμίνας φιλοξένησε εκπαιδευτικούς θεσμούς εν τη γενέσει 

τους, με αποτέλεσμα αυτό να το καθιστά ένα πολύ σημαντικό χώρο και κτίριο του οποίου η 

συνεισφορά στην Εκπαίδευση του τόπου ήταν σημαντική αφού  ήταν και το μοναδικό σχολείο 
στο νησί για πολλά χρόνια. 

  Με ένα ερευνητικό θέμα όπως το ανωτέρω μπορούμε να εισαγάγουμε τους μαθητές μας, στην 

επιστημολογική ιδιαιτερότητα της Ιστορίας, στην ιστορική ερμηνεία του παρελθόντος, ώστε να 

                                            
60 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2651,1835, έγγρ. της 29 Μαΐου 1835 «Προς τον Έπαρχον Μεγαρίδος», «…ότι είναι 

χρέος του να φροντίση αμέσως διά την επισκευήν του διδακτηρίου…». 
61 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2651, 1836, έγγρ. της 27 Ιουνίου 1836, «Περί την καλώς εχούσης εσωτερικής διαθέσεως 
του υλικού της Σχολής Σαλαμίνος», «Το δημοτικό Σχολείου της νήσου Σαλαμίνος είναι έτοιμον καθ’ όλα 

προ ενός μηνός, ως δια τη λήπη, ημή ο δημοδιδάσκαλος, τον οποίον οι δημότες περιμένουν με 

ανυπομονησίαν, λυπημένοι…». 
62 ΓΑΚ, ΥΕΔΕ, φ. 2654, 1846 έγγρ. 3609/45 « Ότι τα θρανία κατήντησαν όλως άχρηστα, ότι οι μεν των 

μαθητών γράφουσι κρατούντες τα αβάκια εις τα χείρας, άλλοι δε ιστάμενοι όρθιοι. Ότι τέλος τας ελλείψεις 

ταύτας καθώς και άλλας πολλάς εξέθεσε προς τον Έπαρχον Μεγαρίδος, όστις ως τούτω εγέννετο 

επιθεωρήσας το σχολείον, αλλ’ ουδεμία μέχρι τούδε φροντίς ελήφθη περί της αναπληρώσεως αυτών…». 
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οικοδομήσουν ουσιαστική ιστορική γνώση με παράλληλη ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής 

σκέψης και με απώτερο στόχο την προετοιμασία υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.  
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Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον 

δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» 

 
 

Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας 
Συγκριτικός της Εκπαίδευσης 

Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» 

 

Προλογικές διασαφηνίσεις 

«Ο τρόπος ζωής του εκπαιδευτικού, τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο, οι λανθάνουσες 

ταυτότητες και νοοτροπίες του έχουν αντίκτυπο στις απόψεις του για τη διδασκαλία καθώς και 

στη διδακτική πρακτική του» (Hargreaves & Fullan, 2008: 184) 

 

Παρά το ότι εκ πρώτης και -φαινομενικά- ο ίδιος ο τίτλος αυτής της εργασίας ίσως και να ηχεί 

στα αυτιά ορισμένων ως μια εκτός θέματος συζήτηση στη βάση των συγκεκριμένων υπο-

ενοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική ανακοίνωση γνωστοποίησης του παρόντος 

Συνεδρίου, με την προσέγγιση και την αντίστοιχη επιχειρηματολογία που επιχειρείται εδώ, θα 

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε όχι μόνο να βρεθεί το σύνολο αυτής της 

παρουσίασης ‘εντός θέματος’, αλλά και να κεντρίσει δημιουργικά και γόνιμα το ενδιαφέρον 

ενός εξειδικευμένου στα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήματα ακροατηρίου. Αναμφίβολα, 

αυτό μένει να αποδειχτεί στην πράξη όταν και η τελευταία ‘τελεία’ τούτης της παρουσίασης, 

στην προσπάθεια της να ολοκληρώσει πειστικά το δυνητικά υποσχόμενο διερευνητικό της έργο, 

θα έχει πάρει για τα καλά τη δική της οριστική και αμετάκλητη θέση της στο κείμενο αυτό. Ένα 

κείμενο που φιλοδοξεί να βάλει (να επαναφέρει;) στο προσκήνιο μιας οιονεί επαμφοτερίζουσας 

επικαιρότητας «τη γνώση» γύρω από πτυχές, από επιμέρους χαρακτηριστικά και γύρω από τις 

πολλαπλές σχετικές παραμέτρους τού δασκάλου της σχολικής τάξης, με τον θεμιτό ισχυρισμό 

ότι αυτή η «συγκεκριμένη γνώση» έχει και ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ σε σχέση με την καθιερωμένη και θεσμικά παρεχόμενη σχολική γνώση προς 

μαθητές και μαθήτριες απανταχού. Άλλωστε, η σχετική υπογράμμιση του Πυργιωτάκη (1992: 

13) μέσα από την εμπειρική του διερεύνηση για τους Έλληνες δασκάλους στη δεκαετία του 

1990, εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο: «Όπως θα φανεί από τη βιβλιογραφική προσέγγιση 

που ακολουθεί, η προσωπικότητα και το έργο του εκπαιδευτικού έγιναν από πολύ νωρίς 

αντικείμενο συστηματικής μελέτης. Αργότερα το σχετικό ενδιαφέρον σημείωσε πτώση και 

επανήλθε στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, με την εμφάνιση του μεταρρυθμιστικού 

παιδαγωγικού κινήματος».  

        Υπογραμμίζοντας το αυτονόητο ότι η σχολική γνώση η οποία, εξ ορισμού και κατά 

παγιωμένη παράδοση, ‘περνάει, διαχειρίζεται, μεταλλάσσεται, διαμορφώνεται, μεταδίδεται, 

διδάσκεται, μαθαίνεται, μεταλαμπαδεύεται, προσαρμόζεται, ενσταλάζεται, προκαλείται, 

μεταφέρεται, αναπαράγεται, διαχέεται, εμπεδώνεται’ κ.ο.κ. στην κάθε σχολική τάξη και σε 

μαθητές και μαθήτριες ανά τον κόσμο με τη μορφή και την οργάνωση που έχουν σήμερα τα 

επισήμως θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά συστήματα, ποτέ και πουθενά δεν υπάρχει ως τέτοια 

γνώση χωρίς την άμεση και διαρκή (θετική ή λιγότερο θετική ή ελλειμματική και 

υπολειπόμενη, κάποιες φορές) διαμεσολάβηση του δασκάλου της τάξης. Η υπογράμμιση αυτή, 

μάλιστα, ισχύει ακόμα πολύ περισσότερο και πέρα από κάθε αμφιβολία, αν θελήσει κανείς να 

μιλήσει και να προβληματιστεί σε βάθος γύρω από την αξία αυτής της ίδιας της σχολικά 

παρεχόμενης γνώσης. Μια γνώση που, εν πολλοίς, πάντα ‘περιμένει’ τον δάσκαλο στην 

(υπαρκτή, πάντα) καθημερινή σχολική του πρακτική για να διεκδικήσει και να αποκτήσει την 

όποια συγκεκριμένη και ουσιαστική της (και όχι, μόνο, θεωρητική) αξία, για όλους αυτούς 
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(μαθητές) στους οποίους  πρωτίστως, κύρια και αποκλειστικά απευθύνεται και θεσμοθετημένα 

στοχεύει. 

 

        Με το αδιαμφισβήτητο, λοιπόν, δεδομένο ότι «η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 

εξαρτάται από την ποιότητα του δασκάλου, που αποτελεί την καρδιά της πρωτοβουλίας και της 

καινοτομίας» (Γκρίτζιος, 2006) και με το δεδομένο επίσης ότι ο μάχιμος δάσκαλος της 

καθημερινής σχολικής πράξης είναι το μοναδικό και αποκλειστικό εκείνο άτομο, πρόσωπο και -

εν πολλοίς- «δρων υποκείμενο» μέσα από το οποίο και μέσω του οποίου αποκτά την πραγματική 

της και ουσιαστική της υπόσταση/αξία η όποια μεταδιδόμενη σχολική γνώση στους μαθητές, 

ακριβώς στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθεί το σύνολο της διερευνητικής μας εργασίας. Ως εκ 

τούτου, το πρώτο μας μέλημα, εδώ και τώρα στην παρούσα συγκυρία, είναι να υποστηρίξουμε 

με διαχρονικά βιβλιογραφικά δεδομένα και επιχειρήματα τον βασικό ισχυρισμό που εντόνως 

προτάσσεται σε τούτη την εισήγηση δίκην διαχρονικά τεκμηριωμένου αξιώματος. Ότι ο 

μάχιμος δάσκαλος της σχολικής πράξης είναι ο αδιαμφισβήτητος αλλά και ο καταλυτικής 

σημασίας πρωταγωνιστής στην καθημερινή του ‘συνάντηση’ (και) με τη σχολική γνώση. Ένα 

πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή, που αναντίρρητα κινείται σε επίπεδα ευρύτερης 

ομοφωνίας μεταξύ ειδικών και μη, επί της βασικής επιχειρηματολογίας του οποίου πολύ 

δύσκολα θα μπορούσε να εντοπίσει κανείς κάποιο πειστικό αντίλογο περί του αντιθέτου. 

Αποτελεί, άλλωστε, κοινή παραδοχή το (και) ερευνητικά τεκμηριωμένο γεγονός πως «ο 

εκπαιδευτικός ως διαμορφωτής και ελεγκτής της μαθησιακής διαδικασίας είναι πρότυπο για 

αυτόνομη σκέψη και δράση…Ιδιαίτερα μέσα από το σχολικό πρόγραμμα που διαμορφώνει ο 

ίδιος, στην πράξη, αναδεικνύεται το σύνολο των ικανοτήτων και η προσωπικότητα του 

εκπαιδευτικού».   (Κοσσυβάκη, 2003: 54). 

        Επιχειρώντας να σκιαγραφήσουμε και κατ΄ επέκταση να υπογραμμίσουμε την πολύ 

μεγάλη ΣΗΜΑΣΙΑ και ΑΞΙΑ που έχει το να γνωρίζουμε σε βάθος και με κάθε δυνατή 

λεπτομέρεια βασικές πτυχές, παραμέτρους, χαρακτηριστικά και σχετικές μεταβλητές του 

δασκάλου της σχολικής τάξης σήμερα, ευελπιστούμε πως (και) αυτή η εργασία μπορεί να 

συμβάλλει θετικά -από τη δική της, κάπως διαφορετική οπτική- στον περαιτέρω δημιουργικό 

προβληματισμό, γύρω από το πάντα επίκαιρο ζήτημα της ‘θεσμικά επιλεγόμενης και σχολικά 

παρεχόμενης’ στους μαθητές μας ΓΝΩΣΗΣ. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει να προσφέρει 

σημαντική πληροφόρηση σχετικά με αυτά τα επιμέρους χαρακτηριστικά του δασκάλου της 

σχολικής τάξης ‘επί τω έργω’ μέσα από πληθώρα θεωρητικών και εμπειρικών μελετών διεθνώς. 

Επιπροσθέτως, ορισμένα (κατά τι, αποσπασματικά) πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα από 201 

μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού σχολείου με τη μορφή άκρως ευσύνοπτων βιωματικών 

καταγραφών και απόψεων για τον δάσκαλο της σχολικής τάξης που θα παρουσιαστούν στη 

συνέχεια με τη μορφή ενδεικτικού υποστηρικτικού (εμπειρικού) υλικού, αναμένεται να 

εμπλουτίσουν και να διευρύνουν αισθητά τις σχετικές αναζητήσεις, όσον αφορά στο «ποια 

γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία» στο περιβάλλον του σχολείου και της καθημερινής σχολικής 

πράξης ειδικότερα.  

        Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας και με έναν εντελώς σχηματικό τρόπο, λοιπόν, θα 

μπορούσαμε να διαχωρίσουμε (ή να παρουσιάσουμε χωριστά) τρεις πρωταρχικές 

‘παραμέτρους’ ή ‘εαυτούς’ του μάχιμου δασκάλου της κάθε σχολικής τάξης: α) Ο δάσκαλος ως 

άτομο, ως συγκεκριμένο πρόσωπο -δηλαδή- με το δικό του συνολικό «βιογραφικό», β) ο 

δάσκαλος ως οργανικό και αναπόσπαστο «μέρος» μιας συγκεκριμένης κοινωνίας σε 

μικρο/μακρο-επίπεδο και, βεβαίως, γ) ο δάσκαλος ως ο κατ΄ εξοχήν 

εκπαιδευμένος/καταρτισμένος και (κατά τεκμήριο;) εξειδικευμένος επαγγελματίας ‘του χώρου’ 

στα σημαντικότατα πεδία της εκπαίδευσης και της παιδείας. Να προστεθεί μάλιστα και τούτο. 

Το παραδοσιακά γνωστότατο χαρακτηριστικό του δασκάλου με τη μορφή τού συγκεκριμένου 

«εργασιακού του status» ως δημοσίου υπαλλήλου (στη συντριπτική πλειονότητα των 

περιπτώσεων με τα δεδομένα ποσοστά δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας), 
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έρχεται και αυτή η μεταβλητή με τη σειρά της να προσδώσει πρόσθετα στοιχεία διερεύνησης 

και προβληματισμού στην κατατοπιστική προσέγγιση που επιχειρείται εδώ. Η σχετική ανάλυση 

του Αντωνίου (2009:48), που περιεκτικά αναφέρεται στους πολλαπλούς και σύνθετους ρόλους 

τού εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της καθημερινής του δουλειάς στο σχολείο και στη 

σχολική τάξη, κάνει ιδιαίτερη μνεία και στο ‘δημοσιο-υπαλληλίκι’  των εκπαιδευτικών το 

οποίο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και συγκυρίες, συχνά επηρεάζει βασικές πτυχές της 

καθημερινής σχολικής ζωής: «Ανάμεσα στους πολλούς ρόλους κυρίαρχοι για τον εκπαιδευτικό 

είναι ο παιδαγωγικός ρόλος, ο ρόλος του δημόσιου υπαλλήλου και ο αυτόνομος παιδαγωγικός 

ρόλος». 

 

Υπογραμμίζοντας (για μια φορά, ακόμη!) τον κεντρικό ρόλο τού δασκάλου 

Με τις παραπάνω αναγκαίες προλογικές διασαφηνίσεις στην κατατοπιστικά απεικονιστική τους 

μορφή, έχει ήδη γίνει σαφές ότι ο απολύτως κεντρικός ρόλος του μάχιμου δασκάλου -στην 

οποιαδήποτε ‘εκδοχή’ του, ας πούμε- όσον αφορά τόσο στο μεγάλο σύνολο της καθημερινής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και σε σχέση με την αξία της σχολικά παρεχόμενης γνώσης, δεν 

επιδέχεται καμιά ουσιαστική αμφισβήτηση με πειστικά επιχειρήματα. Πληθώρα θεωρητικών 

και εμπειρικών αναλύσεων διεθνώς, με τις αναμενόμενες διαφοροποιήσεις, προφανώς, κατά 

περίσταση, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου που θα ήθελε να προσεγγίσει διεξοδικά το 

συγκεκριμένο ζήτημα: «…ο δάσκαλος είναι εκείνος, που με τις αντιστάσεις και τις αντοχές του, 

με την επαγγελματική του κατάρτιση και πληρότητα, με την προσωπική του ‘σφραγίδα’ ως 

αυθεντικός παιδαγωγός σε μια διαρκή και επίπονη εγρήγορση, «αλλοιώνει» και (μέρα-τη μέρα, 

ώρα-την-ώρα) ανατρέπει παραδοσιακά «κατοχυρωμένες πρακτικές» (Μπόμπας, 2013: 50).  

        Υπό το πρίσμα των υπαρχόντων δεδομένων, βάσιμα θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς 

πως η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με τον δάσκαλο ως άτομο και ως επαγγελματία 

στον χώρο της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης, έχει ήδη καταγράψει θεαματική αύξηση τις 

τελευταίες δεκαετίες. Κι αυτή η αυξητική τάση παρατηρείται και καταγράφεται στα διεθνή fora 

όχι μόνο ως απόλυτο ποσοτικό μέγεθος, αλλά και ως συστηματική γνώση με ευδιάκριτα 

χαρακτηριστικά ποιοτικού περιεχομένου και προσανατολισμού.   «Οι εκπαιδευτικοί είναι, εν 

δυνάμει, το μόνο και το πλέον σημαντικό κεφάλαιο για την επίτευξη του οράματος της 

κοινωνίας της μάθησης», σημειώνει με ιδιαίτερη έμφαση ο Day (2003 : 447), για να 

προεκτείνει τον συλλογισμό του αυτό λίγο παρακάτω με τη διατύπωση ότι είναι οι 

εκπαιδευτικοί εκείνοι που «κρατούν το κλειδί της ανάπτυξης ή της κατακρήμνισης της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών, των επιδόσεών τους και των οραμάτων για τις παρούσες ή τις 

μελλοντικές ευκαιρίες μάθησης, μέσω της προσωπικής τους αφοσίωσης, γνώσης και 

δεξιότητας». Η αντίστοιχη επισήμανση του Κωνσταντίνου (2001: 43-45), ο οποίος διερευνά 

ρητές αλλά και άρρητες πτυχές επικοινωνίας στην σχολική τάξη σε συνάρτηση με  

συγκεκριμένες πρακτικές του κάθε εκπαιδευτικού, είναι απολύτως κατηγορηματική εν 

προκειμένω: «…ο ρόλος του εκπαιδευτικού  στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

πρωταγωνιστικός και καθοριστικός, αναφορικά με τη μορφή που παίρνει η διαπαιδαγωγική και 

η κοινωνικοποιητική διαδικασία του μαθητή…. «Με  άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει 

τις διαδικασίες που αφορούν τη διδασκαλία, την αγωγή, καθώς και τον τρόπο συμμετοχής του 

μαθητή σ’ αυτές». Με την έννοια αυτή, αποδεχόμενος κανείς τον πυρήνα αυτών των 

σημαντικών επισημάνσεων, δεν μπορεί παρά να προβληματίζεται και να διερευνά σε ένα 

δεύτερο επίπεδο «τι γνωρίζει» για τον εκπαιδευτικό ο οποίος, με τη σειρά του κάθε φορά, 

καλείται να «ζωντανέψει» τη σχολικά παρεχόμενη γνώση μέσα στη δική του σχολική τάξη  -

σχολική τάξη, προφανώς, τόσο ως ο γνωστότατος χωροταξικός διακανονισμός των σχολικών 

αιθουσών, όσο, κυρίως, ως το δυναμικό σύνολο δρώντων και συμμετεχόντων μαθητών και 

μαθητριών. 

        Η διαρκώς αυξανόμενη βιβλιογραφική παραγωγή αποτελεί, αναμφίβολα, μια πολύ θετική 

εξέλιξη η οποία και αντανακλά στην πράξη την ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία που οι ειδικοί 
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παιδαγωγοί διεθνώς προσδίδουν στον ίδιο τον δάσκαλο της σχολικής τάξης και στον 

‘πολυπαραγοντικό’ του ρόλο. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει και την επιτακτική αναγκαιότητα για 

έναν συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένο εμπλουτισμό της γνώσης μας γύρω από τα 

επιμέρους αυτά βασικά χαρακτηριστικά του μάχιμου δασκάλου, τόσο εντός (πρώτιστα και 

κύρια) της σχολικής τάξης και του σχολικού περιβάλλοντος γενικότερα, όσο και στην κοινωνία 

ευρύτερα. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου προβληματισμού, πάντα επίκαιρη ακούγεται και άκρως 

ενδιαφέρουσα φαντάζει η σχετική υπογράμμιση του Δελμούζου, οποίος εμφατικά και από πολύ 

νωρίς για τα ελληνικά δεδομένα έχει υποστηρίξει ότι: «ο εκπαιδευτικός είναι ο βασικότερος 

παράγοντας στη διαδικασία της αγωγής. Πρόγραμμα, μέθοδος και σχολική ζωή, το σχολείο 

γενικά ως σύστημα στέκεται ή πέφτει με το δάσκαλο...ο δάσκαλος αδιάκοπα προβληματίζεται 

για το έργο και την αποτελεσματικότητά του. Για να πετύχει αυτό πρέπει πρώτα απ’ όλα να 

είναι ο ίδιος προσωπικότητα ηθική και να προσπαθεί αδιάκοπα να υψωθεί σ’ αυτή» (Ξωχέλλης, 

1989: 62). Ο δάσκαλος της σχολικής τάξης, εν πολλοίς, τοποθετείται πάντοτε στο «απόλυτο 

επίκεντρο» της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό αποτελεί μια ευρύτατα αποδεκτή 

παραδοχή μεταξύ όλων αυτών που συστηματικά ασχολούνται με τα της εκπαίδευσης στο 

σύνολό της, κάτι που και ερευνητικά τεκμηριώνεται μέσα από πολλές εξειδικευμένες αναφορές 

πλειάδας Ελλήνων και ξένων παιδαγωγών κατά τη διάρκεια των σχετικά πιο πρόσφατων 

δεκαετιών. Οι πολλαπλές υπογραμμίσεις για τον κεντρικό και καθοριστικής σημασίας ρόλο τού 

δασκάλου στο σύνολο της καθημερινής εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας που 

αβίαστα εντοπίζει κανείς και στη δική μας -την ελληνική- βιβλιογραφία, έρχονται με τη σειρά 

τους ως μιας μορφή αμετάκλητης και ολοένα πιεστικής απαίτησης να έχουμε (ή να 

αποκτήσουμε και να αποκτούμε διαρκώς επικαιροποιημένη) γνώση για αυτόν τον δάσκαλο του 

υπαρκτού σχολείου (Γκότοβος, 1990) και -κατ’ επέκταση- της υπαρκτής σχολικής τάξης.  

        Στο σημείο αυτό, να σημειωθεί και τούτο. Προφανώς, στο πλαίσιο της «βασικής 

προβληματικής» της παρούσας εργασίας που, όπως κατ’ επανάληψη  έχει υπογραμμιστεί ήδη 

και πιο πάνω, επιλέγει να επικεντρωθεί αποκλειστικά «στη γνώση μας για τον δάσκαλο» ως μία 

καθοριστικής σημασίας παράμετρο στην προσπάθεια να διερευνηθεί και -κατά το δυνατόν- να 

απαντηθεί πειστικά αλλά και αποτελεσματικά το σχετικό ερώτημα όσον αφορά στο «ποια 

γνώση έχει τη μεγαλύτερη αξία», η επιλογή των συγκεκριμένων βιβλιογραφικών αναφορών 

‘κινείται’ και αυτή προς την ίδια κατεύθυνση.  

        Ως μια πρόσθετη υπόμνηση και μόνο, εν προκειμένω, παρουσιάζεται εδώ μια άκρως 

ενδεικτική  ανθολόγηση από τα σχετικά δεδομένα της ελληνικής βιβλιογραφίας των τελευταίων 

χρόνων. Έτσι, τόσο η καθόλα περιεκτική υπογράμμιση της Παπαναούμ (2003:13) πως «εκείνο 

που παραμένει ως σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε σχετική συζήτηση είναι η πεποίθηση ότι 

η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει ο θεσμός του σχολείου εξαρτάται εν πολλοίς από την 

ποιότητα των εκπαιδευτικών», όσο και του Μλεκάνη (2005: 27) που, από μια κάπως 

διαφορετική οπτική, υπογραμμίζει ότι «η διαπίστωση πλήθους ερευνών ότι είναι σημαντικός ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση της σχολικής επίδοσης των μαθητών κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, είχε αποτέλεσμα την προσωποποίηση της κρίσης στην εκπαίδευση 

στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού και την έντονη αμφισβήτησή του ως επαγγελματία», μπορούν 

κάλλιστα να εκληφθούν ως απολύτως αντιπροσωπευτικές αναφορές της γενικότερης ομοφωνίας 

μεταξύ των ειδικών στα πεδία των Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης σχετικά με τον 

ρόλο τού  μάχιμου εκπαιδευτικού. Ο καταλυτικής και καθοριστικής σημασίας ρόλος τού 

δασκάλου της σχολικής τάξης στη συνολική εκπαιδευτική και παιδαγωγική 

διαδικασία/πραγματικότητα, όχι μόνο δεν μπαίνει σε ουσιαστική αμφισβήτηση στη σύγχρονη 

εποχή της παγκοσμιοποίησης και της έντονης πολυπολιτισμικότητας, αλλά ενισχύεται ακόμη 

περισσότερο σε εθνικό και σε υπερ-εθνικό επίπεδο.  

        Οι σχετικές θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις, έχουν ήδη επεκταθεί σε ένα ευρύτατο 

φάσμα προβληματισμών και ερευνών, με απώτερη στόχευση την όσο το δυνατόν πληρέστερη 

γνώση και κατανόηση του κεντρικού αυτού ρόλου των εκπαιδευτικών της πράξης.  Για 
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παράδειγμα, η συγκεκριμένη διατύπωση της Κοσσυβάκη (2003:42)  στη δική της ανάλυση 

σχετικά με τον ρόλο του εκπαιδευτικού στις μέρες μας, έρχεται με τη σειρά της να μας 

πληροφορήσει ότι, «ο εκπαιδευτικός καλείται να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της διδακτικής 

του συμπεριφοράς από πρακτικές μετάδοσης της γνώσης σε πρακτικές οργάνωσης 

εναλλακτικών περιβαλλόντων μάθησης». Μια κομβικής σημασίας επισήμανση στα της 

καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία, αναμφίβολα, σημαίνει και -ταυτόχρονα- 

συνεπάγεται ότι είναι απαραίτητο/αναγκαίο να γνωρίζουμε εάν και κατά πόσο ο εκπαιδευτικός 

της σχολικής πράξης είναι σε θέση να κάνει αυτή τη «μετατόπιση» στην καθημερινή του 

σχολική πρακτική. Και αν το γνωρίζουμε, μπορούμε βάσιμα να εικάσουμε(;) και τον δικό του 

καθοριστικό ρόλο στην ίδια τη σχολικά παρεχόμενη γνώση, περί της οποίας και αναπτύσσεται 

ο  βασικός προβληματισμός στην παρούσα συγκυρία. Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα, άλλωστε, 

κινείται και μια ακόμη βιβλιογραφική ‘επιμονή’ όσον αφορά στον κεντρικό ρόλο του δασκάλου 

διαχρονικά αλλά και διατοπικά: «Επιπλέον, έχει ήδη αναγνωριστεί ότι ένας από τους βασικούς 

παράγοντες των παραπάνω μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων είναι ο εκπαιδευτικός ως 

μονάδα-προσωπικότητα και ως μέλος της σχολικής κοινότητας μάθησης….Φαίνεται πως ο 

εκπαιδευτικός ευρισκόμενος στο κέντρο του σχολείου ανήκει στην ομάδα που επηρεάζει 

περισσότερο τη μάθηση και κατ’ επέκταση αυτήν που αναπτύσσεται  μέσα στον οργανισμό, 

όπως περιγράφτηκε πιο πάνω». (Αντωνίου κ. ά. : 168, στο Μπαγάκης 2006). 

        Παραθέτοντας ορισμένες (πρόσθετες) καταγραφές και δεδομένα από το πάνθεο των  

σχετικών βιβλιογραφικών επισημάνσεων διαχρονικά, μπορεί κάλλιστα κανείς να απεικονίσει με 

ικανοποιητική παραστατικότητα την ‘υπάρχουσα κατάσταση’ επί του προκειμένου, 

σκιαγραφώντας ταυτόχρονα και το απαραίτητο θεωρητικό περίγραμμα αυτής της παρουσίασης. 

«Η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα αναδεικνύει ως σημαντικότερο συντελεστή της ποιότητας 

της διδασκαλίας τον εκπαιδευτικό, του οποίου οι γνώσεις, οι αντιλήψεις και η επαγγελματική 

ανάπτυξη έχουν καθοριστική σημασία. Σύμφωνα μ’ αυτή την παραδοχή προβάλλονται νέες 

απαιτήσεις για τον εκπαιδευτικό, καθώς και η ανάγκη να ενισχυθεί  το επαγγελματικό του 

κύρος» (Μλεκάνης, 2005: 45). Το «τι ακριβώς κάνει ή δεν κάνει» ο κάθε μάχιμος δάσκαλος 

στη συγκεκριμένη σχολική του τάξη έχοντας ‘ανά χείρας’ την επισήμως και θεσμικά 

καθοριζόμενη σχολική γνώση, είναι πάντα μια ‘υπόθεση’ που, σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

εξαρτάται πάρα πολύ από αυτόν τον ίδιο. Εδώ και πάλι η Παπαναούμ (2003: 42), με έναν 

εξαιρετικά εύγλωττο τρόπο που αντανακλά και εκφράζει μια συνολικότερη βιβλιογραφική 

επιχειρηματολογία, συνοψίζει τα σχετικά δεδομένα υπογραμμίζοντας: «Έτσι, η επιτέλεση του 

έργου είναι αποτέλεσμα αποφάσεων που θεμελιώνονται στις αξίες που έχει ο εκπαιδευτικός και 

οι οποίες βασίζονται στον τρόπο που ερμηνεύει το συγκεκριμένο συμβάν». Μια περαιτέρω 

ανάπτυξη αυτής της ίδιας επιχειρηματολογίας για τον ρόλο του εκπαιδευτικού ‘επι τω έργω’, 

έρχεται με τη δική της τεκμηριωμένη υπόσταση από το διεθνές ερευνητικό περιβάλλον, 

υποστηρίζοντας ότι «είναι προφανές και μάλλον γι’ αυτό αναφέρεται σπάνια ότι οι πράξεις των 

εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη είναι τόσο ορθολογικές όσο και ανορθολογικές. Εξαρτώνται 

από ένα σύνολο παραγόντων, π.χ. τις προσωπικές πεποιθήσεις και αξίες, τους στόχους του 

μαθήματος, τις συνθήκες της τάξης, τους πόρους, τη συμπεριφορά και τον αριθμό των μαθητών 

(Day, 2003  :87). Τέλος, η σχετική αναφορά τού Φύκαρη (2010: 36), ο οποίος αξιοποιώντας 

ορισμένες από τις βασικές επισημάνσεις προηγούμενων ερευνητικών εργασιών (Φρειδερίκου & 

Φολερού-Τσερούλη 1991), δίνει το δικό του το στίγμα σε σχέση πάντα με τον καθοριστικό 

ρόλο τού δασκάλου: «στο πλαίσιο του ρόλου του εμπεριέχεται ένα ευρύ φάσμα δράσης έχοντας 

τη δυνατότητα να επιτελέσει ο κάθε εκπαιδευτικός το ρόλο του ανάλογα με το «πώς» ο ίδιος 

τον αντιλαμβάνεται. Μπορεί, επομένως, να ρυθμίσει τη διδακτική συμπεριφορά του σε αρμονία 

με τα θεσμοθετημένα του καθήκοντα προβάλλοντας, όμως, ταυτόχρονα τις αντιστάσεις του ως 

άτομο που συγκροτείται από την ιδιαιτερότητα της οντότητας και της προσωπικότητάς του». 

        Αναμενόμενα, ανάλογες είναι και οι εμφατικές επισημάνσεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις 

(και) από τον διεθνή χώρο αναφορικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών στις μέρες μας. Μια 
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γρήγορη ματιά στη σχετική βιβλιογραφική παραγωγή ανά χώρα ενδιαφέροντος, είναι αρκετή 

για να αναδείξει με απόλυτη σαφήνεια και εγκυρότητα τη συγκεκριμένη αυτή τάση. Καθόλα 

ενδεικτική είναι, στο σημείο αυτό, μία από  αυτές τις εξαιρετικά κατατοπιστικές αναφορές, η 

οποία, με περισσή και εύγλωττη παραστατικότητα συνοψίζει αυτή την επιχειρηματολογία: 

«Τίποτα δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τον κεντρικό και σημαντικό ρόλο του 

εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία. Η προσωπική σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και 

τον μαθητή θα παραμείνει στο επίκεντρο της παιδαγωγικής αποστολής για αφύπνιση, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών, καθοδήγηση, κινητοποίηση και μεταβίβαση της σοφίας και της σιωπηρής 

γνώσης, όπως αυτής των ηθικών αξιών, της προσωπικής και διαπροσωπικής ανάπτυξης». (Day, 

2003: 428). Προφανώς, στο σημείο αυτό, δεν χρειάζεται να ανατρέξει κανείς και να παραθέσει 

πρόσθετες επιβεβαιωτικές αναφορές από την τεράστια σε όγκο διεθνή βιβλιογραφία. Η 

περιεκτικότατη διατύπωση του Day (2003) με τις επιμέρους  υπογραμμίσεις της που 

αναφέρονται αποκλειστικά και με ιδιαίτερη έμφαση στον κεντρικό ρόλο τού εκπαιδευτικού, 

είναι αρκετά διαφωτιστική από κάθε άποψη. 

        Χρήσιμο αλλά και απαραίτητο είναι να σημειωθεί στο σημείο αυτό και μια ακόμη -

ενδεχομένως κατά τι, πλεονασματική- υπογράμμιση του αυτονόητου. Με κανέναν τρόπο και με 

τίποτα η συγκεκριμένη τούτη δω εργασία, που συνειδητά εστιάζει το αποκλειστικό της 

διερευνητικό ενδιαφέρον σε μια προσπάθεια ανάδειξης της πρωτεύουσας σημασίας/αξίας της 

γνώσης μας για τον δάσκαλο, δεν επιθυμεί και δεν επιδιώκει να υποβαθμίσει ή να υποτιμήσει 

την εξ ορισμού κεντρική σημασία και την ξέχωρη «παιδευτική αξία» αυτής της ίδιας της 

σχολικά παρεχόμενης γνώσης. Κάθε άλλο, μάλιστα.  Η σχολική αυτή γνώση, επισήμως 

θεσμοθετημένη και κατά κανόνα επιβαλλόμενη ‘άνωθεν’ στην καθημερινή διαδικασία χωρίς 

την παραμικρή ‘ανάμειξη’ αυτού του ίδιου του δασκάλου τής σχολικής τάξης (όποια κι αν είναι 

αυτή η συγκεκριμένη γνώση κατά περίπτωση, με τα ‘στραβά’ της και τα ‘ορθά’ της), στο 

μεγάλο της σύνολο και στη διαχρονική της διαρκή μετεξέλιξη και καταξίωση, όχι μόνο 

μπολιάζει καταλυτικά και επηρεάζει αποφασιστικά την ενγένει εκπαιδευτική διαδικασία και 

τους άμεσα εμπλεκόμενους σ’ αυτή δασκάλους και μαθητές (και όχι μόνο), αλλά και καθορίζει 

σε σημαντικό βαθμό τη συνολική πορεία/εξέλιξη κάθε νέας γενιάς σε ατομικό και σε συλλογικό 

επίπεδο. Κατ’ επέκταση η αναζήτηση της συστηματικής και ενδελεχούς μας γνώσης για τον 

δάσκαλο, που και θεσμικά «παρεμβάλλεται ποικιλότροπα και καθοριστικά», λίγο πριν και καθ’ 

όλη τη διάρκεια «ζωντανέματος» αυτής της σχολικής γνώσης στην κάθε τάξη του και στους 

μαθητές του, στοχεύει με τη σειρά της -προσθετικά και όχι διασταλτικά ή αφαιρετικά-  να 

διαφωτίσει περαιτέρω τα καθημερινά εκπαιδευτικά δρώμενα (Μπόμπας 1995, 2011) αλλά και 

να διεκδικήσει και να προτείνει εναλλακτικές σκέψεις και σχολικές πρακτικές, κατά περίπτωση. 

                         

Με στόχο τη γνώση μας για τον δάσκαλο της σχολικής πράξης 

α) Σταχυολογώντας βιβλιογραφικά επιχειρήματα 

Έχοντας καταγράψει σε όλους τους τόνους -και ενδεχομένως, κάποιες στιγμές, πλεονασματικά- 

τον απολύτως κεντρικό ρόλο τού μάχιμου δασκάλου σε σχέση με το σύνολο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στην καθημερινή σχολική πράξη, υπογραμμίζοντας και αποδεχόμενοι ταυτόχρονα 

στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας ότι η γνώση για τον δάσκαλο έχει μεγάλη αξία και 

λειτουργική χρησιμότητα για τα σχολικά δρώμενα και τη θεσμικά παρεχόμενη σχολική γνώση, 

απαραίτητο είναι να επιχειρήσουμε στη συνέχεια μια ενδεικτική κατά κάποιο τρόπο ιχνηλάτηση 

και καταγραφή των διαφορετικών χαρακτηριστικών του. Χαρακτηριστικά και ‘δασκαλίστικες 

παραμέτρους’  σε μια σχετικά πιο αναλυτική τους περιγραφή, δηλαδή, πολλά από τα οποία 

αυτά χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε στην προσπάθειά μας να γνωρίσουμε 

όσο το δυνατόν καλύτερα τον δάσκαλο της σχολικής τάξης, έτσι ώστε να μπορούμε να 

μιλήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια και εγκυρότητα για την αξία αυτής της ίδιας της σχολικής 

γνώσης. Να επιχειρήσουμε, με άλλα λόγια, να συγκροτήσουμε μια σχηματικού χαρακτήρα 

αδρομερή παρουσίαση αυτών των χαρακτηριστικών και παραμέτρων τού δασκάλου, που 
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σίγουρα μπορούν να προσφέρουν δυνητικά στοιχεία χρήσιμης γνώσης αλλά και διαρκούς 

προβληματισμού όσον αφορά τον κάθε δάσκαλο τόσο σε προσωπικό όσο και σε  (αμιγώς) 

επαγγελματικό επίπεδο.  

        Με την έννοια αυτή, σημειώνοντας μάλιστα εξ αρχής πως όλα αυτά τα ‘δασκαλίστικα 

χαρακτηριστικά’ διαθέτουν ήδη την απαιτούμενη βιβλιογραφική τους αναφορά και την καθόλα 

στέρεη επιστημονική τεκμηρίωση, μπορούμε κάλλιστα να σκιαγραφήσουμε με την 

απαιτούμενη επάρκεια το σχετικό ‘σκηνικό διερευνητικής προσέγγισης και ανάλυσης’. Ας 

δούμε, λοιπόν, στην περιγραφική τους μορφή ορισμένα από τα πιο βασικά αυτά 

χαρακτηριστικά που, όχι μόνο προσδιορίζουν, σμιλεύουν καταλυτικά και οριοθετούν 

συγκεκριμένες υποκειμενικότητες  στο πρόσωπο του κάθε εκπαιδευτικού, αλλά που, 

πραγματικά και ουσιαστικά, μπορούν να βοηθήσουν ‘τον όποιο τρίτο από όλους εμάς’ να 

αποκτήσει μια καλύτερη, πιο στέρεη και αρκετά πιο αξιόπιστη γνώση για τον μάχιμο δάσκαλο 

της σχολικής τάξης. 

 

= Πρώτα απ’ όλα είναι χρήσιμο και σε αρκετές περιπτώσεις καθοριστικής σημασίας 

παράγοντας να γνωρίζουμε «από πού κρατάει η σκούφια τους», με την έννοια, δηλαδή, της 

«ενγένει προέλευσης» των δασκάλων. Και τούτο όχι για να τους «φακελώσουμε» -κατά το 

κοινώς λεγόμενο. Αλλά γιατί τα βιογραφικά χαρακτηριστικά, οι βιωματικές εμπειρίες, οι αξίες, 

τα πιστεύω και οι παιδαγωγικο-εκπαιδευτικές θεωρήσεις και επιλογές τους, αναντίρρητα, έχουν 

μπολιαστεί από τη συγκεκριμένη τους αυτή προέλευση και σίγουρα κουβαλάνε το φορτίο αλλά 

και την ‘περιουσία’ αυτού του βιογραφικού τους: «…ωστόσο πρέπει να επισημανθεί, ότι η 

υλοποίηση του ρόλου διαφέρει από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό είτε εξαιτίας της 

ανομοιογενούς βιογραφίας και κοινωνικοποίησης του καθένα και της διαφορετικής ερμηνείας 

που δίνει ο καθένας είτε λόγω των διαφορετικών χωροχρονικών κοινωνικών περιστάσεων» 

(Κωνσταντίνου, 2001: 48). Είναι σαφές ότι, «ασφαλώς οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός έχει 

διαφορετικό ιστορικό μάθησης και διαφορετικές εμπειρίες, οι οποίες τον διαμορφώνουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι οι επιδράσεις που δέχεται από την μεριά του ρόλου του ως 

εκπαιδευτικού» (Βρεττός 2003: 316). Άκρως ενδεικτική είναι, εν προκειμένω, η προσέγγιση 

του Πυργιωτάκη στο συγκεκριμένο ζήτημα, στο οποίο μάλιστα φαίνεται να προσδίδει και μια 

ιδιαίτερη βαρύτητα που αφορά άμεσα στο «ποιόν» αλλά και στη γενικότερη «επαγγελματική 

απόδοση» των δασκάλων. Έτσι, διερευνώντας ορισμένα πρόσθετα επιμέρους χαρακτηριστικά 

των Ελλήνων δασκάλων ο Πυργιωτάκης (1992: 137), στην προσπάθειά του να συγκροτήσει μια 

ολοκληρωμένη σκιαγράφηση της εξελικτικής πορείας αυτών των επαγγελματιών στον χώρο της 

ελληνικής εκπαίδευσης, αναδεικνύει την ενδιαφέρουσα αυτή διάσταση που θα πρέπει να 

συνυπολογίζει κανείς, κάθε φορά που επιχειρεί να γνωρίσει τον μάχιμο δάσκαλο της σχολικής 

τάξης. Η ‘προέλευση’ του δασκάλου δεν μπορεί και δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητη, σε 

οποιαδήποτε σχετική συζήτηση που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αφορά στο κεντρικό ερώτημα 

για το ποια σχολική γνώση έχει αξία: «η προέλευση (γεωγραφική, κοινωνικο-οικονομική) των 

εκπαιδευτικών ίσως αποδειχτεί πιο σημαντική από την ίδια την εκπαίδευσή τους, επειδή 

προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το είδος και την ποιότητα των αντιλήψεων, των ιδεολογιών και 

των στάσεων που έχουν ενστερνιστεί στα πλαίσια του άμεσου κοινωνικού τους  περιβάλλοντος. 

Το πρωτότυπο και ενδιαφέρον αυτό στοιχείο θα πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο». Η 

σχετικά πιο πρόσφατη επισήμανση του Μλεκάνη (2005:175) που τονίζει ότι «ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πόσο διαφορετικά αποτιμούν τις συνθήκες εργασίας τους οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα, ως αποτέλεσμα της προσωπικής και 

επαγγελματικής τους βιογραφίας», έρχεται με τη σειρά της να ενισχύσει μια τέτοια 

επιχειρηματολογία ακόμα περισσότερο. Ανάλογη είναι, άλλωστε, και μια αντίστοιχη 

κατηγορηματική διατύπωση από τη διεθνή βιβλιογραφία, ως προς τη σημασία του γενικότερου 

βιογραφικού των εκπαιδευτικών έναντι της καθημερινής τους δουλειάς στο σχολείο και την 

κάθε σχολική τάξη: «Πριν αρκετό καιρό κατέληξα στην πεποίθηση ότι η μελέτη της ζωής των 
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εκπαιδευτικών παίζει βασικό ρόλο στη μελέτη του αναλυτικού προγράμματος και της θεσμικής 

εκπαίδευσης γενικότερα». (Hargreaves & Fullan, 2008: 175) 

= Στη συνέχεια, βεβαίως, με τα δικά της κάθε φορά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατά 

περίπτωση, έρχεται η ατομική επιλογή. Το χρονικό σημείο και οι συγκυρίες, με άλλα λόγια, που 

αποφασίζει κάποιος να «γίνει δάσκαλος», συμμετέχοντας στο συγκεκριμένο σύστημα 

εξετάσεων και εισαγωγής στα Παιδαγωγικά Τμήματα ή τις αντίστοιχες (λεγόμενες) 

«Καθηγητικές Σχολές» των ελληνικών πανεπιστημίων. Με το δεδομένο, μάλιστα, ότι στη δική 

μας την ελληνική περίπτωση -κάθε άλλο παρά σπάνια- πολλοί μελλοντικοί δάσκαλοι 

«βρίσκονταν (βρίσκονται;) από σπόντα ή λόγω μορίων» στα Παιδαγωγικά Τμήματα που δεν 

ήταν η πρώτη τους επιλογή, αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο χρήσιμο και καθοδηγητικό είναι να 

γνωρίζουμε (και) αυτή την παράμετρο που αφορά στον κάθε συγκεκριμένο δάσκαλο της 

σχολικής πράξης. Αν και συχνά ακούγεται ο ισχυρισμός από διάφορες πλευρές ότι «ο τρόπος 

αυτός επιλογής» των δασκάλων και τα όποια (πιθανώς) αρνητικά του «αντισταθμίζονται» στην 

πορεία και με τα χρόνια δουλειάς σε σχολικές τάξεις, ένα θεμιτός προβληματισμός ως προς την 

αρχική επιλογή(;) αυτού του επαγγέλματος εξακολουθεί να διατηρεί τη δική του δυναμική και 

επικαιρότητα. Παρά το γεγονός ότι αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των Ελλήνων 

δασκάλων δεν φαίνεται να αποτελεί ερευνητική προτεραιότητα μεταξύ των παιδαγωγών, δεν 

παύει εν τούτοις να διατηρεί μια ευδιάκριτη βιβλιογραφική και εμπειρική τεκμηρίωση.  Αν μη 

τι άλλο, τηρουμένων των αναλογιών κατά περίπτωση, είναι μάλλον λογικά αναμενόμενο ότι 

κάποιος που έχει δηλώσει συνειδητά και έμπρακτα ως πρώτη του επαγγελματική επιλογή το 

‘δασκαλίκι’, να διαπνέεται και από συγκριτικά πιο θετικές στάσεις, αντιλήψεις και σχολικές 

πρακτικές  -κάτι, βέβαια, που κάθε φορά μένει να αποδεικνύεται στην ίδια την καθημερινή 

σχολική πράξη.   

= Προφανώς η γνώση μας για τον εκπαιδευτικό δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει αναλυτική 

ενημέρωση σχετικά με το συνολικό περιεχόμενο (πρόγραμμα) σπουδών του και της αρχικής 

του αυτής κατάρτισης σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης. Αποτελεί, πλέον, κοινή παραδοχή 

μεταξύ όλων των ειδικών από τον χώρο των Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ότι 

«η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού δεν εξαρτάται μόνο από το κληρονομικό του 

ταλέντο, αλλά και από την άρτια επιστημονική του εκπαίδευση και παιδαγωγική του κατάρτιση 

και Πρακτική Άσκηση» (Αντωνίου, 2009: 57). Τα συγκεκριμένα μαθήματα που 

παρακολούθησε ως υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα, το ουσιαστικό και έμπρακτο ενδιαφέρον του 

αλλά και οι ατομικές του επιδόσεις σ’ αυτά, καθώς -βεβαίως- και η σχολική πρακτική κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του, αποτελούν μια σημαντική δέσμη χαρακτηριστικών του κάθε 

μάχιμου εκπαιδευτικού τα οποία, συνδυαστικά με πολλές άλλες παραμέτρους, διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα επαγγελματική του πορεία και επίδοση στο σχολείο και στη 

σχολική τάξη. Μεταξύ άλλων, οι (Ξωχέλλης & Τσολάκης, 2011: 92), έχοντας ασχοληθεί 

ειδικότερα και για πολλά χρόνια με την κατάρτιση αλλά και την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών ως επιτακτική και καθοριστικής σημασίας προτεραιότητα, σε μια από τις πιο 

πρόσφατες εργασίες τους επισημαίνουν και τα ακόλουθα που αφορούν άμεσα στα συζητούμενα 

εδώ: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εκπαιδευτικοί σήμερα είναι γενικά καλύτερα 

καταρτισμένοι απ’ ότι στο παρελθόν, έχουν δηλαδή περισσότερες γνώσεις στα αντικείμενα 

διδασκαλίας, καθώς και, εν μέρει τουλάχιστον, στην Παιδαγωγική και στις συναφείς επιστήμες. 

Είναι όμως εθισμένοι να δίνουν έμφαση στην μετάδοση και αναπαραγωγή των γνώσεων και να 

παραμελούν τις ποιοτικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας».   

=Κι ερχόμαστε τώρα σε μία από τις πιο ουσιαστικές πτυχές που συγκροτούν -θα λέγαμε- τον 

βασικό κορμό της παρουσιαζόμενης εδώ επιχειρηματολογίας που αφορά στην προτεραιότητά 

μας ‘να γνωρίζουμε τον δάσκαλο’, μιας και αυτή η γνώση, όπως έχει ήδη υπογραμμιστεί σε 

τούτο το διερευνητικό κείμενο πολλές φορές,  έχει πολύ μεγάλη και σχολικά λειτουργική αξία. 

Αναφερόμαστε σε μια σειρά από βασικά ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευτικού που 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένες στάσεις, απόψεις, αντιλήψεις και ‘άτυπες προσωπικές θεωρίες’ 
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για καίρια παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήματα (και όχι μόνο), τα οποία αποτελούν και 

αυτά απολύτως χρήσιμες ‘εστίες ζητούμενης γνώσης’ που θα πρέπει να εξετάζονται και να 

συνεκτιμώνται αναλόγως. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως πάρα πολλές και αξιοπρόσεκτες 

αναφορές για την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού έχουν καταγραφεί στη σχετική 

βιβλιογραφία διεθνώς, υπογραμμίζοντας κάθε φορά την καταλυτικής σημασίας επιρροή που η 

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού διαδραματίζει στο μεγάλο σύνολο της καθημερινής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενδεικτικά και μόνο, από την υπάρχουσα πληθώρα των σχετικών 

βιβλιογραφικών πηγών, μπορεί να αναφέρει κανείς ορισμένες από αυτές τις σημαντικές 

αναφορές στη διαχρονία τους. Ο G. Kerschensteiner, για παράδειγμα, στο βιβλίο του «Η ψυχή 

του παιδαγωγού και το πρόβλημα της μόρφωσης των εκπαιδευτικών» σκιαγραφεί την εικόνα 

της «παιδαγωγικής προσωπικότητας» με χαρακτηριστικά, όπως είναι η κλίση του 

εκπαιδευτικού για παιδαγωγική δράση και συναναστροφή με νέους και η θέλησή του να 

επιδράσει στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Ο «καλός» παιδαγωγός ή εκπαιδευτικός 

είναι, κατά τον συγγραφέα, ένας «κοινωνικός τύπος» ανθρώπου, ο οποίος, διαποτισμένος από 

την αγάπη του για το παιδί, έχει τη θέληση να υπηρετήσει την ψυχική διάπλαση του 

αναπτυσσόμενου ανθρώπου ως μελλοντικού φορέα πολιτιστικών αξιών. Στο ίδιο πνεύμα η 

Κοσσυβάκη (2003:58-61) σημειώνει πως, «ανεξάρτητα, δηλαδή, από την επαγγελματική 

εξειδίκευση, σημαντικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού... η επαγγελματική 

εξειδίκευση του εκπαιδευτικού είναι ένας ουσιαστικός αλλά συμπληρωματικός  στην 

προσωπικότητά του παράγοντας. Ο εκπαιδευτικός για να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στο 

διδακτικό του έργο πρέπει να διαθέτει προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες». Ενισχυτικά στο 

επίπεδο αυτής της επιχειρηματολογίας που επικεντρώνεται στην προσωπικότητα του 

εκπαιδευτικού, είναι και τα λεγόμενα των Hargreaves & Fullan (2008: 24) όταν με έμφαση 

υποστηρίζουν ότι, «όλες αυτές οι πλευρές της προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης 

εκφράζουν τη σημασία που έχουν οι προσωπικοί παράγοντες για τη δουλειά του εκπαιδευτικού 

είτε πρόκειται για τις σχέσεις του με τους συναδέλφους του είτε για τη στάση του απέναντι 

στην αλλαγή ή για την ποιότητα της διδασκαλίας του μέσα στην αίθουσα. Η σημασία του 

εκπαιδευτικού ως προσώπου αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο στη βιβλιογραφία», ενώ η   

Παπαναούμ (2003: 165) παρουσιάζεται ακόμα πιο κατηγορηματική με τα δικά της εμπειρικά 

δεδομένα που υποστηρίζουν πως οι εκπαιδευτικοί «στο σύνολό τους όμως εξαρτούν την 

επιτυχή αξιοποίηση της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης από προσωπικές τους ιδιότητες και 

ικανότητες. Θεωρούν, δηλαδή, ότι η αποτελεσματική άσκηση του έργου τους εξαρτάται από 

την προσωπικότητά τους». Τέλος, είναι γνωστό ότι και ο Dewey (1963) έχει κάνει ιδιαίτερη 

μνεία σε ορισμένα «προσωπικά χαρακτηριστικά» του εκπαιδευτικού (ευρύτητα πνεύματος, 

υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης, αφοσίωση) ως παράγοντες που τον επηρεάζουν στην καθημερινή 

του δουλειά, με τον Φύκαρη (2010: 56) να καταλήγει: «Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η 

αντίληψη περί του ρόλου του εκπαιδευτικού διαφέρει από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Αυτό 

οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο κάθε εκπαιδευτικός διαμορφώνει το δικό του προσωπικό και 

αυτόνομο παιδαγωγικό προφίλ του ρόλου του». Ο ίδιος ερευνητής, μάλιστα, στην εκτεταμένη 

εργασία του για το έργο και τον ρόλο του εκπαιδευτικού στις μέρες μας, έρχεται να προσθέσει 

με ιδιαίτερη έμφαση στη συνέχεια ότι «η ικανότητα ανάπτυξης στενών διαπροσωπικών 

σχέσεων εκπαιδευτικού και μαθητών οφείλεται κυρίως στην προσωπικότητα και τη θετική 

στάση του πρώτου έναντι των μαθητών. Οι μαθητές συνδέονται περισσότερο με τον 

εκπαιδευτικό τους, όταν νιώθουν ότι αποδέχεται τον καθένα ως προσωπικότητα με τα θετικά 

και αρνητικά του (Φύκαρης 2010: 211).  

= Στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα να μιλήσουμε -έστω για λίγο και εντελώς τηλεγραφικά στο 

πλαίσιο των χρονικών περιορισμών που εξ αντικειμένου λειτουργούν στην συνολική 

εκδίπλωση της παρούσας εργασίας- για αυτή την ίδια την πραγματική (υπαρκτή) σχολική 

πρακτική, που ο μάχιμος δάσκαλος ακολουθεί καθημερινά και αδιαλείπτως στο σχολείο που 

εργάζεται (υπηρετεί;) και στη συγκεκριμένη κάθε φορά σχολική του τάξη. Σε όλα αυτά, 
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δηλαδή, που κάνει ή και δεν κάνει σε κάθε διδακτική ώρα και σε κάθε ώρα και στιγμή που 

βρίσκεται στον σχολικό χώρο ως εντεταλμένος από την επίσημη πολιτεία επαγγελματίας 

εκπαιδευτικός και παιδαγωγός: «Οφείλει λοιπόν να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός από άποψη 

παιδαγωγική και επαγγελματική, ότι η μορφή επικοινωνίας που επιλέγει συνειδητά ή 

ασυνείδητα, επηρεάζει και προσδιορίζει όχι μόνο τη σχέση του με το μαθητή αλλά και το 

περιεχόμενο και το αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών διαδικασιών» (Κωνσταντίνου, 2001: 10). 

        Με άλλα λόγια, αναφερόμαστε εδώ συγκεκριμένα σε όλα αυτά που ο δάσκαλος της 

σχολικής τάξης κάνει πραγματικά και όχι σε αυτά (ή κάποια άλλα) που ενδεχομένως «νομίζει, 

πιστεύει ή θα ήθελε» να κάνει. Για παράδειγμα, ο Βρεττός (2003: 337), μέσα από τη δική του 

πολύ ενδιαφέρουσα και κατά τι διαφορετική προσέγγιση, υπογραμμίζει με νόημα πως «η φωνή 

του εκπαιδευτικού προδίδει τα συναισθήματα, τις διαθέσεις και τις στάσεις του, την 

αυτοπεποίθηση ή ανασφάλειά του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από τον ρυθμό της 

φωνής του εκπαιδευτικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η κατανόηση του αντικειμένου 

διδασκαλίας από τους μαθητές και η στάση του εκπαιδευτικού απέναντι τόσο σε αυτό όσο και 

στους μαθητές». Σπεύδει, μάλιστα, να προσθέσει και να υπογραμμίσει την κατά τι ‘αγνοημένη’ 

αξία τής αποκαλούμενης μη λεκτικής συμπεριφοράς, υποστηρίζοντας το αυτονόητο: «Ο 

εκπαιδευτικός μπορεί μέσω της μη λεκτικής του συμπεριφοράς να προσδιορίσει και να 

επηρεάσει την σχέση  τού μαθητή τόσο με το αντικείμενο διδασκαλίας όσο και με τον ίδιο 

καθώς και τους άλλους μαθητές» (2003: 126). Κατά συνέπεια, το να γνωρίζουμε εάν και κατά 

πόσο ο μάχιμος δάσκαλος της σχολικής τάξης ‘αξιοποιεί’ με τον πλέον ενδεδειγμένο και 

αποτελεσματικό τρόπο όχι μόνο τη φωνή του κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αλλά και το 

σύνολο της δικής του μη λεκτικής συμπεριφοράς στην τάξη και στο σχολείο, αποτελεί μια 

γνώση με συγκεκριμένη αξία και χρησιμότητα για τις όποιες θετικές ή αρνητικές συνέπειες που 

οι μαθητές δυνητικά βιώνουν στη διάρκεια της σχολικής τους ημέρας. Επιπροσθέτως, θα πρέπει 

να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε μέσα από πολύ απτά και πραγματικά δεδομένα αν ο 

δάσκαλος «αφήνει τον μαθητή ν’ ανακαλύπτει μόνος του και να μαθαίνει έννοιες έτσι, όπως 

μπορεί να τις αντιληφθεί» (Φλουρής, 2000: 28), διαφορετικά το όλο ζήτημα με τη σχολικά 

παρεχόμενη γνώση μπαίνει σε μια εντελώς άλλη προβληματική. Το ότι  «ιστορικά, το βασικό 

πεδίο στο οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να είναι αυτόνομοι είναι η χρήση της 

ελεύθερης τους βούλησης, όσον αφορά στην κρίση τους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

μέσα στην τάξη» ( Day, 2003:30), είναι κι αυτό μια ακόμα καθοδηγητική παραδοχή που αφορά 

στη διαρκή γνώση μας για τον δάσκαλο ως οιονεί ζητούμενο. «Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

σχετικών ερευνών διαμορφώθηκε ένας πίνακας με τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του 

εκπαιδευτικού, τα οποία έχουν θετική επίδραση στην μάθηση: α. σαφήνεια, β. εναλλαγή στις 

μεθόδους διδασκαλίας, γ. ενθουσιασμός, δ. προσανατολισμός στο θέμα, ε. επικοινωνία και 

διάλογος, στ. αξιοποίηση ευκαιριών μάθησης, χρησιμοποίηση καλά δομημένων σχολίων και 

παρατηρήσεων, η. κατοχή του αντικειμένου και θ. ικανότητα στην αντιμετώπιση θετικής και 

αρνητικής συμπεριφορά του μαθητή». (Βρεττός 2003: 140).  

=Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως στο ζητούμενο πεδίο της γνώσης μας για τον 

δάσκαλο, δεν μπορεί παρά να εμπίπτει και η συνεχής προσπάθεια να ενημερωνόμαστε για την 

ύπαρξη ή όχι μιας ολόπλευρης, καθόλα σχετικής με τα πραγματικά σχολικά δρώμενα, διαρκούς, 

συστηματικής και αποτελεσματικής  επιμόρφωσης του κάθε μάχιμου εκπαιδευτικού.  

(Ξωχέλλης 2006, Μπαγάκης 2007, Αντωνίου 2009). Η κατά κάποιο τρόπο συνδυαστική 

ανάλυση της Κοσσυβάκη (2003: 62) που επιχειρεί να μας παρουσιάσει τον εκπαιδευτικό τόσο 

ως ξεχωριστή προσωπικότητα όσο και ως εξειδικευμένο επαγγελματία στα πεδία της μάχιμης 

εκπαίδευσης, υπογραμμίζει με διεισδυτικότητα τον πολυπαραγοντικό ρόλο του δασκάλου της 

σχολικής τάξης: «Τα τρία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, το παιδαγωγικό τακτ, η 

αυτοπεποίθηση και η αυτοκριτική αναδεικνύουν ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού απαιτεί 

εναλλακτικότητα και ευελιξία, κυρίως στο πλαίσιο αυτοοργάνωσης του σχολείου, επειδή το 

υποκείμενο μαθητής δεν είναι στατικό....Ωστόσο, δεν είναι αρκετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
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της προσωπικότητας για να ανταποκριθεί στο έργο του, είναι εξίσου απαραίτητα και τα 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να ανταποκριθεί  στην επιστήμη της περίστασης». 

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη αυτή παράμετρος της επιμόρφωσης είναι σε θέση να 

επηρεάζει ουσιαστικά αυτήν την ίδια την καθημερινή δουλειά σε σχολείο και σχολική τάξη, 

προσδίδοντας στην παρεχόμενη σχολική γνώση όχι μόνο το ειδικό βάρος που της αρμόζει και 

της αναλογεί κατά περίπτωση, αλλά και να διεκδικεί πάντα με όλες τις θεμιτές αξιώσεις 

ευδιάκριτα εχέγγυα προσθετικής αξίας. «Γι’ αυτό είναι σημαντικό για τα σχολεία που είναι 

αποτελεσματικά, ‘επαρκή’ και προσανατολισμένα προς τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη, να δοθεί 

προσοχή στη ζωή των εκπαιδευτικών, στις μαθησιακές και αναπτυξιακές τους ανάγκες, στις 

συνθήκες εργασίας τους, καθώς και σ’ εκείνες των μαθητών τους οποίου διδάσκουν. Η 

κουλτούρα των σχολείων δεν ενθαρρύνει πάντοτε τη μάθηση των ενηλίκων» ( Day, 2003  :64). 

Εξαιρετικά παραστατική είναι, εν προκειμένω, η ‘λογοτεχνική εμφατική υπογράμμιση’ του 

Κονδυλάκη (1983: 15) στο κλασικό πλέον για τα ελληνικά δεδομένα διήγημά του, όπου με μια 

εμφανώς αυτοκριτική διάθεση ως προς την ετοιμότητά του να ασκήσει τα ‘διδασκαλικά του 

καθήκοντα’, σημειώνει με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Μόνον την ημέραν καθ’ ην ανέλαβα τα 

καθήκοντά μου, ενόησα ‘ότι το έργον το οποίον τόσον ελαφρώς ανεδέχθην είχε και τα 

δυσχερείας του. Και η πρώτη εκ των δυσχερειών τούτων ήτο ότι εγώ ο δάσκαλος είχον ανάγκην 

διδασκαλίας, διότι είχα εντελώς λησμονήσει τα μαθήματα, τα οποία επρόκειτο να διδάξω και 

εις τα οποία άλλως δεν διέπρεψα ποτέ, ως μαθητής». Ως εκ τούτου, η γνώση μας για τον μάχιμο 

δάσκαλο της σχολικής πράξης θα εξακολουθεί να παραμένει ελλιπής και αποσπασματική, στο 

βαθμό που -παράλληλα με όλα τα άλλα σχετικά προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά 

του- δεν έχουμε άμεση και έγκυρη πρόσβαση (και) στο αμιγώς επιμορφωτικό του ‘status’. Η 

φαινομενικά ‘αιρετική’ άποψη που εδώ και κάμποσα χρόνια τώρα έχει διατυπώσει σε σχετική 

του εργασία ο Barth (1996: 28-29), ισχυριζόμενος ότι «φαίνεται ότι η ζωή στο σχολείο είναι 

τοξική για τη μάθηση των ενηλίκων. Όσο περισσότερο κανείς βρίσκεται σε αυτά, τόσο 

λιγότερο μαθαίνει. Καταπληκτικό», ουδόλως αναιρεί την αξίωση που προβάλλεται εδώ περί της 

αναγκαιότητας να γνωρίζουμε τα της επιμόρφωσης του κάθε εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται 

να ΄διαχειριστεί’ με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τη θεσμοθετημένη σχολική γνώση στη 

μία ή στην άλλη εκδοχή της και περιεχόμενο. 

 

β) Ενδεικτικά εμπειρικά δεδομένα 

Θεωρώντας ότι ορισμένα ‘σκόρπια και πρόχειρα’ εμπειρικά δεδομένα από μιας μικρής 

κλίμακας έρευνας πεδίου μεταξύ μαθητών δημοτικού σχολείου, μπορούν και αυτά από τη δική 

τους πλευρά να συνεισφέρουν στο βασικό ζητούμενο αυτής της παρουσίασης που εστιάζεται 

στη γνώση μας για τον μάχιμο δάσκαλο, μια άκρως συνοπτική ανθολόγηση αυτών των 

πρωτογενών δεδομένων παρατίθεται στο σημείο αυτό της εργασίας. Μια ευσύνοπτη αλλά 

καθόλα ενδεικτική ‘εικόνα’ του ‘επιθυμητού δασκάλου’ μέσα από τα ‘μάτια’ των ίδιων των 

μαθητών (Ν=201)  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Μια ‘βιωματική μαθητική εικόνα’ στάσεων, απόψεων και 

σχολικών πρακτικών η οποία έχει πολλά να πει (και) στο πλαίσιο της παρούσας διερεύνησης 

όσον αφορά στη γνώση μας για τον δάσκαλο και, κατ’ επέκταση, σχετικά με το κεντρικό 

ερώτημα αυτού του Συνεδρίου για το «ποια γνώση έχει αξία». 

        Διευκρινίζεται ότι τα αυτά δεδομένα προέκυψαν μέσα από τη σχετική ανάγνωση και 

κωδικοποίηση των απαντήσεων που έδωσαν 201 μαθητές/τριες, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 

συγκεκριμένου ιδιωτικού δημοτικού σχολείου, οι οποίοι κλήθηκαν να γράψουν μια έκθεση (ένα 

«Σκέφτομαι & Γράφω», κατά την επίσημη πλέον ονομασία του) με θέμα: « Αν ήμουν 

δάσκαλος». Έχει ενδιαφέρον να προστεθεί ότι οι 110 από τους συμμετέχοντες ήταν 

μαθητές/τριες των συγκεκριμένων δύο τάξεων τη σχολική χρονιά 2000-2001, ενώ οι υπόλοιποι 

91 φοιτούσαν την τρέχουσα σχολική χρονιά 2013-2014, προσδίδοντας έτσι και μια ‘διαχρονία’ 

στον πληθυσμό-δείγμα της έρευνας.  
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Ενδεικτική ανθολόγηση αποτελεσμάτων (παιδαγωγική σχέση, διαχείριση τάξης, 

διδασκαλία/μάθημα, καινοτομίες από πλευράς του δασκάλου με τα «μάτια» των μαθητών) 

…δίκαιος με τα παιδιά, ευγενικός, ήρεμος, θα τους μίλαγα με ειλικρίνεια, 

δάσκαλος που θα σκεφτότανε όπως τα παιδιά, συνεπής στη δουλειά μου, θα κρατώ την ψυχραιμία 

μου 

Όχι τιμωρίες και μάλιστα ομαδικές, ποτέ στέρηση διαλείμματος, κανόνες συμπεριφοράς των 

μαθητών στην τάξη και στο σχολείο γενικότερα, διορθώνει τα λάθη χωρίς να νευριάζει 

Θα μιλάει πολύ με τους μαθητές και θα τους αγαπάει πολύ 

θα προσπαθεί να τα καταλάβει, να καταλάβει πως νιώθουνε, θα είχε καλή επικοινωνία μαζί τους, 

θα άκουγε τις γνώμες των παιδιών 

Δεν θα έφευγαν οι μαθητές από την τάξη με απορίες 

θα δίδασκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να τους κάνει να θυμούνται πιο εύκολα το μάθημα, την 

ώρα που διδάσκεις πρέπει να ξεχνάς τα προβλήματα που μπορεί να έχεις και να αφοσιώνεσαι στα 

παιδιά,  πρέπει να προετοιμάζει τι θα διδάξει την επόμενη μέρα. 

θα τους έδινε πάντα τη «δεύτερη ευκαιρία», 

όταν το μάθημα δεν είναι ευχάριστο τα παιδιά κουράζονται και δεν απορροφούν καλά τις 

γνώσεις, 

Θα άφηνε τα παιδιά να παίρνουν πρωτοβουλίες, δεν θα έμενε μόνο στις σχολικές γνώσεις, πρέπει 

να συνεργάζεται με τους άλλους δασκάλους, 

η συμπεριφορά του δασκάλου ρυθμίζεται ανάλογα σε ποια τάξη διδάσκει κάθε φορά, 

δεν θα έχει την απαίτηση όλα όσα λένε στην τάξη να τους φαίνονται ενδιαφέροντα, θα κάνουνε 

διάφορα πράγματα έξω από το μάθημα, 

ο καλός δάσκαλος δεν μετριέται από τις τιμωρίες που βάζει αλλά από τον χαρακτήρα, είναι πολύ 

σκληρή δουλειά και απαιτεί συνεργασία ανάμεσα στους δασκάλους και στα παιδιά, χρειάζεται 

μεγάλη αντοχή, αν είναι να γίνει κάποιος δάσκαλος καλό θα ήταν να αγαπάει τα παιδιά 

χρειάζεται υπομονή, επιμονή και χιούμορ η δουλειά του δασκάλου, 

οι δάσκαλοι μπορούν να μάθουν κάτι από τα παιδιά 

 

 

Καταλήγοντας και συνοψίζοντας 

Έχοντας πλέον διανύσει αρκετό δρόμο σ’ αυτή μας τη χιουριστική περιπλάνηση και αναζήτηση 

στα επιμέρους χαρακτηριστικά τού δασκάλου ως προσώπου και ως επαγγελματία στην 

αποκαλούμενη και ‘μαχόμενη εκπαίδευση’ στις μέρες μας, με απώτερο στόχο αυτού του 

συγκεκριμένου εγχειρήματος να προσεγγίσουμε το καίριο ερώτημα που επικεντρώνεται στο 

«ποια γνώση έχει αξία» στην ίδια την αμείλικτη σχολική καθημερινότητα/πράξη, μπορούμε να 

ισχυριστούμε με όση βεβαιότητα επιτρέπουν όλα τα παραπάνω βιβλιογραφικά δεδομένα, τα 

παρακάτω: 

Το προφίλ, το συνολικό βιογραφικό -ας πούμε- του κάθε εκπαιδευτικού της σχολικής πράξης, 

όπως σχηματικά ‘απεικονίστηκε’ στις σελίδες που προηγήθηκαν έχει τα χαρακτηριστικά όχι 

μόνο μιας ‘στατικής και αναλλοίωτης φωτογραφίας’ αλλά και τις ιδιότητες ενός δυναμικού και 

διαρκώς μεταβαλλόμενου και μετεξελισσόμενου προσωπικού και επαγγελματικού «εγώ», το 

οποίο μέσα από τις καθημερινές του πράξεις και παραλείψεις σε σχολείο και σχολική τάξη 

επηρεάζει καταλυτικά το αξιολογικό «είναι» της σχολικά παρεχόμενης γνώσης. Με την έννοια 

αυτή, είναι απολύτως θεμιτό και επιβεβλημένο να διαθέτουμε (ή να βελτιώσουμε τα υπάρχοντα, 

ή και να αναπτύξουμε νέα) τα κατάλληλα εργαλεία και τις συστηματικές μεθόδους μέσω των 

οποίων θα είμαστε σε θέση να ‘ψάχνουμε’ για να ‘γνωρίζουμε’ με μια όσο γίνεται πιο στέρεη 

και αξιόπιστη αντικειμενικότητα αυτό το συνολικό «εγώ» του μάχιμου δασκάλου. Ορισμένα 

από αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά και τις σχετικές παραμέτρους του ‘δασκαλίστικου 

επαγγέλματος’ που επιγραμματικά αναφέρθηκαν πιο πάνω, μπορούν κάλλιστα -εμπλουτιζόμενα 
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και διευρυνόμενα (και) με άλλα που σίγουρα μπορούν να καταγραφούν- να λειτουργήσουν ως 

το απαραίτητο περίγραμμα αλλά και ως μια μορφή κριτηρίων που θα διευκολύνουν την 

πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου στη γνώση του κάθε δασκάλου κατά περίπτωση. 

        Άρα, κατά κάποιο τρόπο, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε αν και κατά πόσο ο κάθε μάχιμος 

δάσκαλος ‘ανταποκρίνεται’ ‘η και ‘εναρμονίζεται’ με όλα αυτά τα (προ)απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά και καθημερινές σχολικές πρακτικές, που αυτές οι ίδιες, καθόλα αξιόπιστες και 

έγκριτες βιβλιογραφικές αναφορές, θέτουν ευθέως και με απερίφραστες διατυπώσεις. Μιας και 

όπως σημειώνει στη σχετική του ανάλυση ο Αντωνίου (2009: 21), «εξαιτίας της φύσης της 

εργασίας του ο εκπαιδευτικός μπορεί και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα, συνειδητά ή ασυνείδητα 

τους μαθητές του τόσο με τις γνώσεις του όσο και με τις αξίες στις οποίες πιστεύει και με την 

ιδεολογία από την οποία εμφορείται».  

        Επιπροσθέτως, στις καταληκτικές αυτές επισημάνσεις της παρούσας εργασίας δεν μπορεί 

να μην αναφερθεί κανείς και στο ευρύτατα γνωστό ζήτημα των προσδοκιών των εκπαιδευτικών 

για τον κάθε μαθητή τους χωριστά (Rosenthal & Jacobson, 1968), αφού και ερευνητικά έχει 

αποδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος αυτών των ‘δασκαλίστικων προσδοκιών’ όσον αφορά στη 

συνολική σχολική επίδοση των μαθητών –ανεξαρτήτως της όποιας παρεχόμενης σχολικής 

γνώσης κατά περίπτωση. Άλλωστε, όπως πάρα πολύ συχνά έχει αναφερθεί στη σχετική 

βιβλιογραφία, ένα σημαντικό και σοβαρό πρόβλημα στην παιδαγωγική επιστήμη είναι και το 

ζήτημα της προσδοκίας των δασκάλων προς τους μαθητές τους. Έχει βρεθεί ότι η στάση του 

δασκάλου προς τους μαθητές του παίζει σημαντικό ρόλο στο τι προσδοκά ο ίδιος από τους 

μαθητές του, στην εκτίμηση του σχετικά με τις δυνατότητες του παιδιού καθώς και την 

προοπτική τους στο μέλλον: «Η στάση, η διάθεση, η προδιάθεση ή προκατάληψη του 

δασκάλου απέναντι στο μαθητή του έχει βρεθεί ότι επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα της 

αγωγής και της μάθησης του παιδιού, τις διαδικασίες της κοινωνικοποίησης και οικοδόμησης 

της προσωπικότητάς του, τη συμπεριφορά του μαθητή και τη σχολική του επίδοση» 

(Βασιλείου, 2007) 

        Έτσι, η ουσιαστική και ολόπλευρη γνώση μας για τον εκπαιδευτικό συμπληρώνεται (και) 

με το να έχουμε στη διάθεσή μας την όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη ‘εικόνα’ αυτών των 

προσδοκιών του έναντι των μαθητών του. Μια εικόνα προσδοκιών στην καθημερινή σχολική 

διαδικασία, η οποία έχει σίγουρα εξαιρετική σημασία και διαρκή λειτουργική χρησιμότητα και 

η οποία, ‘εν δυνάμει’, μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το «πώς  θα φτάσει αλλά και πώς θα 

αξιολογηθεί  ως σχολική επίδοση του κάθε μαθητή» αυτή η ίδια η σχολικά παρεχόμενη γνώση. 

Στην περίπτωση των δικών μας, των Ελλήνων εκπαιδευτικών, μάλιστα, αν δεχτεί κανείς και 

προσχωρήσει στην άποψη του Πυργιωτάκη (1992: 149),  ο οποίος με την επιστημονική 

παρρησία που τον διακρίνει στην πολύχρονη ενασχόλησή του με ζητήματα των Επιστημών της 

Αγωγής και της Εκπαίδευσης,  ‘θίγει’ ένα άλλο ιδιόμορφο χαρακτηριστικό που φαίνεται για 

χρόνια πολλά να διέπει και να χαρακτηρίζει το ‘εκπαιδευτικό σώμα’ στην πλειονότητά του, 

τότε το εύρος των δασκαλίστικων χαρακτηριστικών που μας ενδιαφέρουν εδώ γίνεται ακόμα 

μεγαλύτερο. Αν πράγματι ( και μάλλον, ατυχώς, δεν χρειάζεται καθόλου εκείνο το «αν») «οι 

εκπαιδευτικοί δεν κρίνονται με βάση την αποδοτικότητά τους στην καθημερινή σχολική πράξη, 

ούτε με βάση τη συμμετοχή τους στην επιστήμη ή την έρευνα, αλλά κυρίως με βάση τη 

συμμετοχή τους στις συνδικαλιστικές δραστηριότητες της κυβερνητικής παράταξης», τότε 

βρισκόμαστε στην ανάγκη ‘να εμπλουτίζουμε τη γνώση μας’ για τον κάθε εκπαιδευτικό της 

σχολικής τάξης, συνεκτιμώντας και αξιολογώντας αυτή του τη «συμμετοχή» -για να μπορούμε, 

στη συνέχεια, σε ένα τέτοιο πλαίσιο αναφοράς να μιλάμε  και να προβληματιζόμαστε (και) για 

την όποια αξία της σχολικής γνώσης, που ως κεντρικό ζητούμενο μας απασχολεί εδώ μέσω της 

γνώσης μας για αυτόν τον ίδιο τον μάχιμο δάσκαλο. Ενδιαφέρον! 

        Και δυο ακόμα «λόγια δανεικά κι αγύριστα» στο σημείο αυτό ακριβώς,  ως μια μορφή 

επιδεικτικής -ας πούμε- κατακλείδας σε τούτο το κοινότοπο κείμενο για τον δάσκαλο «παντός 

καιρού» και απαίτησης: 
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«Υπάρχουν δάσκαλοι που κάνουν το μάθημά τους και καρφάκι δεν τους καίγεται για το τι 

σκέφτονται γι’ αυτούς οι μαθητές τους. Η διδακτέα ύλη είναι ο βασιλιάς. Οι δάσκαλοι αυτού του 

είδους είναι ισχυροί». (ΜακΚόρτ, 2006: 208), ενώ -ως γνωστό- κατά τον Καζαντζάκη, 

«Δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια 

του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να 

φτιάξει δικές του γέφυρες». 
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Κώστας ΚΑΣΒΙΚΗΣ 
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Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
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Περίληψη 
Η ανακοίνωση αναφέρεται σε ζητήματα πρόσληψης του υλικού πολιτισμού και στην σημασία που αποδίδουν 

στην αρχαιολογική γνώση οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι η αρχαιολογική 

πληροφορία περιλαμβάνεται με διάφορες μορφές στο περιεχόμενο αρκετών γνωστικών αντικειμένων του 

σχολείου, δεν έχουν διερευνηθεί σχεδόν καθόλου οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γι’ αυτήν τη συγκεκριμένη 

μορφή γνώσης για το παρελθόν, τόσο ως προ το πεδίο της κοινωνικής της αξίας, όσο και ως προς το ζήτημα της 

διδακτικής της αξιοποίησης. Στην εργασία θα παρουσιαστούν ορισμένα από τα πρώτα αποτελέσματα εκτεταμένης 
έρευνας που διενεργείται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την καταγραφή και 

αποτίμηση των απόψεων που έχει διαμορφώσει το σώμα των επαγγελματιών της εκπαίδευσης για ζητήματα 

σχετικά  με την κοινωνική και εκπαιδευτική σημασία του υλικού πολιτισμού στη διαμόρφωση της εθνικής, 

ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας και ως μορφωτικού κεφαλαίου τόσο για τους ίδιους όσο και για τους 

μαθητές. Από την έως τώρα επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούν ως αναγκαία την διδακτική αξιοποίηση της αρχαιολογικής γνώσης και 

θεωρούν ότι θα πρέπει αυτή να παρέχεται κυρίως ενσωματωμένη στα ήδη υπάρχοντα γνωστικά αντικείμενα αλλά 

και στο πλαίσιο δράσεων τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Τέλος, εκτιμούν ιδιαίτερα τη συμβολή της 

αρχαιολογίας στην ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και στην ιστορική τεκμηρίωση εθνικών θεμάτων, χωρίς να 

παραβλέπουν και τις δυνατότητές της για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης ιστορικής αντίληψης που θα 

αναδεικνύει στο σχολείο την ιστορία του πολιτισμού και την υλική διάσταση του παρελθόντος. 
 

Abstract 
Although archaeological information is incorporated in several school subjects, teachers' perceptions on the social 

and educational significance of archaeological knowledge have been hardly explored. Aim of this paper is to 

present and discuss the preliminary results of an extended research that explored primary education teachers' 

beliefs concerning the social and educational value of material culture. According to the results teachers appraise 

the teaching of archaeology as necessary and they believe that archaeological knowledge should be provided 

mainly as a part of the already existing school subjects and in the context of informal and / or non-formal museum 

education. Finally, teachers appreciate the contribution of archeology in the process of strengthening national 
identity and to historical documentation of important national issues rather on building a broader historical 

understanding that will highlights the history of culture and the materiality of the past. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

« … Γιατί όλα αυτά που βλέπετε γύρω σας, στο χώρο του μουσείου και απέναντί 

σας στον ιερό βράχο, συμβολίζουν ιδέες, αρχές, αξίες και ιδανικά που κάποτε 

γεννήθηκαν εδώ αλλά που σήμερα είναι πια κτήμα ολόκληρης της ανθρωπότητας… 
και έμειναν εκεί όρθια στους αιώνες να εμπνέουν, να φωτίζουν, να στηρίζουν, να 

ακτινοβολούν». 

 
Οι παραπάνω φράσεις, από τον λόγο του  Αντώνη Σαμαρά ως Υπουργού Πολιτισμού στα 

εγκαίνια του Νέου Μουσείου Ακρόπολης στις 20 Ιουνίου 2009, αναπαράγουν εύγλωττα την κυρίαρχη 

mailto:kkasvikis@uowm.gr
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αντίληψη για την παγκόσμια ακτινοβολία της ελληνικής αρχαιότητας και υπογραμμίζουν τη συμβολή 

των αρχαιοτήτων στο παρόν, οι οποίες μέσα από την υλική τους υπόσταση λειτουργούν ως εργαλεία 

έμπνευσης, αυτοπεποίθησης και οδηγού για το μέλλον. Πρόκειται για ένα ακόμα από τα πολλά 

παραδείγματα που υποδεικνύουν την αξία και τις συμβολικές σημασίες που η ελληνική κοινωνία έχει 
επενδύσει στα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. Είναι γνωστό ότι η 

αρχαιολογία στην Ελλάδα, νωρίτερα και από την ιστοριογραφία, συνέβαλε καθοριστικά στην 

συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας και προσέφερε τα υλικά τεκμήρια για το εθνικό αφήγημα, αρχικά 
παρέχοντας στους πολίτες του νεότευκτου ελληνικού κράτους μια άμεση σύνδεση με  την ένδοξη 

κλασική αρχαιότητα και αργότερα, μετά τα μέσα του 19
ου

 αιώνα, τεκμηριώνοντας μέσα από τον υλικό 

πολιτισμό την ιστορική συνέχεια του εθνικού υποκειμένου στο χρόνο (Hamilakis & Yalouri 1996, 
Kotsakis, 1991, Σκοπετέα 1988, 190-204). 

Οι αρχαιότητες, παράλληλα με τις σημασίες με τις οποίες επενδύθηκαν ως σημαίνοντα της 

ελληνικής ταυτότητας και ως απτές αποδείξεις της μακροχρόνιας ύπαρξης του έθνους, απέκτησαν πολύ 

σύντομα και εκπαιδευτική αξία η οποία γίνεται εμφανής τόσο από συγκεκριμένα μέτρα του ελληνικού 
κράτους ήδη από την περίοδο της ελληνικής επανάστασης (Κόκκου, 1977, 54-57, 105-106), όσο και 

από το λόγο των διανοούμενων αρχαιολόγων από τα τέλη του 19ου αιώνα και εξής (Κασβίκης, 2005). 

Παρόλα αυτά, με την εισαγωγή της συνδιδακτικής μεθόδου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το 
1880, ενώ το μάθημα της Ιστορίας καθιερώθηκε ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο (Αβδελά 1998, 19-

21, Κουλούρη 1988, 19-56), η αρχαιολογία παρέμεινε στο περιθώριο του σχολικού προγράμματος και 

περιορίσθηκε στις ευκαιριακές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία. Αργότερα 
το περιεχόμενο του ιστορικού μαθήματος εμπλουτίστηκε σταδιακά με πληροφορικά δεδομένα που 

σχετίζονται με την αρχαιολογία και αφορούν ως επί το πλείστον την αρχαιοελληνική τέχνη της 

κλασικής περιόδου.  

Το ζήτημα της σχέσης των δύο επιστημονικών πειθαρχιών που μελετούν το παρελθόν (ιστορία 
και αρχαιολογία), οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, οι ερευνητικές παραδόσεις που καθιέρωσαν στο 

ακαδημαϊκό περιβάλλον διαφορετικών χωρών δημιουργούν ένα σύνθετο πλέγμα που καθορίζει το 

σημερινό τους επιστημολογικό πλαίσιο και τις μεταξύ τους ερευνητικές συνάφειες (Sauer 2004) αλλά 
και τις αντιλήψεις και πρακτικές για την εκπαιδευτική χρήση της αρχαιολογικής γνώσης στα 

διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο (Bender & Smith, 2000, Corbishley, 2011, 

Smardz & Smith, 2000, Stone & MacKenzie, 1990, Stone &Molyneaux, 1994, Stone & Planel, 1999). 

Για παράδειγμα η αρχαιολογία στην Ελλάδα, ενώ ποτέ δεν έπαψε να αντιμετωπίζεται ως εθνική 
επιστήμη (Herzfeld 1982, 36) και να χρησιμοποιείται ιδεολογικά (Hamilakis 2007, Kotsakis 1998, 

Kotsakis 2003, Plantzos 2008), δεν εντάχθηκε ποτέ ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο στη σχολική 

εκπαίδευση. Παρόλα αυτά τα τελευταία 30 χρόνια η αρχαιολογική γνώση  αξιοποιείται διδακτικά, τόσο 
στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενσωματωμένη στα Α.Π. και σε διάφορα 

σχολικά εγχειρίδια (Ιστορία, Θρησκευτικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Γλώσσα), σε ορισμένα 

από τα οποία καταγράφει μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία, παράγοντας συγκροτημένες 
αναπαραστάσεις για το παρελθόν (Κασβίκης 2004, Κασβίκης 2009, Kasvikis 2012, Κοκκινίδου 2005, 

23-72, Τουλούμης 2004, 30-45). Επιπλέον, ο υλικός πολιτισμός προσεγγίζεται εκπαιδευτικά με 

περισσότερο ενεργητικό και δημιουργικό τρόπο μέσα από άλλες δημόσιες χρήσεις της αρχαιολογίας, 

όπως είναι για παράδειγμα η εκπαιδευτική πολιτική των αρχαιολογικών μουσείων, των αρχαιολογικών 
χώρων και άλλων ιδρυμάτων πολιτισμού (Κασβίκης υ.δ., Νικονάνου 2002). 

Από την άλλη η συστηματική διερεύνηση της πρόσληψης της αρχαιολογίας, τόσο από την 

πλευρά των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, και οι παράμετροι της εκπαιδευτικής χρήσης της 
αρχαιολογικής πληροφορίας είναι περιορισμένης κλίμακας (Δάσιου 2005, Ναουμίδου 2007, 

Παπαμαγκανά 2012). Ειδικά στην περίπτωση της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν εξετασθεί 

καθόλου οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γι’ αυτήν τη συγκεκριμένη μορφή γνώσης για το παρελθόν, 
τόσο ως προ το πεδίο της κοινωνικής της σημασίας, όσο και ως προς το ζήτημα της διδακτικής της 

αξιοποίησης, παρά το γεγονός, όπως ήδη τονίσαμε, ότι η αρχαιολογική πληροφορία αλλά και οι 

ερμηνείες που σχετίζονται με τον υλικό πολιτισμό καταλαμβάνουν μια σημαντική θέση στο 

περιεχόμενο πολλών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Η παρούσα εργασία κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση και επικεντρώνεται στην πρόσληψη του 

υλικού πολιτισμού από τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις 
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σημασίες που αποδίδουν στην αρχαιολογική γνώση τόσο γενικά όσο και στο πεδίο της σχολικής 

εκπαίδευσης.  

 

2. ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Με αφορμή τους παραπάνω προβληματισμούς πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμένη έρευνα
1i
 με 

χρήση ερωτηματολογίου στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στους φοιτητές 

που σπουδάζουν στα Παιδαγωγικά Τμήματα από την οποία συγκεντρώθηκαν σημαντικά δεδομένα για 

τις επιστημολογικές αντιλήψεις τους σχετικά με τις επιστήμες του παρελθόντος (ιστορία, αρχαιολογία), 
το πολιτισμικό τους προφίλ με έμφαση στην σχέση τους με τους αρχαιολογικούς πόρους, τις γνώσεις 

και τις πηγές πληροφόρησης σχετικά με την αρχαιολογία, τις παραμέτρους πρόσληψης και αξιολόγησης 

της αρχαιολογικής πληροφορίας, τους ταυτοτικούς τους αυτοπροσδιορισμούς με αφορμή τον υλικό 

πολιτισμό και τέλος τις αντιλήψεις τους για τη διδακτική αξιοποίηση της αρχαιολογικής γνώσης.   
Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν ορισμένα αποτελέσματα που αναφέρονται σε ένα μέρος του 

ερευνητικού μας δείγματος το οποίο περιλαμβάνει 150 δασκάλους που ζουν και εργάζονται στο νομό 

της Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα αφορούν σε  54 άνδρες (36%) και 96 γυναίκες (64%) εκπαιδευτικούς 
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο μέρος τους (62%) έχει ηλικία 41-50 ετών με υπηρεσία 

πάνω από 15 έτη, ενώ το 15,3% του δείγματος έχει ηλικία 31-40 ετών, το 14,7% είναι πάνω 51 ετών και 

το 8% κάτω από 30 ετών. Oι εκπαιδευτικοί του δείγματος δήλωσαν σε μεγάλο ποσοστό ότι τους 
ενδιαφέρει η ιστορία ως επιστημονική γνώση (40,7% πολύ και 46% αρκετά) αλλά και ο πολιτισμός 

ακόμα περισσότερο (52% πολύ και 37,3% αρκετά). Τέλος, οι γνώσεις τους σε σχέση με την 

αρχαιολογία και τον υλικό πολιτισμό προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τις επισκέψεις σε μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους, από το σχολείο αλλά από τις δημόσιες χρήσεις της αρχαιολογίας (βιβλία, 
κινηματογράφος). 

 

3. ΠΑΤΡΙΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Από την έρευνα προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για την σχέση των εκπαιδευτικών με τους 
αρχαιολογικούς πόρους, ιδιαίτερα σε συνάρτηση με τις αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει για την 

κοινωνική αξία της αρχαιολογικής γνώσης. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν βασίζονται σε 

ερευνητικές παραμέτρους του ερευνητικού εργαλείου που σχετιζόταν με την επιλογή συγκεκριμένων 

αρχαιολογικών χώρων και μουσείων ως σημαντικών για την προσωπική, εθνική, τοπική και 
θρησκευτική ταυτότητά των υποκειμένων της έρευνας.  

Από 45 προτεινόμενους αρχαιολογικούς χώρους στο ερωτηματολόγιο - με δυνατότητα επιλογής 

έως και 10 διαφορετικών - οι εκπαιδευτικοί του δείγματος με μεγάλη συχνότητα αξιολογούν ως 
σημαντικούς για την ταυτότητά τους αυτούς που για μια σειρά από επιστημονικούς λόγους και 

ιστορικές διαδικασίες, έχουν καταστεί δομικοί για το εθνικό αφήγημα, όπως οι Δελφοί (71,30%), η 

Ακρόπολη (76%), η αρχαία Ολυμπία (64,60%), η Βεργίνα (73,30%) και η Κνωσός - Φαιστός (58,60%). 
Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί διαλέγουν και μια σειρά από αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία που 

νοηματοδοτούν πολύ ισχυρά την τοπική ιστορική τους ταυτότητα: Λευκός Πύργος (54%), Άγιος 

Δημήτριος (43,30%), Ροτόντα – Καμάρα – Ανάκτορα Γαλερίου (40,60%), Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης 

(25,30%), μη εντάσσοντας, παρά ελάχιστα, σε αυτές τις επιλογές τα προτεινόμενα - από το 
ερωτηματολόγιο - μουσουλμανικά μνημεία της Θεσσαλονίκης.  

Με ανάλογο τρόπο στην ερώτηση για το ποια αρχαιολογικά μουσεία θεωρούν σημαντικά για την 

προσωπική, εθνική, τοπική και θρησκευτική ταυτότητα τους, τα υποκείμενα της έρευνας εμφανίζονται 
διχασμένα καθώς από την μια επιλέγουν αρχαιολογικά μουσεία - σύμβολα της εθνικής ταυτότητας 

(Γκαζή 2012), όπως είναι το Νέο Μουσείο Ακρόπολης (65,30%), το μουσείο της Βεργίνας (48,60%) 

και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (34,60%), και από την άλλη τα μουσεία της πόλης της 

                                                
1 Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΝΕΑRCH που χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013-2018) και στο οποίο συμμετέχει ο Τομέας Αρχαιολογίας, του Τμήματος Ιστορίας – 

Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ. Το πρόγραμμα μέσα από ένα δίκτυο 14 φορέων και ιδρυμάτων από 10 συνολικά 

ευρωπαϊκές χώρες αποσκοπεί στη μελέτη των διαφορετικών διαστάσεων της συμμετοχής του κοινού στην 

αρχαιολογία. 
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Θεσσαλονίκης: Αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης (44,60%), Μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού 

(37,30%). 

Τέλος, η στενή σύζευξη της εθνικής ταυτότητας με το στοιχείο της ορθοδοξίας πιστοποιείται 

μέσα από τις συμπαγείς επιλογές της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης (85,30%) και της Παναγίας 
της Σουμελά (48%) ως των πιο σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που βρίσκονται εκτός 

της επικράτειας του ελληνικού κράτους και τα οποία σύμφωνα με την προσωπική αντίληψη των 

εκπαιδευτικών συμβάλλουν καθοριστικά σε πτυχές της ταυτότητάς τους.  
 

4. ΕΘΝΙΚΗ TAYTOTHTA, ΚΛΑΣΙΚΗ AIΣΘΗΤΙΚΗ, ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 
 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος της αξίας η οποία αποδίδεται στον υλικό πολιτισμό  από τους 

εκπαιδευτικούς σχετίζεται με μια εθνοκεντρική, αισθητοκεντρική και στερεοτυπική αντιμετώπιση της 

αρχαιολογικής πληροφορίας. Αυτές οι αντιλήψεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί παράγονται 
συστηματικά εκτός του σχολείου αλλά αναπαράγονται εντός της σχολικής εκπαίδευσης με τους 

δασκάλους να είναι ταυτόχρονα δέκτες αλλά και πομποί συγκεκριμένων προσλήψεων με αφορμή τις 

ερμηνείες του υλικού πολιτισμού, οι περισσότερες από τις οποίες έλκουν τις ρίζες τους στον 19
ο
 αιώνα. 

Ως προς την εθνοκεντρική οπτική με την οποία προσεγγίζεται η γνώση για τον υλικό πολιτισμό, 

σημαντικά παραδείγματα προκύπτουν από μια σειρά από ερωτήσεις. Για παράδειγμα στην ερώτηση αν 

αισθάνονται υπερήφανοι για την ελληνική τους ταυτότητα επειδή «οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας 
αποδεικνύουν την ελληνικότητας της Μακεδονίας» το 69,30% δηλώνει «πολύ» και το 17,30% 

«αρκετά», ενώ οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ακόμα πιο περήφανοι επειδή οι «Οι αρχαίοι Έλληνες 

δημιούργησαν σπουδαία μνημεία όπως ο Παρθενώνας» (71,30% «πολύ» και 23,30% «αρκετά»).  

Άλλωστε στην ερώτηση αν ασπάζονται την άποψη ότι αρχαιότητες αποτελούν σημαντικά 
τεκμήρια της εθνικής μας ταυτότητας η θέση των εκπαιδευτικών είναι συντριπτική: το 68,70% των 

εκπαιδευτικών συμφωνεί «πολύ» και το 23,30% «αρκετά». Αυτός ο εγκλωβισμός σε εθνοκεντρικές 

αναγνώσεις της αρχαιολογικής πληροφορίας γίνεται περισσότερο εμφανής σε ερωτήσεις στις οποίες οι 
εκπαιδευτικοί καλούνταν να δηλώσουν τη συμφωνία ή διαφωνία τους με επιστημονικές απόψεις οι 

οποίες στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής αρχαιολογικής συζήτησης αμφισβητούν ή ανατρέπουν κυρίαρχες 

αρχαιολογικές ερμηνείες. Για παράδειγμα στην ερώτηση αν συμφωνούν ή διαφωνούν ότι «υπάρχει 
πιθανότητα ο τάφος του βασιλιά Φιλίππου Β΄ στη Βεργίνα να ανήκει σε άλλο μέλος της βασιλικής 

οικογένειας», το 53,30% διαφωνεί με αυτήν την πιθανότητα, το 18% την αποδέχεται και το 28,7% 

δηλώνει ότι δεν έχει άποψη. 

Συμφυής με την εθνοκεντρική ανάγνωση της αρχαιολογικής πληροφορίας, και ενδεχομένως 
σημαντική παράμετρος της, είναι η αποτίμηση των μνημείων και των τεχνουργημάτων, κυρίως της 

κλασικής αρχαιότητας, με όρους καλλιτεχνικής αξίας. Σύμφωνα με αυτήν την ουσιοκρατική αντίληψη, 

η οποία επηρέασε την αρχαιολογία ως επιστήμη από την εποχή της συγκρότησής της στα τέλη του 18
ου

 
αι. και για αρκετά χρόνια έκτοτε (Shanks 1996, 22-43, Morris 1994, 27-28, Trigger 1989, 38), η 

σημαντικότητα των αρχαίων αντικειμένων σχετίζεται με τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά και την 

εξέλιξη του στυλ στο οποίο ανήκουν, με αποτέλεσμα να μεταφέρουν εγγενείς αισθητικές αξίες 

αμετάβλητες στο χρόνο. Χαρακτηριστική σε αυτήν την κατεύθυνση είναι καταρχήν η σχεδόν ομόφωνη 
αναγόρευση του Παρθενώνα από τους εκπαιδευτικούς ως του πιο σημαντικού παγκόσμιου μνημείου 

(87,30%), όπως προκύπτει σε σχετική ερώτηση που αναπαρήγαγε τη διαδικτυακή ψηφοφορία για τα 21 

σύγχρονα θαύματα του κόσμου. Άλλωστε το συντριπτικό ποσοστό των εκπαιδευτικών της έρευνας 
εκτιμά ότι τα αρχαία αντικείμενα και μνημεία αποτελούν για εμάς σήμερα σημαντικά έργα τέχνης με 

καλλιτεχνική και αισθητική σημασία (57,30% «πολύ» και 37,30%). 

Τέλος, μέσα από την έρευνα διαφαίνεται μια έντονα στερεοτυπική πρόσληψη των αρχαιολογικών 
δεδομένων από τους εκπαιδευτικούς, η οποία είναι εμφανής σε απαντήσεις ερωτημάτων όπου το 90% 

συμφωνεί ότι επιβίωση των ανθρώπων στην παλαιολιθική εποχή ήταν πολύ δύσκολη, λόγω πείνας, 

κρύου, και απουσίας τεχνολογίας (4% «διαφωνεί» και 6% «δεν γνωρίζει») ή όταν το 75% θεωρεί ότι οι 

Μινωίτες ήταν απλά ένας ειρηνικός και χαρούμενος λαός που αγαπούσε τις διασκεδάσεις και τις τέχνες 
(10% «διαφωνεί» και 15% «δεν γνωρίζει»). Στο ίδιο πλαίσιο να σημειωθεί ότι η αξία του υλικού 

πολιτισμού που σχετίζεται με την ετερότητα αντιμετωπίζεται με αμηχανία στις περιπτώσεις που οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να επιλέξουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με μνημεία εντός της 
ελληνικής επικράτειας που συνδέονται με άλλες εθνοτικές ομάδες, κυρίως τους Ενετούς και τους 

Οθωμανούς. 
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5. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
 

Καταλήγοντας στο ζήτημα της διδακτικής αξιοποίησης της αρχαιολογικής γνώσης στο σχολείο, 

προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της περιοχής της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στην έρευνα (Πίνακας 

1) θεωρούν ότι η αρχαιολογική γνώση είναι σε μεγάλο βαθμό σημαντική για την εκπαίδευση των 
μαθητών και μαθητριών τους («πολύ» 46%, «αρκετά» 39,30%), όχι όμως στο βαθμό που θεωρούν 

σημαντική την ιστορική γνώση η οποία ως σχολικό γνωστικό αντικείμενο απολαμβάνει σχεδόν την 

απόλυτη αποδοχή («πολύ» 74,70%, «αρκετά» 22,60%). Αυτό το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία και εν 
μέρει αιτιολογείται από τις απαντήσεις που προέκυψαν από το ερώτημα στο οποίο οι δάσκαλοι και οι 

δασκάλες κλήθηκαν να καθορίσουν ποιοι είναι κατά την άποψή τους οι αρμόδιοι για τη μελέτη του 

παρελθόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, ενώ ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών (78,70%) θεωρεί ότι 

αρμόδιοι είναι οι «αρχαιολόγοι και ιστορικοί εξίσου», υπάρχουν επίσης αρκετοί που πιστεύουν ότι 
αρμόδιοι είναι «οι ιστορικοί ως επί το πλείστον» (14%) ή «αποκλειστικά οι ιστορικοί» (5,30%). Αυτά 

τα ευρήματα αντανακλούν βέβαια μια ισχυρή επιστημολογική παράδοση στην Ελλάδα, σύμφωνα με 

την οποία η αρχαιολογία, αν και δεν είναι ακριβώς υπάλληλη της ιστορικής επιστήμης, θεωρείται 
κατάλληλη ώστε να παρέχει τις αρχαιολογικές μαρτυρίες οι οποίες θα λειτουργήσουν 

παραπληρωματικά της ιστορίας και ως πρώτη ύλη για ιστορικές ανασυνθέσεις (Kotsakis 1991, 65-67, 

Kotsakis, 2003: 58-60, Morris 1994, 15, Shanks 1996, 151-152).  
Υπό το πρίσμα και των παραπάνω ευρημάτων, πάνω από το μισό των εκπαιδευτικών της έρευνας 

(27,30% «ελάχιστα», 26,60% «καθόλου») δηλώνει ότι η αρχαιολογία δεν θα πρέπει να αποτελεί 

ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο στο ελληνικό σχολείο (Πίνακας 2). Αντίθετα θεωρούν ότι η 

αρχαιολογική γνώση, στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, μπορεί να προσεγγισθεί μέσα από το 
μάθημα της ιστορίας ή ως μέρος άλλων γνωστικών αντικειμένων του σχολείου («πολύ» 32% και 

«αρκετά» 51,30%) αλλά και μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες (project) που θα σχεδιάσουν και 

θα υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί στο περιβάλλον του σχολείου («πολύ» 36,70% και «αρκετά» 44%). 
Επιπλέον τα υποκείμενα της έρευνας αναθέτουν στην μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση έναν 

αναβαθμισμένο ρόλο για την προσέγγιση της αρχαιολογικής γνώσης, είτε μέσα από τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία στην Ελλάδα υλοποιούν για σχολικές ομάδες 
(«πολύ» 54% και «αρκετά» 38%), είτε μέσα από απλές επισκέψεις και ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς 

χώρους και μνημεία («πολύ» 48,70% και «αρκετά» 38,70%), οι οποίες όμως από εκπαιδευτική άποψη 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική προσέγγιση του παρελθόντος. 

Από την έρευνα διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν σαφείς απόψεις για τους στόχους 
διδασκαλίας της αρχαιολογίας (Πίνακας 3). Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες του δείγματος με συντριπτικά 

ποσοστά θεωρούν ότι η διδασκαλία της αρχαιολογίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην ευρύτερη 

κατανόηση της ιστορίας ως ιστορίας του πολιτισμού («πολύ» 62% και «αρκετά» 34%), ενώ επιπλέον 
πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι η διδακτική αξιοποίηση της αρχαιολογικής πληροφορίας θα πρέπει να 

στοχεύει και στο να κατανοήσουν τα παιδιά την υλική διάσταση της ανθρώπινης ζωής στο παρελθόν, 

επομένως και στο παρόν (44,60% και «αρκετά» 40,7%). Αυτή όμως η διευρυμένη αντίληψη για την 

εκπαιδευτική αξία των αρχαιολογικών πόρων αμβλύνεται σε μεγάλο βαθμό από μια σειρά από άλλους 
στόχους για τη διδασκαλία του υλικού πολιτισμού τους οποίους οι ερωτώμενοι αποδέχονται επίσης με 

μεγάλη συχνότητα και οι οποίοι είναι περισσότερο συμβατοί με τις αντιλήψεις τους για την κοινωνική 

αξία της αρχαιολογικής γνώσης, όπως την παρουσιάσαμε συνοπτικά παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα το 
στοιχείο της ιδεολογικής χρήσης και πολιτικής αξιοποίησης του υλικού πολιτισμού είναι εμφανές στις 

απόψεις τους, καθώς περισσότεροι από το 68% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι η διδασκαλία της 

αρχαιολογίας, είτε «πολύ», είτε «αρκετά», θα πρέπει να «επικεντρώνεται στην ενίσχυση της εθνικής 
ταυτότητας των μαθητών» («πολύ» 27,30% και «αρκετά» 40,70%), στο «θαυμασμό του μεγαλείου των 

προγόνων μας» («πολύ» 36% και «αρκετά» 38,70%) και πάνω από όλα στην «ιστορική τεκμηρίωση 

σημαντικών εθνικών ζητημάτων» («πολύ» 41,30% και «αρκετά» 44%). Τέλος, και το ζήτημα της 

«καλλιέργειας της αισθητικής και του γούστου των μαθητών», δηλαδή μια προσέγγιση που σχετίζεται 
με την αντιμετώπιση των τεχνουργημάτων ως έργων τέχνης, επίσης συγκεντρώνει  μεγάλη αποδοχή 

από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα («πολύ» 38% και «αρκετά» 42,70%). 

 

6. ΣΥMΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Από την ανάλυση των δεδομένων του δείγματος των εκπαιδευτικών της Θεσσαλονίκης προκύπτει 

ότι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες θεωρούν ότι η αρχαιολογική γνώση είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για 

την κοινωνία, όσο και για το σχολείο. Με βάση τις απαντήσεις τους, η κοινωνική σημασία της 

αρχαιολογικής γνώσης εδράζεται στις δυνατότητες του υλικού πολιτισμού να τεκμηριώνει και να 
συμβολίζει την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα (ορθοδοξία), να προβάλλει στο παρόν τα σπουδαία 

αισθητικά πρότυπα του παρελθόντος αλλά και να αναδεικνύει επιλεγμένες όψεις της τοπικής ιστορίας. 

Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν την αρχαιολογική γνώση ως απαραίτητη για την εκπαίδευση, χωρίς όμως 
να θεωρούν ότι αυτή θα πρέπει να αποτελέσει ένα νέο, ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο στο ελληνικό 

σχολείο. Αντίθετα εκτιμούν ότι η αρχαιολογική πληροφορία θα πρέπει να παρέχεται, ως επί το 

πλείστον, ενσωματωμένη στα ήδη υπάρχοντα γνωστικά αντικείμενα του Πρωτοβάθμιου Σχολείου και 
να προσεγγίζεται είτε μέσα από σχετικές δραστηριότητες σχεδιασμένες από τους εκπαιδευτικούς, είτε 

μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η μουσειοπαιδαγωγική πολιτική που έχουν χαράξει οι 

αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία στην Ελλάδα. Τέλος, με βάση τις απαντήσεις τους, οι 

εκπαιδευτικοί, ενώ θεωρούν ότι η εκπαιδευτική χρήση της αρχαιολογίας θα πρέπει να συμβάλλει στην 
διαμόρφωση μιας ευρύτερης ιστορικής αντίληψης που θα αναδεικνύει στο σχολείο την ιστορία του 

πολιτισμού και την υλική διάσταση του παρελθόντος, εξίσου ισχυρά αναγνωρίζουν για την αρχαιολογία 

εκπαιδευτικούς στόχους που αφορούν στην ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και κυρίως στην ιστορική 
τεκμηρίωση κρίσιμων εθνικών ζητημάτων. Με άλλα λόγια ο χαρακτήρας της ελληνικής αρχαιολογίας 

ως εθνικής επιστήμης, όπως αυτός διαμορφώθηκε ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, φαίνεται ότι 

διαπερνά και τα σημερινά κοινωνικά και εκπαιδευτικά νοήματα και τις αξίες που οι εκπαιδευτικοί 
αποδίδουν στην αρχαιολογική γνώση στον 21ο αιώνα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στα πορτρέτα πολιτότητας και επαγγελματικών εκπαιδευτικών ταυτοτήτων στην 

Ελληνοκυπριακή εκπαίδευση, από τα χρόνια της αγγλικής αποικιοκρατίας μέχρι και σήμερα. Μέσα από μια 
ιστορική ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν προκύψει τέσσερις «μικρές αφηγήσεις» του ελληνο-

κυπριακού εκπαιδευτικού επαγγελματισμού. Με τη βοήθεια του ερευνητικού εργαλείου του  Bernstein (2000), 

μέσω του οποίου διερευνάται και αναλύεται ο «παιδαγωγικός λόγος», διαπιστώθηκε ότι στις περιπτώσεις που η 

ελληνοκυπριακή εκπαίδευση υιοθετεί πραγματιστικές προσεγγίσεις, τότε παρατηρείται χαλάρωση και εξασθένιση 

των αρχών του παιδαγωγικού λόγου. Στις μέρες μας όμως, που την εκπαιδευτική πολιτική των εθνών κρατών 

αναλαμβάνουν οι συνθήκες της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, οι αρχές του παιδαγωγικού λόγου τείνουν να 

ισχυροποιούνται και ως επακόλουθο η εκπαίδευση να χάνει τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα.  

 

ABSTRACT 
 

The present paper focuses on portraits of civil and teacher professional identities from the British Colonial rule 

onwards. This aim was achieved through a historical analysis of the Greek Cypriot education policy which is 

marked by four small narratives of professionalism. By using Bernstein’s ‘‘pedagogic discourse’’, this paper has 

led to the argument that when Greek Cypriot education is influenced by the British ‘‘pragmatism’’, then  the 

properties of the pedagogic discourse are marked by weak framing. However, at times when education is highly 

infiltrated by neo-liberal approaches imposed by economic globalisation, pedagogic discourse is marked by strong 
framing which deprives education from its humanistic character.  

 
 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με το παρόν σύγγραμμα επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή στα πορτρέτα πολιτότητας 

και επαγγελματικών εκπαιδευτικών ταυτοτήτων στην Ελληνοκυπριακή εκπαίδευση, από τα 

χρόνια της αγγλικής αποικιοκρατίας μέχρι και την μετα-αποικιοκρατική και μετα-νεωτερική 

περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, η ιστορική αναδίφηση για τον εντοπισμό των πορτρέτων αυτών θα 

γίνει με το ερευνητικό εργαλείο του Bernstein (2000), σύμφωνα με το οποίο διερευνάται και 

αναλύεται ο «παιδαγωγικός λόγος», χρησιμοποιώντας τις  αρχές της ταξινόμησης 

(classification)  και περιχάραξης (framing). Η επιλογή μου για τις  δύο αυτές έννοιες οφείλεται 

στο ότι διερευνούν σχέσεις ισχύος μεταξύ του διδάσκοντος και του διδασκόμενου, καθώς και 

τις μεταβολές  που η σχέση αυτή υφίσταται  μέσα σε πλαίσια παγκοσμιοποίησης. Ως εκ 

τούτου, προκύπτει ενδιαφέρουσα η ανάγκη διερεύνησης των σχέσεων αυτών, τόσο μέσα σε 

ιστορικές συνθήκες έντονων πολιτικών, πολιτισμικών και κοινωνικών αλλαγών, όσο μέσα από 
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συνθήκες ανακατάταξης και επαναπροσδιορισμού της ίδιας της γνώσης, η οποία 

προσαρμόζεται όχι πλέον τόσο σε πολιτισμικές και εθνικές επιταγές, αλλά  σε   νόμους της 

αγοράς και όλων των «ηχηρών λέξεων» που υπηρετούν αυτήν, όπως η «απολογισμικότητα», η 

«λογοδοσία», αλλά και η «ευελιξία» και η «προσαρμοστικότητα».   

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουν προκύψει πλείστες συζητήσεις γύρω από το θέμα της 

παγκοσμιοποίησης συνοδευόμενες από αλλεπάλληλες αντιφατικές αλλά και συγκλίνουσες 

διαπιστώσεις για τις θετικές  και δυσμενείς  συνέπειές της. Διάφοροι μελετητές έχουν 

προσεγγίσει πολύπλευρα και ποικιλοτρόπως τις διαστάσεις της, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

πάνω από δέκα διαστάσεις   ή κρίσεις της παγκοσμιοποίησης. Ανάμεσα σ’ αυτές οι πιο 

σημαντικές είναι: α) η οικονομική, β) η τεχνολογική, γ) η πολιτική δ) η πολιτισμική, ε) η 

οικολογική, στ) η δημογραφική και ζ) η ιδεολογική.   Όσον αφορά την   παγκοσμιοποίηση σε 

ιδεολογικό επίπεδο, παρατηρήθηκε ότι συμβάλλει στη διαμόρφωση και στη διάχυση ιδεών 

στην τέχνη, αλλά και σε όλες τις επιστήμες, καθώς και στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής, 

εισάγοντας έννοιες όπως ο μετα-μοντερνισμός και η μετα-νεωτερικότητα, η έμφαση στον 

σχετικισμό των απόψεων (relativism), οι μικρές αφηγήσεις έναντι των μεγάλων αφηγήσεων 

(Lyotard, 1984), το τέλος της ιστορίας (Fukuyama, 1992), και η θεωρητικοποίηση του 

κομφορμισμού. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον Βελισσάρη (2005), οδηγούν στην κρίση που 

εκδηλώνεται σε ιδεολογικό επίπεδο και όπως ακριβώς το διατυπώνει «η κοινωνική επιστήμη 

παίζει σήμερα ένα κρίσιμο ρόλο σε μια ορθολογική νομιμοποίηση της σύγχρονης ιεραρχικής 

κοινωνίας» (σελ.4).  

Η ελληνοκυπριακή εκπαίδευση, ως μια ιδιάζουσα περίπτωση, η οποία έχει επηρεαστεί 

από ιδεολογίες όπως ο εθνικισμός, ο ιδεαλισμός, ο ανθρωπισμός, αλλά και από την 

πραγματιστική προσέγγιση της γνώσης ως απόρροια της Αγγλικής διοίκησης, το παζλ της 

ιδιοσυγκρασίας της συμπληρώνεται  τόσο από το μετα-νεωτερικό χαρακτηριστικό των μικρών 

αφηγήσεων, όσο και από την απόρριψη της  φουκουγιαμίστικης παραδοχής ότι μαζί με την 

παγκοσμιοποίηση σηματοδοτείται και το τέλος της ιστορίας. Έτσι λοιπόν, η θέση της 

παρούσας εισήγησης, η οποία επιδιώκει τη συνεξέταση των σημαντικότερων  σταθμών στην 

ιστορία της ελληνο-κυπριακής εκπαίδευσης, απηχεί και ταυτίζεται με την άποψη του Κονδύλη 

(1998), ο οποίος με παρρησία θέτει ότι « Η ιστορία δεν τελείωσε. Κανείς από όσους ζουν 

σήμερα δεν πρόκειται να πεθάνει γνωρίζοντας πώς θα τελειώσει. Το μόνο που μπορούμε να 

κάνουμε είναι να περιγράψουμε τις κινητήριες δυνάμεις της μέσα στη δεδομένη 

βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη συγκυρία». Η περίπτωση της ελληνοκυπριακής 

εκπαίδευσης είναι μια τέτοια περίπτωση, κατά την οποία βραχυπρόθεσμες ιστορικές εμπειρίες, 

και για να χρησιμοποιήσω και εδώ αυθαίρετα τον όρο του Lyotard «μικρές αφηγήσεις»,   

σηματοδότησαν και επηρέασαν  μακροπρόθεσμα τη μορφή, την εξέλιξη και το χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης. Η τελευταία, δεν σχετίζεται μόνο με τη μορφή και το περιεχόμενο του 

αναλυτικού προγράμματος, αλλά περισσότερο με τις σχέσεις ισχύος μεταξύ οικονομίας- 

διδάσκοντος και διδασκόμενου.      

Εύλογα λοιπόν, προκύπτουν τα εξής  ερευνητικά ερωτήματα,  στα οποία πρόκειται να 

εντρυφήσει η παρούσα εισήγηση:  

1) Ποιοι είναι οι παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν συγκεκριμένα πορτρέτα πολιτότητας 

στην Ελληνο-κυπριακή εκπαίδευση; 

2) Ποιο τύπο επαγγελματία εκπαιδευτικού προδιαγράφουν οι εκάστοτε πολιτικο-

οικονομικές συνθήκες; 

3) Ποια  η σχέση του τοπικού με το παγκοσμιοτικό συγκείμενο στη διαμόρφωση α) των 

πορτρέτων πολιτότητας, β) των εκπαιδευτικών επαγγελματικών ταυτοτήτων και γ)  των  

γνωσιολογικών αντιλήψεων.  

 

2.ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
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Καθώς έχει προαναφερθεί, κάποιες από τις δυσμενείς επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης 

είναι απόρροια της ιδεολογικής διάστασής της και προσλαμβάνουν ως απαραίτητο συστατικό 

τους στοιχείο τη λέξη «τέλος». Χαρακτηριστική είναι και η άποψη του Τσιαντή (2003), ο 

οποίος ισχυρίζεται ότι η παγκοσμιοποίηση μαζί με το τέλος της φιλοσοφίας, των ιδεολογιών 

και της ιστορίας, σήμανε και το «τέλος της πολιτικής» (σελ. 302). Το τελευταίο είναι φυσική 

απόληξη της πολιτικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης, χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

οποίας είναι η υπέρβαση της έννοιας του έθνους-κράτους και η συρρίκνωσή του.  

Είναι κοινή πεποίθηση, από μια μερίδα των μελετητών της παγκοσμιοποίησης, ότι η 

κυριαρχία του έθνους κράτους απειλείται από τις νέες εξελίξεις του καπιταλισμού και της 

ελεύθερης αγοράς ( Βελισσάρης, 2005). Πάνω σ’ αυτή τη διαπίστωση ο Βελισσάρης αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι το κράτος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα ως κατασταλτικός 

παράγοντας για την αγοραιοποίηση. Μαζί με τη συρρίκνωση του έθνους κράτους αναθεωρείται 

και η έννοια της ταυτότητας του πολίτη, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τη ρευστότητα των δύο 

εννοιών.  

Πιο έμπρακτα, η έννοια της αποδυνάμωσης του έθνους κράτους σύμφωνα με τον Πασκάλ 

Λαμύ (2006) οφείλεται στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ευρώπης, καθώς κατηγορεί την 

Ευρώπη ότι «αποτελεί όχημα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, ή άλλως ένα νέο μέσο 

αλλοτρίωσης» (σελ. 27). Ο Λαμύ συνεχίζει και αποδίδει την κρίση του έθνους κράτους στα 

επίκαιρα και ολοένα αυξανόμενα προβλήματα της εποχής μας που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες μας. Τα ζητήματα αυτά τίθενται με διεθνείς όρους και 

τροφοδοτούν νέες μορφές πολιτικής στράτευσης και διπλωματικές διενέξεις νέου τύπου, οι 

οποίες αναλαμβάνονται από διεθνείς υπερεθνικούς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός 

Εμπορίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Διεθνής Τράπεζα. Το γεγονός αυτό συντελεί 

στην απώλεια της ισχύος των εθνών κρατών, τα οποία κάποτε όριζαν τους εαυτούς τους ως τον 

μοναδικό και νόμιμο χώρο επίκλησης του γενικού συμφέροντος.  

Για να καταστεί πιο σαφής η έννοια της πολιτότητας μέσα στις νέες συνθήκες που 

δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση, χρειάζεται να συνεξετασθούν όλες οι αντιτιθέμενες τάσεις που 

την χαρακτηρίζουν. Από τη μια, κατά τον Giddens (1991), η παγκοσμιοποίηση προκαλεί 

καθολίκευση (‘unification’), αλλά από την άλλη δύναται να προκαλέσει κατακερματισμό 

(‘fragmentation’). Το πρώτο παραπέμπει στην ομογενοποίηση της πολιτότητας του 

καταναλωτισμού, που υιοθετείται σε όλα τα έθνη κράτη, ενώ το τελευταίο αφορά στις 

παγκοσμιοτικές δυνάμεις που προκαλούν κατακερματισμό της εθνικής ταυτότητας ή της 

αδυναμίας του υποκειμένου να  ανταπεξέλθει στις οικονομικές και τεχνολογικές απαιτήσεις 

που επιβάλλει ο καταναλωτισμός. Επομένως, εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Ποια η θέση της 

πολιτότητας σήμερα, μέσα σε ένα τέτοιο φάσμα παραδόξων; Σύμφωνα με την άποψη της 

Κοutselini (2007), η έννοια της πολιτότητας χαρακτηρίζεται στο εύρος της από μια κοινωνική 

διάσταση, ηθική υπευθυνότητα, ενδιαφέρον και εμπλοκή για τα κοινά, πολιτική ενημέρωση, 

όπως επίσης αφορά και στην εσωτερίκευση αξιών, ικανοτήτων και γνώσεων που πρέπει να 

αποκτηθούν, μέσα σε μια πολύ-πολιτισμική κοινωνία. Επομένως, αφού η πολιτότητα είναι 

υπόθεση καλλιέργειας και μεταλαμπάδευσης ηθικών, πολιτικών και κοινωνικών αξιών, τότε 

κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αναζήτησης και διερεύνησης του ρόλου του «επαγγελματία 

εκπαιδευτικού».Ο εκπαιδευτικός σήμερα καλείται να ανταποκριθεί σε μια πληθώρα 

εκπαιδευτικών αλλαγών, οι οποίες απορρέουν από τις ποικίλες διαστάσεις της 

παγκοσμιοποίησης διαμορφώνοντας ένα νέο  προφίλ επαγγελματισμού για τον εκπαιδευτικό. 

Ως εκ τούτου,  προσδίδεται στο ρόλο του μια νέα ερμηνεία, γνωστή ως  «επαγγελματική 

επάρκεια» ή «επαγγελματισμός» (Ξωχέλλης, 2005). Αυτός ο ρόλος προϋποθέτει από τον 

κάτοχό του καλή γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας, διδακτική ικανότητα, διαγνωστικές και 

συμβουλευτικές ικανότητες, ικανότητα διαχείρισης της σχολικής τάξης, να είναι δεκτικός σε 

καινοτομίες, να έχει ερευνητική διάθεση, επικοινωνιακή ικανότητα και ετοιμότητα για συνεχή 

εκπαίδευση και επιμόρφωση. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις του σχολείου κάνουν αναφορά στην 
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ικανότητα του εκπαιδευτικού να προβαίνει σε μετασχηματισμό της διδακτικής του 

προσέγγισης και της σχέσης του με τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους γονείς 

(Δεμερτζή, 2007), να σέβεται την προσωπικότητα του διδασκομένου (Ξωχέλλης, 2005) και να 

αναλαμβάνει νέες υπευθυνότητες, όπως  συμμετοχή σε έρευνα δράση και σε ομάδες εργασίας 

(Kyriakides, Campbell & Christofidou, 2002).  

Ενδιαφέρουσα είναι η κατάταξη του Ηargreaves (2000), o οποίος εστιάζοντας στον 

επαγγελματισμό διαφόρων χωρών και κυρίως αυτών του αγγλοσαξονικού συγκειμένου και των 

Η.Π.Α, παρατηρεί ότι η έννοια του επαγγελματισμού περνά ιστορικά από τέσσερις φάσεις: α) 

την πρώιμη  φάση, β) τη φάση αυτονομίας, γ) την περίοδο του συμμετοχικού-συναδελφικού 

επαγγελματισμού, δ) τη φάση του «μετα-μοντέρνου» επαγγελματισμού. Ο «πρώιμος» 

επαγγελματισμός που εμφανίζεται πριν από τη δεκαετία του '60,  χαρακτηρίζεται σύμφωνα με 

τον Hargreaves, από τη λογική γραμματική που διέπει το σχολείο. Ταυτόχρονα, παραλληλίζει 

αυτή τη λογική με τους αυστηρούς  γραμματικο-συντακτικούς κανονισμούς που διέπουν μια 

γλώσσα και ισχυρίζεται ότι η σταδιακή παγίωση των κανόνων που χαρακτηρίζονται από 

δυσπροσαρμοστικότητα στις αλλαγές, ομοιάζει με τη γραμματική του σχολείου. Ο χαρακτήρας 

της εκπαίδευσης σε αυτή τη φάση είναι μαζικός και τα περιθώρια άσκησης πρωτοβουλιών του 

εκπαιδευτικού σχετικά πολύ περιορισμένα.  

Από  τη δεκαετία του '60 και μετά, και κατά την περίοδο του «αυτόνομου» επαγγελματία, 

η  αυστηρή σχολική γραμματική εξασθενεί, και η διδασκαλία μετατοπίζεται από το μετωπικό 

και συμβατικό της χαρακτήρα στον μαθητο-κεντρικό.  Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι 

εκπαιδευτικοί πιστώνονται με ένα μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης, επαγγελματικής ασφάλειας και 

επαγγελματικού κύρους. Η θεώρηση της εκπαίδευσης ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 

εκχωρεί στους εκπαιδευτικούς ακόμα περισσότερη παιδαγωγική ελευθερία, απαλλάσσοντάς 

τους από κάθε κεντρικό έλεγχο. Παρ’ όλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί της εποχής αυτής, 

χαρακτηρίζονται από ένα έντονο «ατομικισμό» και ένα «κλειστό» επαγγελματισμό που 

παρεμποδίζει τη συναδελφική συνεργασία και αλληλεγγύη. Ωστόσο, μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του ʾ80, οι εκπαιδευτικοί στρέφονται προς την υιοθέτηση μιας συμμετοχικής και 

συναδελφικής κουλτούρας, η οποία προωθεί τον επαγγελματικό διάλογο και τη συναναστροφή 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και την μεταξύ τους αλληλοϋποστήριξη και επαγγελματική 

ενίσχυση. Τα δεδομένα αυτά ανατρέπονται με την ανατολή του 21
ου

 αιώνα και την εισδοχή 

πολλαπλών διοικητικών εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα στη δημόσια εκπαίδευση. Οι 

πιέσεις από την οικονομική και πολιτική σφαίρα της παγκοσμιοποίησης οδηγούν στο 

καλούμενο ρεύμα της «από-επαγγελματικοποίησης». Το τελευταίο χαρακτηρίζεται από τις 

επιθέσεις και τα χτυπήματα που επιδέχεται ο επαγγελματισμός σε πολλές χώρες της Ευρώπης 

κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι νόμοι της αγοράς, είναι αυτοί που ορίζουν πλέον τη 

γραμματική του σχολείου με αποτέλεσμα να καταπνίγεται ο παιδαγωγικός και δημοκρατικός 

χαρακτήρας τόσο της πολιτότητας, όσο και της επαγγελματικής ταυτότητας των 

εκπαιδευτικών. Η θυσία των δύο τελευταίων στα γρανάζια των μηχανισμών νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών, επιτείνουν την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί  ο παιδαγωγικός λόγος, ο οποίος με 

τη σειρά του θα διαφυλάξει τόσο το χαρακτήρα της δημοκρατικής πολιτότητας, όσο και την 

παιδαγωγική ακεραιότητα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών.  

Ο Basil Bernstein (2000), ο οποίος πρωτοστατεί στην περιγραφή και ανάλυση του 

παιδαγωγικού λόγου, ισχυρίζεται ότι ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού αναδεικνύεται 

στην ικανότητά του να διαγιγνώσκει  και να εντοπίζει το επίπεδο ικανότητας σύλληψης της 

γνώσης του μαθητή.  Η προσέγγιση αυτή του Bernstein για τον επαγγελματισμό, αναφέρεται 

ως «η θεωρία της ανάγνωσης» (σελ. 47) στο βιβλίο του Παιδαγωγική, Συμβολικός έλεγχος και 

Ταυτότητα. Τη θεωρία αυτή, έρχεται να συμπληρώσει μια άλλη θεωρία του ιδίου, η οποία 

εστιάζει στην παιδαγωγική επικοινωνία με επίκεντρο τον παιδαγωγικό μηχανισμό (the 

pedagogic device), μέσω του οποίου γίνεται κατανοητή η δόμηση, η κατανομή και η οργάνωση 

των εκπαιδευτικών περιεχομένων. O παιδαγωγικός μηχανισμός, ήτοι ο παιδαγωγικός λόγος με 
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την ευρύτερη έννοιά του, γίνεται αντιληπτός μέσα από τις πραγματώσεις του, γνωστές στη 

θεωρία του Bernstein ως ταξινόμηση (classification) και περιχάραξη (framing).  Το πρώτο 

αφορά στις σχέσεις ανάμεσα στο περιεχόμενο ή το πλαίσιο και οργάνωση της σχολικής  

γνώσης και το δεύτερο αφορά στην παιδαγωγική σχέση μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου, 

στο βαθμό ελέγχου και το εύρος των επιλογών που καθένας από αυτούς έχει ως προς την 

επιλογή, την οργάνωση, το βηματισμό και τη χρονική διάρκεια  της μετάδοσης της 

διδασκόμενης και προσλαμβανόμενης γνώσης. Ο Bernstein (2000), προσδίδει και μια άλλη 

ιδιότητα στις δύο αυτές έννοιες, την ισχύ και την εξασθένισή τους, βάσει των οποίων η 

ταξινόμηση και περιχάραξη μπορούν να διαφοροποιούνται ανεξάρτητα η μια από την άλλη. 

Έτσι, η ισχυρή ταξινόμηση και περιχάραξη (C+  F+) έχουν ως αποτέλεσμα παραδοσιακά, 

ανελαστικά και με αυστηρά σύνορα προγράμματα και παιδαγωγικές, τα οποία χαρακτηρίζονται  

από αυστηρά και σαφώς οριοθετημένα γνωστικά αντικείμενα. Μέσα σε τέτοια προγράμματα, 

οι μαθητές έχουν περιορισμένα περιθώρια επιλογής και ελέγχου πάνω σε αυτά, ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση όταν οι δύο αυτές αρχές έχουν ασθενή τιμή (C-  F-), τότε η μόνωση 

ανάμεσα στις κατηγορίες των γνωστικών αντικειμένων είναι μικρή και οι μαθητές έχουν 

υψηλότερη δυνατότητα ελέγχου πάνω στο ρυθμό και την επιλογή πρόσκτησης της γνώσης.   

     

3.ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΑΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 

Είναι κοινή παραδοχή πολλών μελετητών των πολιτικών της εκπαίδευσης της Κύπρου 

ότι η ελληνοκυπριακή εκπαίδευση, η οποία έχει περάσει από τουρκική (1570-1870) και 

βρετανική κυριαρχία (1878-1960) και την μετέπειτα τουρκική εισβολή του ʾ74, έχει 

επηρεαστεί από μια πληθώρα ιδεολογιών, όπως ο εθνικισμός, ο ιδεαλισμός, ο ανθρωπισμός, 

αλλά και ο εκσυγχρονισμός με μια πραγματιστική διάσταση-ως απόρροια της αγγλικής 

πραγματιστικής προσέγγισης για τα εκπαιδευτικά (Περσιάνης, 2011; 2010; 2006;1994; 

Κουτσελίνη, 2011; Μπουζάκης, 2005;). Ανάμεσα στις ιδεολογίες αυτές η πιο ισχυρή, η οποία 

καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή των αναλυτικών προγραμμάτων και γενικά την τύχη και 

την εξέλιξη της κυπριακής εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι η πολιτική ιδεολογία των 

Ελληνοκυπρίων, η οποία χαρακτηρίζεται από την πίστη ότι είναι γνήσιοι απόγονοι των 

αρχαίων Ελλήνων και ότι αποτελούσαν αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού έθνους. Η 

ιδεολογία αυτή είχε εκλάβει συμβολικό χαρακτήρα, και κατά τη διάρκεια της αγγλικής 

διοίκησης, αλλά και μετά την ανεξαρτησία. Ο συμβολισμός αυτός αφορά στον διακαή πόθο 

των ελληνοκυπρίων για πολιτική, κοινωνική και οικονομική ένωση με την Ελλάδα. Αυτό είχε 

και έχει ως συνέπεια η ελληνοκυπριακή εκπαίδευση να επηρεάζεται ποικιλοτρόπως και σε 

μεγάλο βαθμό από την Ελληνική. Αξιοσημείωτο, είναι ότι σε όλες αυτές τις ιστορικές φάσεις, 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής έπαιξαν οι βασικοί θεσμοί, οι 

οποίοι ήταν η Αγγλική διοίκηση της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου, η Ελληνική 

κυβέρνηση και μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου το ʾ60, η Κυπριακή κυβέρνηση. Κάθε ένας 

από αυτούς τους θεσμούς ξεχωριστά, συνέβαλε στη διαμόρφωση συγκεκριμένων πορτρέτων 

πολιτότητας και εκπαιδευτικού επαγγελματισμού, τα οποία μπορούν να γίνουν κατανοητά 

μέσα από τις αρχές της περιχάραξης και ταξινόμησης. Για να καταστεί αυτό εφικτό, θεωρείται 

απαραίτητη η κατάταξη των ιστορικών αυτών σταθμών που στιγμάτισαν και καθόρισαν την 

ελληνοκυπριακή εκπαιδευτική πολιτική, σε συγκεκριμένες φάσεις ή «μικρές αφηγήσεις» της 

πορείας του εκπαιδευτικού επαγγελματισμού.  

 

 

 

4.ΠΡΩΙΜΟΣ –ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

Σημαντικός σταθμός που επηρέασε καθοριστικά την πορεία του παιδαγωγικού λόγου 

υπήρξε η περίοδος μετά τα Οκτωβριανά του 1931. Ενώ τα πρώτα 53 χρόνια (1878-1931) στην 
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Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή εκπαιδευτική πολιτική η Αγγλική διοίκηση εφάρμοσε 

φιλελεύθερη πολιτική, το 1935 αλλάζει πλήρως την πολιτική της. Με αφορμή λοιπόν την 

ελληνοκυπριακή εξέγερση του 1931, η Αγγλική διοίκηση διακόπτει την εκπαιδευτική ταύτιση 

των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με αυτή των μητροπόλεών τους. Ως αποτέλεσμα του 

αγγλικού αυτού παρεμβατισμού, στα εκπαιδευτικά των δύο κοινοτήτων, ήταν ο περιορισμός 

της διδασκαλίας της ελληνικής και τουρκικής ιστορίας, η εισαγωγή της διδασκαλίας της 

Αγγλικής και η προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας πολιτικής ταυτότητας-της Κυπριακής. 

Ωστόσο, ο αγγλικός παρεμβατισμός στα εκπαιδευτικά δεν επεκτάθηκε σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης. Στην μέση εκπαίδευση καθοριστικό ρόλο για την πορεία του εκπαιδευτικού 

λόγου ανέκαθεν, είχε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου. Το ρόλο αυτό είχε ενισχύσει από 

πολύ νωρίς η Αγγλική διοίκηση, η οποία σύμφωνα πάντοτε με την υιοθέτηση της πολιτικής του 

διαίρει και βασίλευε, παρουσίαζε τις δυο μεγάλες κοινότητες της Κύπρου ως θρησκευτικές 

(χριστιανική και μωαμεθανική) και από το 1885 είχε αναγνωρίσει το ρόλο του αρχιεπισκόπου 

ως αρχηγού της παιδείας των χριστιανών. Μετά λοιπόν από τα γεγονότα των Οκτωβριανών, η 

επιρροή της εκκλησίας περιορίζεται στη μέση εκπαίδευση, ενώ η δημοτική εκπαίδευση 

εμπίπτει υπό την αιγίδα της Αγγλικής διοίκησης, γιατί, κατά τη γνώμη της, η βαθμίδα αυτή 

εξυπηρετούσε καλύτερα τις επαγγελματικές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των 

κατοίκων της Κύπρου. Η πραγματιστική φιλοσοφία της Αγγλικής διοίκησης αυτή, σύμφωνα με 

την οποία η έγκυρη και αποδεκτή γνώση είναι αυτή που αποφαίνεται χρήσιμη και 

αποτελεσματική στην εξυπηρέτηση  των κοινωνικών και όχι των πολιτιστικών και εθνικο-

ιδεολογικών αναγκών, βρίσκεται αντιμέτωπη και σε άμεση σύγκρουση με την ιδεαλιστική 

ελληνοκυπριακή προσέγγιση. Ως αποτέλεσμα αυτών των επιστημολογικών προσεγγίσεων της 

γνώσης, η ελληνοκυπριακή εκπαίδευση βιώνει αμφίδρομες και αμφιλεγόμενες εκφάνσεις, τόσο 

του εκπαιδευτικού επαγγελματισμού, όσο και του παιδαγωγικού λόγου, με απώτερο αντίκτυπο 

και στην θεώρηση της ιδιότητας του πολίτη. Από τη μια, η εκκλησία με την αυστηρή 

ταξινόμηση και περιχάραξη του παιδαγωγικού λόγου (C+ F+) αποβλέπει στην ιδεαλιστική 

προσπάθεια διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας, δίνοντας έμφαση στον πολιτιστικό 

χαρακτήρα της εκπαίδευσης, υποβαθμίζοντας έτσι τις οικονομικές και πρακτικές γνώσεις και 

απ’ την άλλη, η Αγγλική διοίκηση υιοθετεί μια πιο χαλαρή ταξινόμηση και περιχάραξη της 

γνώσης (C- F-), αφού προσεγγίζει τη γνώση και τους σκοπούς της εκπαίδευσης πραγματιστικά. 

Προκύπτει λοιπόν αυτό το οποίο παρατηρεί και ο Περσιάνης (1994) ότι: « Για την 

ελληνοκυπριακή εκπαιδευτική φιλοσοφία στόχοι πρέπει να είναι η καλλιέργεια χρηστών ηθών, 

η καλλιέργεια της γλώσσας, και η ανάπτυξη όλων των σωματικών, ψυχικών και πνευματικών 

ικανοτήτων [….]. Ο νεοέλληνας αναμένεται ότι θα διαπρέψει με τη διάνοιά του, όπως και οι 

αρχαίοι Έλληνες, και θα διακριθεί σ’ όλο τον κοντινό του χώρο της Μέσης Ανατολής και της 

Αφρικής» (σελ. 35). Ενώ ο ίδιος αντίστοιχα, παρατηρεί για την πραγματιστική Αγγλική 

εκπαιδευτική φιλοσοφία ότι «οι στόχοι της εκπαίδευσης δεν μπορούν να είναι γενικοί και 

απόλυτοι, αλλά ανάλογοι προς τις επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων. Οι 

άνθρωποι εξασκούν διάφορα επαγγέλματα και ανήκουν σε διάφορες κοινωνικές τάξεις. Δεν 

μπορούν επομένως οι άνθρωποι μιας κατώτερης κοινωνικής τάξης να παίρνουν εκπαίδευση 

που ταιριάζει στους ανθρώπους της ανώτερης τάξης, γιατί αυτή όχι μόνο θα είναι άχρηστη γι’ 

αυτούς αλλά θα τους κάνει και δυστυχισμένους». (σελ. 35-36) 

Βάσει των πιο πάνω, προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι μέχρι και την ανεξαρτησία 

της ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας το 1960, στην  ελληνοκυπριακή εκπαίδευση μαρτυρούνται 

και συνυπάρχουν δύο τύποι εκπαιδευτικού επαγγελματισμού: από τη μια ο τύπος του ιδεαλιστή 

εκπαιδευτικού, τον οποίο θα θεωρήσουμε ότι  συνδυάζει τους τρεις ρόλους/τύπους  που έχει 

εντοπίσει και κατηγοριοποιήσει ο Περσιάνης (2006) ως α) τον τύπο/ρόλο  του ιερέα δασκάλου, 

β) τον τύπο/ρόλο του δασκάλου ηθικού αναγεννητή, γ) τον τύπο/ρόλο του δασκάλου εθνικού 

αποστόλου και ενεργού πολιτικού παράγοντα, και από την άλλη ο τύπος του πραγματιστή 

εκπαιδευτικού, ο οποίος αναλαμβάνει την καλλιέργεια πολιτών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην 
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οικονομική και κοινωνική βελτίωση και ανάπτυξη του νησιού και επομένως αυτό προϋποθέτει  

ταυτόχρονα και την κατάλληλη πραγματιστική επιμόρφωση των δασκάλων  στα καθήκοντα 

αυτά που έχουν να επιτελέσουν.    

 

5.Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
 

Σημαντικό σταθμό στην ιστορία της ελληνοκυπριακής εκπαίδευσης αποτελεί το 1960, 

έτος ανακήρυξης της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος. Σύμφωνα με τις συμφωνίες Λονδίνου-

Ζυρίχης, όλα τα εκπαιδευτικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά ζητήματα αντιμετωπίζονται πλέον 

ξεχωριστά από τις δύο κοινοτικές συνελεύσεις, την ελληνική και την τουρκική. Πέντε χρόνια 

αργότερα, και μετά από τη γνωστή ενδοκοινοτική σύγκρουση, η Ελληνική Κοινοτική 

Συνέλευση διαλύεται και όλες οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας, το 

οποίο σταδιακά θα εξελιχθεί σε ένα γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό  και ανελαστικό 

μηχανισμό διοίκησης της εκπαίδευσης. Την περίοδο αυτή, ο προσανατολισμός της 

εκπαίδευσης στιγματίζεται από την ελληνοκεντρική και εθνικιστική ιδεολογία του τότε 

Υπουργού Παιδείας Σπυριδάκη, ο οποίος αναζωπυρώνει και αναγεννά τον διακαή πόθο των 

ελληνοκυπρίων για την πλήρη ταύτιση της ελληνοκυπριακής εκπαίδευσης με την εκπαιδευτική 

πολιτική της Ελλάδας. Σύμφωνα με κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις του Περσιάνη (1994), η 

ελληνοκυπριακή εκπαίδευση σηματοδοτείται από κάποιες πολιτιστικές αξίες: α) την έμφαση 

στις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και την αξία των  γνώσεων παρά των δεξιοτήτων , β) την 

ευφράδεια λόγου και την ικανότητα του εκπαιδευτικού να δίνει διαλέξεις υπό τη μορφή 

κηρύγματος και συμβουλής με σκοπό όχι την ενεργό εμπλοκή των μαθητών αλλά την στείρα 

απομνημόνευσή τους, γ) την έμφαση στα ακαδημαϊκά προσόντα, δ) την προτίμηση προς το 

τυπικό, το επίσημο, το ιεροτελεστικό και αυτό απορρέει  από την υιοθέτηση του καθορισμένου 

αναλυτικού προγράμματος και από την επιμονή στις παραδοσιακές προσεγγίσεις, στη 

μονολιθική οργάνωση της τάξης και στην προτίμηση της γνώσης που είναι στα βιβλία παρά 

της κοινής γνώσης και αντίληψης, ε) την προτίμηση στη θεωρητική γνώση και αυτό γίνεται 

αντιληπτό από την έμφαση στην απομνημόνευση, την πίστη στην αυθεντία, την προτίμηση 

στην παραγωγική παρά στην επαγωγική μέθοδο, στ) τη μεγάλη αξία που δίνεται στο άτομο, και 

αυτό εκδηλώνεται με τους εξής τρόπους: την προτίμηση που δίνεται στην ατομική παρά στην 

ομαδική εργασία των μαθητών, την ενθάρρυνση που δίνεται στον ανταγωνισμό παρά στη 

συνεργασία. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι σύμφωνα με τα πιο πάνω δεδομένα, ο εκπαιδευτικός 

λόγος προσανατολίζεται προς μια συντηρητική και ανελαστική εκπαίδευση, η οποία μπορεί να 

χαρακτηριστεί από μια απόλυτα ισχυρή ταξινόμηση και περιχάραξη (C++ F++)  για τους 

λόγους που έχουν προαναφερθεί.  

 

6.Ο ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» 
 

Κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, υπήρξε απανωτή η μετάβαση από τη χαλαρή 

περιχάραξη και ταξινόμηση του παιδαγωγικού λόγου στην ισχυρή τους μορφή. Το ίδιο συνέβη 

και κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ʾ60, μετά την ανεξαρτησία. Ενώ λοιπόν από το ʾ35 

μέχρι και το ʾ65 η ελληνοκεντρική εκπαιδευτική πολιτική, η πολιτική δηλαδή της πλήρους 

ταύτισης με την ελληνική, υπήρξε κυρίαρχη και αδιάλλακτη, αμέσως μετά την ανακήρυξη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ξεκινά να υποχωρεί με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας, κατά τον 

Μπουζάκη (2005), κυπριοκεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής «περιορισμένου απογαλακτισμού 

από το εθνικό κέντρο» (σελ.43). Παρ’ όλα αυτά, οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε πολιτικό 

επίπεδο είναι αμφίδρομες. Από τη μια υπάρχουν οι υποστηρικτές της ταύτισης της κυπριακής 

με την ελληνική εκπαίδευση, και από την άλλη οι πραγματιστές. Οι πρώτοι ασπάζονται την 

κλασική εκπαίδευση με τον ανθρωποκεντρικό  της χαρακτήρα, ενώ οι δεύτεροι είναι 

υπερασπιστές των θεωριών του ανθρώπινου κεφαλαίου και προσβλέπουν σε μια εκπαίδευση 
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απαλλαγμένη από τα μαθήματα γενικής γνώσεως που προσφέρονται στο Γυμνάσιο και που 

επίσης είναι άχρηστα για τους μαθητές (Persianis, 1978). Από την αμφίδρομη αυτή πορεία των 

πολιτικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση προκύπτει το εξής παράδοξο, αυτό το οποίο 

παρατηρεί και ο Μπουζάκης (2005), ότι «ενώ σε επίπεδο εκπαιδευτικού λόγου κυριαρχεί ο 

εθνοκεντρικός-εθνικιστικός λόγος και η ανθρωπιστική παιδεία με τη στενή κλασικιστική της 

προσέγγιση και προσανατολισμό, στην εκπαιδευτική πράξη ιδρύονται σχολές με κέντρο 

βάρους την κατάρτιση και όχι την ανθρωπιστική παιδεία» (σελ. 44).   

Διαπιστώνεται έτσι λοιπόν, η παράδοξη πορεία του παιδαγωγικού λόγου και οι αρχές 

αυτού να παίρνουν διαφορετικά πρόσημα. Έτσι λοιπόν μέχρι και το 1976, η δομή του 

εκπαιδευτικού συστήματος, τα αναλυτικά προγράμματα και τα διδακτικά βιβλία εξακολουθούν 

να ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με εκείνα της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να έχουμε μια 

αυστηρή και ισχυρή ταξινόμηση (C+), ενώ παράλληλα μια μερίδα εκπαιδευτικών και 

πολιτικών ξεκινούν να υπογραμμίζουν τη σημασία μιας ξεχωριστής κυπριακής οντότητας, η 

οποία προβλέπεται ότι  θα λειτουργήσει ως κύριος μοχλός στην οικονομική ανάπτυξη του 

κράτους. Αυτό το τελευταίο, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αρχή της περιχάραξης ξεκινά 

να προαναγγέλλει τη χαλαρή της μορφή (F-).   

O τύπος του εκπαιδευτικού που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού 

ενισχύεται ακόμη περισσότερο μετά από τα γεγονότα του 1974 (τουρκική εισβολή και 

κατάληψη του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας). Πολλοί μελετητές κάνουν λόγο 

για το «Κυπριακό θαύμα» (Christodoulou, 1992; Mavratsas, 1997), το οποίο υπήρξε το 

αποτέλεσμα ενός υψηλού «εργατικού ηθικού» (Christou, 2006; Georgiades, 2006) που 

επέδειξαν οι 200.000 πρόσφυγες μετά από την εισβολή. Το «κυπριακό» και συνάμα 

«οικονομικό θαύμα» συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση τόσο της κοινωνικο-

πολιτικής, όσο και εκπαιδευτικής κουλτούρας. Ωστόσο, στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα, 

εμφανίζεται ο «πελατειακός κορπορατισμός» (Μαυράτσας, 2003), ο οποίος από τη μια 

συντηρεί την κυριαρχία των κομμάτων και των πελατειακών σχέσεων που αυτά ελέγχουν, και 

από την άλλη, εμποδίζει τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. Όσο αφορά την 

εκπαίδευση, ο κορπορατισμός κάνει την εμφάνισή του με τη μορφή του συνδικαλισμού, ο 

οποίος ενώ έχει την πρόθεση να προστατεύσει και να αναβαθμίσει τον επαγγελματισμό των 

εκπαιδευτικών, αποδεικνύεται στείρος και δυσλειτουργικός στην υιοθέτηση και εφαρμογή 

εκπαιδευτικών καινοτομιών. Παράλληλα, μαζί με το έντονο κορπορατιστικό και εργατικό 

ήθος, ανθίζει και εντατικοποιείται η παραπαιδεία, η οποία θεωρείται ως η κινητήρια δύναμη 

παραγωγής καταρτισμένων πολιτών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας. 

Τα γεγονότα αυτά στιγμάτισαν αρνητικά τόσο την επαγγελματική ταυτότητα των 

εκπαιδευτικών όσο και τη διαμόρφωση ταυτοτήτων πολιτότητας. Ο έντονος κρατισμός, ο 

πολιτικός ηγεμονισμός στην ευρύτερη κυπριακή κοινωνία και εκπαίδευση, οδηγεί στο 

συμπέρασμα,  το οποίο διαπιστώνει και ο Μαυράτσας (2003), ότι για τους περισσότερους 

Ελληνοκυπρίους η γνώμη των πολιτικών είναι εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα. 

Επομένως, το ίδιο μπορούμε να ισχυριστούμε και για το χαρακτήρα της εκπαίδευσης που 

απορρέει από αυτό και για τον αντίκτυπο που έχει στη διαμόρφωση του πολίτη, ότι δηλαδή « 

το ίδιο το κυπριακό κράτος νομιμοποιεί ένα καθεστώς πελατειακής υπερπολιτικοποίησης και  

κομματικής κυριαρχίας που ουσιαστικά συνθλίβει την ίδια την έννοια του πολίτη» (ο.π, 

σελ.121).      

Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου και ιδιαίτερα μετά την τούρκικη εισβολή του ʾ74, ο 

προσανατολισμός της εκπαίδευσης αποκτά όλο και περισσότερη οικονομική βαρύτητα, το 

ενωτικό πνεύμα υποχωρεί και αποδεσμεύεται όλο και περισσότερο η ελληνοκυπριακή 

εκπαίδευση από την ελληνική. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συντείνουν στην καλλιέργεια μιας 

κυπριακής ταυτότητας, κάτι το οποίο είχε επιχειρηθεί πρώτα από την αγγλική διοίκηση για 

ευκολότερη άσκηση ελέγχου πάνω στους πολίτες. Παρ’ όλα αυτά τα παράδοξα, οι 

αμφιταλαντεύσεις και οι διαμάχες μεταξύ των προοδευτικών που ενστερνίζονται δημοκρατικές 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική: Σχολική γνώση και Θεωρητικές προσεγγίσεις 

32 

 

και φιλελεύθερες προσεγγίσεις  και αυτών που είναι θιασώτες της εθνοκεντρικής, 

κλασικιστικής, ηθικοθρησκευτικής και εθνικιστικής ιδεολογίας, δεν υποχωρούν και 

επανεμφανίζονται κατά τη δεκαετία του ʾ80. Αποτέλεσμα αυτών των συγκυριών είναι η 

διαφοροποίηση και πάλι του εκπαιδευτικού λόγου, ο οποίος επανατοποθετείται σε ισχυρά όρια 

ταξινόμησης και περιχάραξης (C+ F+), τα οποία ευνοεί η προσκόλληση με το ελληνοκεντρικό 

παρελθόν και την εθνικιστική ιδεολογία. 

  

7.Ο «ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ»  ΝΕΟ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ; 
 

Ο χαρακτήρας του παιδαγωγικού λόγου αλλάζει μετά το ʾ90, με την αρχή της 

περιχάραξης να τείνει προς την ασθενέστερη της μορφή (F-). Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε 

μια άλλη σειρά γεγονότων προερχόμενων από τις ευρωπαϊκές και παγκοσμιοτικές σφαίρες. Η 

ελληνοκυπριακή εκπαίδευση από το 2004 μέχρι και σήμερα, χαρακτηρίζεται από μια σωρεία 

αλλεπάλληλων μεταρρυθμίσεων με δημοκρατικό και νέο-φιλελεύθερο χρώμα. Η υποβολή 

αίτησης της Κύπρου το 1992 για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε καθοριστική 

στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού λόγου και ιδιαίτερα όσον αφορά στην αρχή της 

περιχάραξης. Με αφορμή την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματός της από 

εμπειρογνώμονες της Ουνέσκο το 1997, η κυβέρνηση ξεκινά να θέτει νέους στόχους και νέο 

όραμα για την εκπαίδευση που προσβλέπουν στην ανάπτυξη του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών και στον μετασχηματισμό των  αναλυτικών προγραμμάτων. Ανάμεσα στους 

νέους στόχους, τίθεται και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, η 

οποία προσανατολίζεται όλο και περισσότερο προς την επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων 

στην προοπτική μιας διζωνικής λύσης του κυπριακού προβλήματος. Έτσι λοιπόν, μετά την 

ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004 και την προσπάθεια επανένωσης των δύο κοινοτήτων 

του νησιού, ενδυναμώθηκε το αίτημα για απεξάρτηση της κυπριακής εκπαίδευσης από την 

ελληνική, και αναλήφθηκε σοβαρή προσπάθεια για την εφαρμογή ριζικών αλλαγών , οι οποίες 

αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην πολιτική προσπάθεια για την οικοδόμηση μέτρων 

εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Το τελευταίο αναφέρεται συστηματικά στην 

έκθεση για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 2004 και η οποία αποτελεί τη δεύτερη 

προσπάθεια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, μετά την αξιολόγηση της Ουνέσκο.  

H εν λόγω Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, γνωστή και ως η Έκθεση των Επτά Σοφών, όπως 

επικράτησε να λέγεται, επειδή στη διαμόρφωσή της συνέβαλαν οι επτά εμπειρογνώμονες που  

είχαν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, έφερε ποικίλες αντιδράσεις. Οι διαμάχες προέκυψαν 

μεταξύ της συντηρητικής δεξιάς και της αριστεράς με τους πρώτους να αντιδρούν έντονα στην 

εισήγηση της Έκθεσης για εξάλειψη των στενά εθνοκεντρικών, μονοπολιτισμικών στοιχείων 

και την προσθήκη στόχων όπως η διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική  ιδεολογία, έννοιες που 

συνεπάγεται ο νέος προσανατολισμός της εκπαίδευσης της «Ευρωκυπριακής Πολιτείας» 

(ΥΠΠ, 2004). Ο νέος αυτός κύκλος αντιδράσεων συνεχίστηκε και κορυφώθηκε το 2008 με το 

αίτημα της κυβέρνησης Χριστόφια για τη συγγραφή νέων βιβλίων της ιστορίας με σκοπό την 

καλλιέργεια κουλτούρας επαναπροσέγγισης και συνύπαρξης με τους Τουρκοκύπριους. Ξεκινά 

πάλι και εδώ μια αναβίωση των αντινομιών που αφορά στο χαρακτήρα του παιδαγωγικού 

λόγου και στην αξία της γνώσης, με αποτέλεσμα μια μερίδα πολιτικών να παραμένουν πιστοί 

θιασώτες της άποψης  ότι η γνώση που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι το ελληνο-κεντρικό 

περιεχόμενο των μαθημάτων, ενώ μια άλλη μερίδα πολιτικών, με μια πιο πραγματιστική και  

προοδευτική προσέγγιση, να υποστηρίζει την ανανέωση της γνώσης με βάση τις σημερινές 

ανάγκες και παράλληλα την αυτονομία της ελληνοκυπριακής εκπαίδευσης με την απεξάρτησή 

της από την ελληνική. Η προέκταση της αντινομίας αυτής μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαμάχη 

μεταξύ ισχυρής και ασθενούς ταξινόμησης (C+ Vs C-).  

Τελικά αυτό το οποίο μπήκε σε εφαρμογή από τις εισηγήσεις της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης είναι η αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων,  χωρίς όμως τον 

ιδεολογικό προσανατολισμό στον οποίο προσέβλεπε η κυβέρνηση Χριστόφια για την απάλειψη 
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των ελληνοκεντρικών στοιχείων από τα βιβλία της ιστορίας. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα, 

τα οποία προτάθηκαν το Δεκέμβριο του 2008 και εφαρμόστηκαν δύο χρόνια αργότερα, έχουν 

αμιγή μαθητο-κεντρικό χαρακτήρα και εισάγουν καινοτόμες μεθόδους και διδακτικές. Το 

θεωρητικό περίβλημα τους χαρακτηρίζεται αφενός, ως παιδο-κεντρικό και δημοκρατικό και 

αφετέρου, ως ανθρωπιστικό. Συγκεκριμένα, η επιστημονική επιτροπή (2008) δηλώνει ως  

βασική αρχή ανάπτυξής τους την συνοπτικότητα, η οποία υποστηρίζει την «τάξη-εργαστήριο 

ζωής και επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αναλάβει τις πρωτοβουλίες και τις παιδαγωγικές 

παρεμβάσεις που χρειάζονται για ποιοτική και αποτελεσματική διδασκαλία» (σελ. 29). Επίσης 

υπογραμμίζεται ο δημοκρατικός χαρακτήρας με την έννοια της ισότητας κατά την οποία 

«κανένα παιδία δεν αποκλείεται από την απόκτηση όλων των εφοδίων που χαρακτηρίζουν ένα 

μορφωμένο άνθρωπο» (σελ. 5). Συνάμα, χαρακτηρίζεται ως «ανθρώπινο» με την έννοια ότι 

κανένα παιδί δεν περιθωριοποιείται και δεν δυστυχεί εξαιτίας κάποιας ιδιαιτερότητας. Αυτό το 

οποίο υπερτονίζεται όμως συστηματικά είναι η ευρωπαϊκή διάστασή τους και το πορτρέτο της 

πολιτότητας που την χαρακτηρίζει, η οποία πολιτότητα αναφέρεται «στη διαχείριση 

προβλημάτων ετερότητας, περιβάλλοντος και προσωπικής ευεξίας» και επίσης στην 

«κατανόηση και ερμηνεία φαινομένων της καθημερινής ζωής» (σελ.23). Παράλληλα με το 

θεωρητικό αυτό υπόβαθρο, εισάγεται ως μέθοδος διδασκαλίας για τα φιλολογικά μαθήματα η 

έννοια του κριτικού γραμματισμού. Το τελευταίο είναι σύμφωνα με τον Baynham (2002), ένα 

εργαλείο κριτικής σκέψης και επίγνωσης, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην περιχαράκωση 

των μαθητών γύρω από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο. Μέσα στα πλαίσια αυτά ο κριτικός 

γραμματισμός σύμφωνα με τον Giroux (1987), διερευνά το νόημα του κειμένου, το σκοπό και 

τα κίνητρα του δημιουργού του, δίνοντας έμφαση στις πολλαπλές αναγνώσεις των κειμένων. 

Μια άλλη επαναστατική λειτουργία του κριτικού γραμματισμού  είναι η προσέγγισή του για τη 

γλώσσα, η οποία σύμφωνα με τον Baynham (2002) πρέπει να προσεγγιστεί ως κοινωνικό και 

πολιτισμικό φαινόμενο και κυρίως ως δεξιότητα που βασίζεται λιγότερο στην καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού και περισσότερο στην πρωτοβουλία και προσωπική παρατήρηση του μαθητή. 

Αυτό το τελευταίο παραπέμπει σε περιβάλλοντα ασθενούς περιχάραξης (F-). Επομένως, 

γίνεται αντιληπτό ότι για να λειτουργήσει ο κριτικός γραμματισμός χρειάζονται συνθήκες 

χαλαρής περιχάραξης (F-) και χαλαρής ταξινόμησης (C-). Οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούν μια 

καινοτόμο και ίσως ριζοσπαστική  προσέγγιση της λογοτεχνίας στο σχολείο, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι παραδοσιακά το μάθημα χρησιμοποιήθηκε για την ηθική διαπαιδαγώγηση, 

διατηρώντας την κλασικιστική και ιδεαλιστική του μορφή. Όσον αφορά  στις συνθήκες της 

ταξινόμησης, αυτές εξακολουθούν να είναι ισχυρές (C+). Τα νέα αναλυτικά προγράμματα και 

ο κριτικός γραμματισμός εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε ένα αυστηρά συγκεντρωτικό και 

γραφειοκρατικό πλαίσιο μαθημάτων, το οποίο δεν ευνοεί τον εργαστηριακό χαρακτήρα της 

γνώσης. Δυστυχώς φαίνεται να ισχύει αυτό το οποίο διαπιστώνει και η Κουτσελίνη (2013), ότι: 

«παρόλο ότι έχει εξαγγελθεί-και έχει γίνει από όλους αποδεκτή- μια ανθρωπιστική παιδεία, η 

ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης σχοινοβατεί σε τεχνοκρατικές μετρήσεις, όπως πόσες 

περιόδους θα διδάσκεται η Γεωγραφία, πόσες περίοδοι θα χαρίζονται για εμπέδωση-λες και η 

εμπέδωση δεν είναι μέρος της καθημερινής διδασκαλίας» (σελ.2)    

Έχοντας υπόψη τις τελευταίες εκπαιδευτικές εξελίξεις, όντας στο προσκήνιο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής οι επιταγές και εισηγήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι αμφίβολη 

η διάρκεια του πορτρέτου ενός κριτικά σκεπτόμενου και  διαρκώς αναστοχαζόμενου πολίτη, 

όπως προδιαγράφεται μέσα από τη φιλοσοφία των νεο-εφαρμοζόμενων αναλυτικών 

προγραμμάτων του «κριτικού γραμματισμού». Στο σημείο αυτό, όπου έχει εξασθενίσει η 

περιχάραξη (F-) ενώ η ταξινόμηση παραμένει ισχυρή (C+),  μια άκριτη αποδοχή και εφαρμογή 

των προτάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, όχι μόνο θα ισχυροποιήσουν ακόμη περισσότερο 

τις αρχές του παιδαγωγικού λόγου (C++ F+), αλλά θα εντατικοποιήσουν ακόμη περισσότερο 

την παραπαιδεία, με απώτερο αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός κόσμος να εισέλθει στα γρανάζια 
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ενός μηχανισμού εντατικών εξωτερικών αξιολογήσεων, με άμεση κατάληξη την 

προλεταριοποίηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.  

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας δόθηκε στο Υπουργείο Παιδείας μόλις πρόσφατα 

στις 4 Απριλίου 2014 και αποτελεί την τρίτη σε σειρά αξιολόγηση του ελληνοκυπριακού 

εκπαιδευτικού συστήματος μετά από την έκθεση της Ουνέσκο το 1997 και την Έκθεση της 

Επιτροπής των 7 σοφών για Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 2004. Και οι τρεις αυτές 

αξιολογήσεις είναι αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης της ισχύος του έθνους-κράτους να χαράζει 

από μόνο του την εκπαιδευτική του πολιτική βάσει του ιστορικού του παρελθόντος και των 

εκάστοτε κοινωνικό-πολιτικών  συνθηκών του. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πρώτες αξιολογήσεις 

σαφώς απορρέουν από ευρωπαϊκές επιταγές και από την ανάγκη του ελληνοκυπριακού 

εκπαιδευτικού συστήματος να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές. Η 

ανάγκη όμως του εκπαιδευτικού συστήματος για συμμόρφωση του με τις εισηγήσεις της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, προέρχονται από ανάγκες, έννοιες και λογικές που επιβάλλει η 

παγκόσμια αγορά. Τρεις βασικές λογικές της νέο-φιλελεύθερης αγοράς επιβάλλουν την ανάγκη 

για αναθεώρηση της Δημόσιας Υπηρεσίας και στην Κύπρο και αυτές είναι η ανάγκη για α) 

απολογισμικότητα, β) λογοδότηση, γ)αποτελεσματικότητα. Οι παρούσες οικονομικές 

δυσκολίες της χώρας άγουν στο  μονόδρομο του εκσυγχρονισμού. Από τις διαπιστώσεις της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οποίες σχετίζονται με τις δαπάνες του εκπαιδευτικού συστήματος 

της Κύπρου, απορρέει ότι  είναι μεγαλύτερες από άλλες χώρες, ενώ δεν φαίνεται να 

μεταφράζονται σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, τουλάχιστον συγκρίνοντας την Κύπρο 

με άλλες χώρες μέσα από τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών (The World Bank, 2014). Αυτό 

στο οποίο δίνει έμφαση η έκθεση της Π.Τ είναι η παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς, 

τόσο μέσα από την αξιολόγηση, όσο και μέσα από την αναγνώριση των προσπαθειών τους και 

την επαγγελματική ανέλιξη. Γίνεται σύνδεση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών τους, αλλά χωρίς να έχει οριοθετηθεί ένα μοντέλο για 

το πως αυτό θα επιτευχθεί – θα πρέπει να τεθούν κριτήρια (national standards) από το νέο  

τμήμα του υπουργείου, το οποίο αναμένεται να δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Όλα αυτά, 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο παιδαγωγικός λόγος θα αναπροσαρμοστεί και θα οριοθετηθεί 

μέσα στα νέα αγοραιοποιημένα πλαίσια που ορίζει η Π.Τ για την παραγωγή μετρήσιμης και 

κωδικοποιημένης γνώσης, η οποία θα καθορίζει την «αποδοτικότητα» και 

«αποτελεσματικότητα» του συστήματος. Η ρητορική όμως της αποτελεσματικότητας και της 

επαγγελματικής ανάπτυξης και επαγγελματικής αυτονομίας καθίσταται αμφίβολη και 

αντιφατική. Η «ενεργός» πολιτότητα, η οποία έχει μόλις τελευταία κάνει την εμφάνισή της στο 

κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, λόγω της οικονομικής κρίσης και συνδέεται με την κοινωνική 

αλληλεγγύη, θα θυσιαστεί στο βωμό του νέου-διοικητισμού που ορίζουν οι νέο-φιλελεύθερες 

επιταγές. Έτσι θα κάνουμε λόγο για ένα «άκριτο-κριτικό γραμματισμό» και μια «ανενεργό 

πολιτότητα».  

 

 

 

8.ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

Στη χαραυγή του 21ου αιώνα νέες προκλήσεις δημιουργούνται για την κυπριακή 

εκπαίδευση. Η ταραγμένη ιστορία της Κύπρου στον 20ο αιώνα οδήγησε στο να δοθεί 

βαρύτητα στα εθνικά ιδεώδη, τις παραδόσεις και την ελληνική ιστορική κληρονομιά. Ο πάγιος 

προσανατολισμός για την προστασία και την ανάδειξη της κυπριακής πολιτιστικής 

κληρονομιάς κλονίζεται από τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μετά την ένταξη της 

Κύπρου στην Ε.Ε. Οι Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί ασκούν έντονη πίεση για την 

προσαρμογή της κυπριακής εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, προτάσσοντας 

αντίστοιχες παρεμβάσεις στην τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Από την 

ιστορική ανάλυση σημαντικών σταθμών της ελληνοκυπριακής εκπαίδευσης, σκιαγραφούνται 
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τέσσερα πορτρέτα εκπαιδευτικού επαγγελματισμού, τα οποία αντανακλούν τέσσερα πορτρέτα 

πολιτότητας. Μέσα από αυτές τις τέσσερις «μικρές αφηγήσεις» γίνεται αντιληπτό ότι η αξία 

της γνώσης για την ελληνοκυπριακή εκπαίδευση είναι προϊόν των εκάστοτε ιστορικών, 

κοινωνικών και πολιτικών της παραμέτρων. Στις περιπτώσεις που η ελληνοκυπριακή 

εκπαίδευση υιοθετεί πραγματιστικές προσεγγίσεις, τότε παρατηρείται χαλάρωση και 

εξασθένιση των αρχών του παιδαγωγικού λόγου. Στις μέρες μας όμως που την εκπαιδευτική 

πολιτική των εθνών κρατών αναλαμβάνουν οι συνθήκες της οικονομικής παγκοσμιοποίησης με 

τεχνοκράτες της εκπαίδευσης των εθνών κρατών τους υπερεθνικούς οργανισμούς, οι αρχές του 

παιδαγωγικού λόγου τείνουν να ισχυροποιούνται και ως επακόλουθο η εκπαίδευση να χάνει 

τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα. Αυτή η μεταμοντέρνα εξέλιξη, συνεπάγεται, όπως 

χαρακτηριστικά το έθεσε ο Κονδύλης (2000), τη σχεδόν αυτόματη σύνδεση της έννοιας του 

πολίτη με την έννοια του καταναλωτή. Επομένως λοιπόν, μέσα στις συνθήκες που παράγει η 

παγκόσμια οικονομία  και έχουν ως αποτέλεσμα την εργαλειοποίηση του πολίτη και αυτόματα 

μεταδίδοντάς του και το σύνδρομο της «πελατικοποίησης», τίθεται επιτακτική η ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού. Το πορτρέτο 

εκπαιδευτικού επαγγελματισμού που προτείνεται, είναι αυτό του «αναστοχαζόμενου 

επαγγελματία» με «παγκοσμιοτική ενσυνειδησία». Μια αφετηρία για την υιοθέτηση του 

πορτρέτου αυτού είναι οι  εκπαιδευτικοί  να δουν τα σχολεία ως οικονομικούς, πολιτιστικούς 

και κοινωνικούς χώρους που συνδέονται άρρηκτα με ζητήματα δύναμης και ελέγχου. Να 

αναστοχαστούν τη χειραγώγηση των αρχών του παιδαγωγικού λόγου μέσα στα νέα δεδομένα 

της παγκοσμιοποίησης και του νέο-φιλελευθερισμού  και να επανασυνδέσουν τις μικρές 

αφηγήσεις της πρώιμης νεωτερικότητας με τις κατακερματισμένες της μετα-νεωτερικότητας. 

Τέλος, το αναστοχαστικό πορτρέτο του επαγγελματία εκπαιδευτικού ολοκληρώνεται κάνοντας 

το παιδαγωγικό πιο πολιτικό και το πολιτικό πιο παιδαγωγικό. Κάνοντας το πολιτικό πιο 

παιδαγωγικό σημαίνει να εισαχθεί το σχολείο στην πολιτική σφαίρα, αναγνωρίζοντας ότι τα 

σχολεία είναι χώρος διαπάλης, τόσο στο να προσδιορισθεί το αντικείμενο τους ,όσο και στον 

καθορισμό των σχέσεων εξουσίας μέσα σε αυτά. Κάνοντας το πολιτικό πιο παιδαγωγικό 

σημαίνει να χρησιμοποιήσουμε μορφές παιδαγωγικής που ενσωματώνουν πολιτικά 

συμφέροντα, που θα κάνουν τους μαθητές να σκεφθούν κριτικά, να προβληματισθούν πάνω 

στη γνώση, να συζητήσουν και να αγωνισθούν για ένα καλύτερο κόσμο.  
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Πολιτικός λόγος και οργάνωση της γνώσης στο σχολικό 

περιβάλλον 1947-1950:  συμβατότητες ή ασυμβατότητες από την 

θεσμική υποδειγματοποίηση στην συμβολική εφαρμογή 

 

Ευαγγελία ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ  

Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη μελέτη μας προσδιορίζονται οι  εκπαιδευτικές πρακτικές άρθρωσης (articulatory 

practices), όπως διαμορφώνεται μέσα από την εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική 1947-

1950. Εξετάζεται πώς συγκροτούνται οι εκπαιδευτικές ολότητες, που ορίζουν, συγκροτούν και 

αναπαράγουν την γνώση. Δίνεται έμφαση στη κατασκευή της εκπαιδευτικής κουλτούρας μέσα 

από τους Λόγους (discourses), που χαρακτηρίζουν τα εννοιολογικά εργαλεία της γνώσης. 

Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε το θεωρητικό μοντέλο γνώσης διερευνώντας νομοθεσία, 

σχολικά περιοδικά και πρακτικές, που εφαρμόζονται στο σχολικό περιβάλλον. Επιδιώκουμε να 

διασαφηνίσουμε τις αντιθετικές ή συμπληρωματικές τάσεις: τον εθνικο-πολιτικό λόγο από τη 

μια μεριά και την προβολή του εκπαιδευτικού παραδείγματος από την άλλη. Εστιάζουμε την 

προσοχή μας στα μακρο-φαινόμενα που συγχωνεύουν προσεγγίσεις για τη θεωρητική 

ορθολογική στρατηγική διαμόρφωσης της γνώσης. Παράλληλα, αναδεικνύουμε τη διασύνδεση 

της θεωρίας της γνώσης με τις πολιτικές εξελίξεις, που στο μικρο-επίπεδο εκφράζεται με τη 

δράση και διάδραση των φορέων, νοηματοδοτώντας τελικά τα πολυσύνθετα εκπαιδευτικά 

παίγνια. 

The present paper is concerned with educational articulatory practices as they are defined 

by the implemented educational policy throughout 1947-1950. The manner by which 

educational unities define, compose and reproduce knowledge is being examined. Emphasis is 

placed on the construction of educational culture through discourses which acquire the form of 

conceptual tools of knowledge. An effort is made to determine the theoretical model of 

knowledge through the investigation of legislation, school magazines and practices which are 

implemented at schools. Moreover, a clarification of oppositional or supplementary trends, 

namely the national-political discourse, on the one hand, and the promotion of the educational 

paradigm, on the other hand, is being sought after. Focus is also placed on macro-phenomena 

which blend approaches towards the theoretical rational strategic formulation of knowledge. At 

the same time, the interconnection between the theory of knowledge and political developments 

is elevated. On the micro-level, this is expressed by the carriers’ action and interaction giving 

eventually meaning to multi-complex political games.  
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη ποιοτική έρευνα μας εξετάζουμε αρχειακό υλικό (Schreier, 2012) που σχετίζεται με 

την κατασκευή του εκπαιδευτικού γνωστικού περιβάλλοντος 1947-1950. Η χρονική περίοδος 

επιλέχθηκε προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολική αλληλόδραση πολιτικής και εκπαίδευσης 

(Krippendorff & Bock, 2008) σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση μετά τον εμφύλιο. 

Εξετάζονται οι διαδικασίες διαμόρφωσης προτύπων, μέσω των θεωρητικών αφηγήσεων, όπου 

συμβατικές πολιτικές πρακτικές θεσμοποιούνται και καθορίζουν τα λειτουργικά πεδία γνώσης 

(Lemos, 2007). Δίνεται έμφαση στα θεωρητικά κειμενικά παραδείγματα, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στην νομοθεσία και εννοιολογούνται σε εγκυκλίους που απευθύνονται στην 

εκπαιδευτική κοινότητα.  

Εξετάζεται ο θεσμός της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αναπαραγωγής και της 

νομιμοποίησης στάσεων απέναντι στην ιστορική συνέχεια. Διερευνάται η ιδιόμορφη 
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στρατηγική των εκπαιδευτικών φορέων δράσης που μέσα από στρατηγικές οργάνωσης του 

περιεχομένου της ύλης των γνωστικών ενοτήτων δημιουργούν αντιληπτικά πεδία ερμηνείας, 

ενσωματώνοντας πολιτικές αρχές και θέσεις, δημιουργώντας προδιαθέσεις και κοινωνικές 

πρακτικές (Halsey, Lauder, Brown & Wells, 1997). 

Δίνεται έμφαση σε διαδραστικά στοιχεία που ρητά ή υπόρρητα διαμορφώνουν τον 

εκπαιδευτικό λόγο μέσα και από λειτουργικές, τελετουργικές αντιστοιχήσεις, όπου στη 

κειμενική ανάγνωση ενσωματώνονται δράσεις, που διαμορφώνουν εμπειρίες, πειθαρχικά 

πρότυπα και στάσεις μέσα από τα οποία εννοιολογείται η έννοια του πολίτη με τη θεωρητική 

προσέγγιση διαφορετικών ιστορικών παραδειγμάτων, μέσω μιας διαδικασίας 

ανάδειξης/υποβάθμισης τους. Αναλύεται η διαδικασία γενίκευσης αξιών και προσαρμογής της 

γνώσης  (Stehr, 1994) σε πολιτικά προκαθοριζόμενα πεδία με ταυτόχρονη πολιτική 

περιθωριοποίηση των διαφορετικών πολιτικών και πολιτισμικών κωδίκων, προκειμένου να 

αναδειχθούν οι ιδεατές δομές της εκπαιδευτικής κουλτούρας σε συνάφεια με μια 

κατασκευασμένη γνωσιακή ορθολογικότητα.  

 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Τη δεκαετία του ΄50 σε ένα ρευστό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον 

κατασκευάζονται ιδεολογήματα για την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό (Σβορώνος, 

2007; Ρίζας, 2008) με έμφαση σε θεσμικές διευθετήσεις που θα ενισχύσουν μια 

προσδιορισμένη πολιτική αντίληψη (Θεοτοκάς, 1996; Μακρυδημήτρης, 1994), που εμπεριέχει 

στοιχεία συντηρητισμού και αντίστοιχα επιλεκτικά στοιχεία εκσυγχρονισμού που κυρίως 

εστιάζονται στην οικονομία και λειτουργούν ως επιλεκτικά πεδία σε μια λογικο-αναγωγιστική 

φιλελεύθερη προσέγγιση (Χατζηβασιλείου, 2010). 

Από το 1945 φαίνεται να διαμορφώνεται μια κατάσταση στην εκπαίδευση ελέγχου των 

δομών και των λειτουργιών του συστήματος, όπου σχηματοποιείται πολιτικός λόγος και 

αντίστοιχα  νομιμοποιείται πολιτική ελέγχου (Στεφανίδης, 1999) ώστε  να επιλέγονται άτομα, 

τα οποία ανταποκρίνονται στους γενικότερους πολιτικούς στόχους. Με συντακτικές πράξεις 

νομιμοποιείται μια πολιτική επιλογών και απορρίψεων που εκφράζει τις ηγεμονικές 

παρεμβάσεις, που βασίζονται σε πολιτικές συγκρούσεις και ανταγωνισμούς της περιόδου 

(Αλιβιζάτος,1983). Οι συντακτικές πράξεις εντάσσονται στο πεδίο της νομοθετικής 

ρηματικότητας ως άμεσες παρεμβάσεις σε μια πολιτική αποδόμησης της πολιτικής 

πραγματικότητας και ταυτόχρονα άρθρωσης ενός διαφορετικού λόγου που διαχέεται και στην 

εκπαίδευση.  

Οι εκπαιδευτικές ρυθμίσεις εννοιολογούνται στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών 

σημαινόντων, που αναδεικνύουν τις πολιτικές συγκρούσεις ορίζοντας και τους νέους 

σχηματισμούς πολιτικών ομάδων, που μέσα από αντιφατικές θέσεις σε δομικό επίπεδο θα 

συναρθρώσουν εκπαιδευτικό λόγο, δηλαδή μέσα από κειμενικές θέσεις,  από την τάξη του 

νομοθετικού λόγου θα αναδειχθεί η πολιτική πρακτική στις εκπαιδευτικές δομές, που 

προσαρμόζονται σε μια μεταβαλλόμενη πολιτική κατάσταση. Με πολιτικούς όρους  θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι επιστρατεύεται η ιδεολογία, προκειμένου να θεωρητικοποιηθεί ένα 

επίπεδο δυναμικής της εξουσίας, η οποία θα καταστήσει υποτελείς διαφορετικές κοινωνικές 

ομάδες και μεταξύ αυτών τους εκπαιδευτικούς. 

Με τη συντακτική πράξη 25/1945 « περί εκκαθαρίσεως των Κρατικών Οργανισμών εκ 

των λαβόντων μέρος εις το στασιαστικόν κίνημα  της 3
ης

 Δεκεμβρίου 1944»
2
 εκδιώκονται 

εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
3
 και καταγράφεται ο ανταγωνισμός του πολιτικού λόγου και 

                                                
2
 Συντακτική Πράξις 25/21.3.1945 «Περί εκκαθαρίσεως των κρατικών οργανισμών εκ των λαβόντων μέρος [κλπ.] 

εις το στασιαστικόν κίνημα της 3ης Δεκεμβρίου 1944» (ΦΕΚ Α΄ 67/22.3.1945). 
3 Βλ. (Ενδεικτικά) Απομάκρυνση επιθεωρητών δημοτικών σχολείων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για συμμετοχή στο 

στασιαστικό κίνημα της 3-12-1944 και για κομμουνιστική προπαγάνδα. (Υ.Α. 49934/5-9-1945, ΦΕΚ 220/13-9-

1945).  
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στην εκπαίδευση με επιδίωξη να διαιρεθεί η εκπαιδευτική κοινότητα σε διαφορετικές ομάδες 

μέσα από τη συγκρότηση διαφοροποιημένου πολιτικού λόγου. Η συνάρθρωση της πολιτικής 

πρακτικής και η επικέντρωση στο πεδίο του ελέγχου της εκπαίδευσης θα αποτυπωθεί στο 

ψήφισμα Θ΄
4
, όπου αποσπασματικές πολιτικές σημασίες θα εκφραστούν ως ολότητα, δηλαδή 

ως συγκεκριμένος πολιτικός λόγος.   

Με το ψήφισμα αυτό ελέγχθηκαν οι διορισμοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των 

εκπαιδευτικών, όπως και η ανάληψη ηγετικών θέσεων μέσα στο σύστημα, δηλαδή 

καθορίστηκε η διαδικασία ελέγχου της γραφειοκρατικής ιεραρχίας μέσα από τη συγκρότηση 

ενός πολιτικού λόγου σε νομοθετική ολότητα, η οποία νομιμοποίησε αποκλεισμούς μέσα από 

την περιστολή των ατομικών δικαιωμάτων, την ανάσχεση των πολιτικών ελευθεριών, 

κατασκευάζοντας νόημα  από την ίδια την επιλογή ερμηνείας των διαφορετικών πολιτικών 

λόγων
5
. Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τον Α.Ν. 751 του 1948 

προηγήθηκαν σε ανάληψη θέσεων όσοι υπηρετούσαν «το έθνος κατά της συμμοριακής 

δράσης»
6
.  

 

 

3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το μοντέλο εκπαίδευσης που διαμορφώνεται αντικατοπτρίζει την πολιτική ένταση. Το 

νόημα καθορίζεται μονοσήμαντα μέσα από μια διαδικασία σκιαγράφησης της γνώσης, όπου 

εισάγεται ένα ευρύ φάσμα εννοιών που σχηματοποιεί το αντικομουνιστικό μοντέλο. Στο 

επίπεδο της ρηματικότητας αναδεικνύονται οι ιστορικές στιγμές ως καθοριστικά σημεία σε μια 

μορφή εκπαιδευτικής πολιτικής, που διαμορφώνεται πάντοτε σε σχέση με αυτό που αποκλείει, 

                                                                                                                                                     
Με βάση την Σ.Π. 25/1945 συγκροτείται το Μάιο, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δ. Μπαλάνου (8 

Απριλίου 1945 έως 11 Αυγούστου 1945) επιτροπή αποτελούμενη από τον αρεοπαγίτη Ι. Σακκέτα ως Πρόεδρο και 
τους καθηγητές Ι. Γεωργιάδη και Ν. Εξαρχόπουλο, προκειμένου να «κρίνη τους συμμετασχόντες ή 

συνεργήσαντας εις την εκδήλωσιν του κινήματος της 3ης Δεκεμβρίου 1944 καθηγητάς». Απόφαση 2393/1.5.1945 

του Υπουργού Παιδείας. Υπ’ αρ. πρωτ. 1186/1.3.1945 έγγραφο του Πρύτανη Ι. Πολίτη προς το Υπουργείο 

Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, σε: ΙΑΕΚΠΑ, Διορισμοί καθηγητών (Προκηρύξεις, πληρώσεις εδρών και 

άλλες διαδικασίες) 1941-1948, Αρ. φακέλου 195.3, Ακ. Έτος 1944-45, υποφάκ. 1/1944-45. 
4 Σύμφωνα με το ψήφισμα, «Δικαστικοί λειτουργοί, καθηγηταί Πανεπιστημίου, λοιποί εκπαιδευτικοί, δημόσιοι 

υπάλληλοι[…], αναστελλομένης της ισχύος των σχετικών περί ισοβιότητος και μονιμότητος των δημοσίων 

υπαλλήλων διατάξεων του ισχύοντος Συντάγματος, απολύονται κατά τους ορισμούς του παρόντος» (άρθρο 1). 

Μεταξύ των λόγων απόλυσης προβλέπεται και η «οιαδήποτε συμμετοχή ή συνέργεια εις την εκδήλωσιν της από 

3ης Δεκεμβρίου 1944 μέχρι 12ης Φεβρουαρίου 1945 στάσεως και οιαδήποτε έκτοτε και εφεξής μέχρις λήξεως της 

ισχύος του παρόντος δράσις –ή και συμμετοχή εις τοιαύτην– κατά της εν τω Κράτει εννόμου τάξεως ή υπέρ των 
συμμετασχόντων εις την ως άνω στάσιν ή και υπέρ των αντικρατικών και αντεθνικών επιδιώξεων και σκοπών 

τούτων» (άρθρο 2). 

Επίσης, οι αποφάσεις που εκδίδονται βάσει του ψηφίσματος δεν προσβάλλονται σε οποιοδήποτε τακτικό πολιτικό 

ή διοικητικό δικαστήριο, ενώ οι απολυόμενοι υπάλληλοι δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας (άρθρο 11). Θ΄ Ψήφισμα «περί εξυγιάνσεως των δημοσίων υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 251/28.8.1946). 

Πρβλ. Με βάση το Ψήφισμα Θ’ απελύθη ο καθηγητής  της Νομικής Σχολής Αλ. Σβώλος και  ο καθηγητής Α. 

Αγγελόπουλος.  Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ, Νομική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών, τόμος 14ος, Συνεδρία της 

4.11.1946, σ. 204. 

Πρβλ.. Με αντίστοιχες Υπουργικές Πράξεις απολύθηκαν εκπαιδευτικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί. Μεταξύ 

αυτών οι  εκπαιδευτικοί σύμβουλοι Β. Τατάκης, Δ. Γιδαράκος και Ε. Παιδούση.  
5 Πρβλ. Αργότερα το 1951 με αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Παιδείας τον Γ. Παπανδρέου (1 

Φεβρουαρίου 1951 έως 4 Ιουλίου 1951) θα επανέλθει η συζήτηση σε μια άλλη οπτική για την ανασυγκρότηση της 
εκπαίδευσης, ως πρώιμες οριοθετήσεις ενός διευρυμένου σχεδίου  για μια άλλη μορφή οργάνωσης εκπαίδευσης 

που η έμφαση βρίσκεται στην υπέρβαση μέσα από την επανα-θεώρηση του δομικού συστήματος και των 

δυνατοτήτων πολιτικής παρέμβασης σε ένα διαφορετικό μοντέλο εκπαίδευσης, όπου η χάραξης στρατηγικής θα 

ενσωματώνει νέες θέσεις για τη λειτουργικότητα της εκπαίδευσης σε μια δημοκρατική θέαση όλου του 

συστήματος (Μπουζάκης, 1999; Μπουζάκης, 2003; Μπουζάκης, 2011; Χαραλάμπους, 1990). 
6 Βλ. (Ενδεικτικά) Έγγραφο Α.Π. 668/05-09-1950, ΓΑΚ Σάμου Ικαρίας.  
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δηλαδή κατασκευάζεται νόημα μέσω του αποκλεισμού λόγων για τη δημοκρατία, τον 

ουμανισμό, την πολιτική των δικαιωμάτων και την ελευθερία της έκφρασης.  

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο μάθημα της Πολιτικής Αγωγής. Με κείμενο του Κ. 

Τσάτσου επισημαίνεται η αναγκαιότητα επαν-εισαγωγής του μαθήματος και  επανα-

διδασκαλίας του
7
. Το μάθημα της Πολιτικής Αγωγής εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει ένα 

θεωρητικό συνεκτικό πλαίσιο για την έννοια του έθνους-κράτους και της εθνικής συνείδησης 

και θα συμβάλλει στην επίτευξη των πολιτικών στόχων για την δημιουργία προτύπων μέσω 

της προβολής θεσμοποιημένων ρόλων απόδοσης νοήματος στην έννοια πολίτης. Το 

συγκεκριμένο μάθημα ως γνωστική ενότητα συνδέεται με την Ιστορία και τα Θρησκευτικά στη 

δημιουργία ενός καθεστώτος «αλήθειας», στο πλαίσιο μιας επιβαλλόμενης συμβολικής 

λογικής που ερμηνεύει τον ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα επινοώντας και επιδεικνύοντας 

αφηγήσεις μιας εθνικής και λαϊκής κουλτούρας.  

Παράλληλα στα σχολεία διακινούνται περιοδικά τα οποία προμηθεύονται οι σχολικές 

βιβλιοθήκες και τα διαθέτουν στους μαθητές. Στις εγκυκλίους προς τις σχολικές μονάδες 

αναφέρεται η αξιοποίηση του περιεχομένου των περιοδικών «κατά τα ελεύθερα απογεύματα» 

που θα διεξάγονται συζητήσεις «προς φρονιματισμόν των μαθητών και προς επίτευξιν μιας 

πλήρους ηθικής κοινωνικής και εθνικής ζωής»
8
. Την ίδια περίοδο προτείνονται τα περιοδικά 

1.«Ο θησαυρός των παιδιών»
9
,2. «Η ζωή του Παιδιού»  3. « Τα Λουλούδια»

10
 και 

4.«Μαθητικά Νέα»
11

.  Επίσης  δίνεται ιδιαίτερη έμφαση  στην προμήθεια  του περιοδικού του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
12

 όπως και του περιοδικού «Η ζωή του Παιδιού» (Αδελφότητα, 

Ευσέβεια) « για φρονηματισμό του παιδιού προς επίτευξη πλήρους ηθικής και κοινωνικής 

ζωής». 

Ταυτόχρονα, η γνώση μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος διαμορφώνει θεματικές 

ενότητες λογικής που σχηματοποιούν πολιτικά επιβαλλόμενα περιβάλλοντα. Η αλληλεγγύη 

των πολιτών «φαλκιδεύεται» και διαστρεβλώνεται η έννοια της κοινότητας επαναφέροντας τη 

συζήτηση σε ιδεολογήματα που έχουν μια επιμεριστική βάση μέσα από τη διάκριση «εμείς, οι 

εθνικόφρονες» και «οι άλλοι οι κομμουνιστές». Με βάση την πρόταση του Εκπαιδευτικού 

Συμβουλίου  οι σχολικές βιβλιοθήκες θα πρέπει να προμηθευθούν τα έργα : 1) Οι Έλληνες και 

οι Βούλγαροι εις την Μακεδονίαν και Θράκην και 2) Τα όρια του Ελληνισμού εις την 

Βαλκανικήν. Και τα δυο είναι έργα του Δ. Ξανάλατου (Γυμνασιάρχη) και 3) Η «παγκόσμια 

Ιστορία» του Μ. Βολονάκη (τόμ. 1) 

Παράλληλα, με το περιεχόμενο των μαθημάτων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

ελέγχεται η γνώση ως λόγος και νόημα σε κάθε γνωστική ενότητα που μπορεί να δομηθεί ένα 

                                                
7 Με απόφαση του Κ.Γ.Δ.Σ.Ε. προτείνεται το βιβλίο του Σ. Τριανταφύλλου «Εθνική Αγωγή» για χρήση των 
μαθητών της τελευταίας τάξεως των σχολείων μέσης εκπαίδευσης. 
8 Βλ. (Ενδεικτικά) Έγγραφο Α.Π. 1011/14-11-1949, ΓΑΚ Σάμου- Ικαρίας. Υπογράφεται από τον επιθεωρητή Γ. 

Βουτσίνο. 
9 Το περιοδικό «Ο θησαυρός των παιδιών» εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Δ. Δημητράκου και όπως αναφέρεται 

στην εισήγηση του Θ. Παρασκευόπουλου και Σ.Π. Καλλιάφα μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Εκπαίδευσης 

συστήνεται ως κατάλληλο περιοδικό για τις σχολικές βιβλιοθήκες. (Αρχείο Υπουργείου Παιδείας, ΑΣΕ, πράξη 

90/01-08-1947). 
10 Στο περιοδικό «Λουλούδια» διευθυντής έκδοσης είναι ο Ι. Γιανέλλης. Αρχείο Υπουργείου Παιδείας, Κεντρικό 

Γνωμοδοτικό Διοικητικό Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως, πράξη 77, 12-06-1948. 
11  Στα «Μαθητικά Νέα» του Θ. Θεμιστοκλέους στην τριμελή επιτροπή εκτός από τον Θεμιστοκλέους 

συμμετέχουν ο Η. Λάγιος και ο Ι. Σκουτερόπουλος Στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται ότι η 

έκδοση του περιοδικού είναι «πατριωτική υποχρέωση». Στο περιεχόμενο του περιοδικού εκτός από άρθρα για 
τους νέους θα περιλαμβάνονται νόμοι και βασιλικά διατάγματα, νομικές γνωμοδοτήσεις, μεταθέσεις και ειδική 

έκδοση εγκυκλοπαιδικού λεξικού. Η τιμή του περιοδικού ήταν 2.500 δραχμές.  Έγγραφο Α.Π. 52192/28-09-1948, 

ΓΑΚ Σάμου- Ικαρίας. 
12 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το έγγραφο που διακινείται στα σχολεία το 1949, όπου καλούνται τα σχολεία να 

δώσουν στοιχεία για τον αριθμό των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στις δράσεις του Ερυθρού 

Σταυρού.  Αταξινόμητο, ΓΑΚ Σάμου- Ικαρίας. 
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μοντέλο εθνικισμού (Shimahara,  Holowinsky & Tomlinson- Clarke, 2012) και θρησκευτικού 

λαϊκισμού, όπου οι δυο αυτές συνιστώσες φαίνεται να μην διαχωρίζονται, δημιουργώντας μια 

επιλεγμένη ενότητα νοήματος χωρίς εναλλακτικές προσεγγίσεις.  

Στην κατηγορία των ειδικών πολιτικών βιβλίων θα μπορούσαν να ενταχθούν:  1.«Για 

την αγάπη της πατρίδας» του Δ. Σ. Ασημάκη (αντισυνταγματάρχη πυροβολικού), 2.  « Το 

Κοσμοϊστορικό όχι» Δ. Σούλης (συνταγματάρχης Ε.Α.). 3. «Ο αγώνας του 1866-1869 για την 

Ένωση της Κρήτης» του Ι. Μαμαλάκη (καθηγητή πειραματικού σχολείου, Θεσσαλονίκης) 4. 

«Εθνικά λάβαρα» του Θ. Παπασπυρόπουλου.5.   «Οι Βωμοί θριάμβων» του Εμ. Κασιμάτης 

και «Το Παιδομάζωμα» του Δ. Πεφάνη
13

. Επίσης  τα βιβλία: «Το Κ.Κ.Ε. και η Μακεδονία»
14

 

του Δ. Ζαφειρόπουλου και το βιβλίο «Επιτέλους ελεύθερος» του Β. Κραφτσένκο
15

. Όπως 

φαίνεται η ένταξη βιβλίων στο σχολικό περιβάλλον γραμμένων από στρατιωτικούς δίνει άλλη 

διάσταση στη διασύνδεση της ιστορικής γνώσης με την κατασκευή της πολιτικής 

πραγματικότητας, όπου ερμηνεύεται μια σειρά ιστορικών στιγμών που έρχονται στο προσκήνιο 

με μια δραματουργική προσέγγιση από φορείς δράσης που συνέβαλλαν στην ανάδειξη 

ιστορικών στιγμών μέσα από ένα πολιτικό παίγνιο με τη συγκρότηση και την αναπαραγωγή 

ιστορικού νοήματος, συμβάλλοντας σε μια διαδικασία κατασκευής γεγονότων και ερμηνείας 

τους
16

.  Είναι σημαντικό ότι ο στρατός διαμεσολαβεί ως πληροφορητής διαμορφώνοντας 

αφηγήσεις υποστηρίζοντας εθνικές αξίες που ενθυλακώνονται σε αντίστοιχα γνωστικά πεδία. 

Στο τελετουργικό κομμάτι ενδιαφέρον παρουσιάζει η διοργάνωση των εθνικών εορτών  

με τη σύνδεση παρόντος-παρελθόντος. Την ίδια περίοδο προτείνονται τα βιβλία «Για την 

πατρίδα» και «Η θυσία» του Ε. Μπασιάκου (θεατρικά έργα)
17

. Η έμφαση στα θεατρικά έργα 

σχετίζεται με τη διαμόρφωση ιδεολογικού ρόλου, όπου το θέατρο ως τελετουργία μέσω της 

συμμετοχής των ατόμων δημιουργεί εμπειρίες, αξιακές κατευθύνσεις και ενδυναμώνει 

πολιτισμικές δεσμεύσεις. Συνδέονται τα αποσπασματικά ιστορικά επεισόδια
18

 σε ένα 

ενοποιημένο σύστημα εξέλιξης, ώστε να δημιουργείται έντονη αναπαράσταση
19

 που 

                                                
13 Αναφέρεται ότι στο βιβλίο παρουσιάζεται «σαφής η ιστορική αλήθεια των βαρβαρικών επιδρομών κατά της 

Ελληνικής νεότητος η οποία ήτο εμπόδιον εις τα Σλαβικά σχέδια όλων των εποχών». 
14 Στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται ότι « το Κ.Κ.Ε και η Μακεδονία εις τας σελίδας του οποίου 

συνοπτικώς μεν αλλά μετά πραγματικών στοιχείων αποδεικνύεται η συστηματική και σατανική επιβουλή των 

εχθρών της πατρίδος και των παραστατών αυτών, οίτινες επεχείρησαν να σκλαβώσουν την αδούλωτον γην της 

Ελληνικής Μακεδονίας». 
15 Έγγραφο Α.Π. 42978/01-11-1948, Υπογράφεται από τον Δ. Βουρδουμπά (7 Μαΐου 1947 έως 20 Ιανουαρίου 

1949) Υπουργό Παιδείας. 

Ο Β. Κραφτσένκο ήταν Ρώσος μηχανικός και έφεδρος λοχαγός του Ερυθρού Σταυρού, όπως αναφέρεται στο 

έγγραφο εγκαταστάθηκε «εν Ηνωμένες Πολιτείαις αφηγήται μετά φρίκης και απεικονίζει με τα μελανώτερα των 

χρωμάτων τα όργια, τας φρικαλεότητας και τα βασανιστήρια του σκοτεινού κομμουνιστικού λαβυρίνθου, 
υποδεικνύει τον κατά της ελευθερίας της ανθρωπότητος βυσοδομούμενον κίνδυνον και αποκαλύπτει το αιματηρόν 

όργιον του Ερυθρού παραδείσου εκ του οποίου κατώρθρωσε να διαφύγη». 
16 Πρβλ. Σε έγγραφο του ο Υπουργός Παιδείας Δ. Βουρδουμπάς διαφοροποιεί τον εθνικό προσανατολισμό και το 

θρησκευτικό περιεχόμενο με τα καινοφανή διδάγματα των κομμουνιστών «με τα οποία άνθρωποι με σκοτεινόν 

παρελθόν και θολήν την σκέψιν επιχειρούν να συσκοτίσουν την διάνοιαν των νέων και να παρασύρουν αυτούς εις 

σκέψεις και πράξεις αντικοινωνικάς και αντιπατριωτικάς».  
17Στην περιγραφή των θεατρικών έργων αναφέρεται ότι παρουσιάζουν «Εθνικάς σκηνάς αγνού πατριωτισμού και 

αυτοθυσίας, εμπνευσμένα από τα ηρωικά παραδείγματα της πολεμικής Ιστορίας μας». Έγγραφο Α.Π. 47851/01-

11-1948, Υπογράφεται από τον Δ. Βουρδουμπά. 
18 Πρβλ. Τη περίοδο αυτή διοργανώνεται από το Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών «Η σχολική ώρα». Πρόκειται για 

ειδικές ομιλίες που απευθύνονται προς τους μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Οι 

εκπομπές αυτές πραγματοποιούνται Δεύτερα, Τετάρτη και Παρασκευή 12:40 και επαναλαμβάνονται τις ίδιες 
ημέρες στις 17:30. Το περιεχόμενο των εκπομπών είναι ιστορικού ή θρησκευτικού περιεχομένου. Έγγραφο 

1282/08-12-1947, ΓΑΚ Σάμου- Ικαρίας. 
19 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάδειξη ηρώων, ώστε να δημιουργείται εντονότερη εμπειρία μέσα από τη 

συσχέτιση σημείων και ιστορικών σημασιών. Το 1948 η εκπαιδευτική κοινότητα ενημερώνεται για τη δράση της 

δασκάλας Β. Παπαθανασίου [(1908- Νοέμβριος 1946) σπούδασε στην Πρακτική σχολή Έδεσσας που συντηρείτο 

από το σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων και αποφοίτησε το 1928 από τη σχολή Νηπιαγωγών 
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συμβάλλει στην αντίληψη των ιστορικών γεγονότων μέσα από την απεικόνιση ανθεκτικών 

ιστορικών στιγμών, που προκύπτουν από ερμηνεία ιστορικών μηνυμάτων και συμβόλων. 

Στο επίπεδο της συμβολικής αναπαράστασης
20

 δημιουργείται ιστορική εμπειρία και 

μέσα από το συμβολικό λόγο που παρουσιάζεται στο σχολικό περιβάλλον με τις εικόνες 

σύμβολα, που επιβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς φορείς, δίνοντας την εντύπωση ότι πέρα 

από την ιστορική πραγματικότητα- που συμβολικά απεικονίζεται και συμπληρώνει τη 

νομιμοποιημένη κειμενο-αφήγηση του αναλυτικού προγράμματος- δεν υπάρχει άλλος 

αποδεκτός, νομιμοποιημένος, ιστορικός λόγος. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του εθνικού 

φρονήματος ενδιαφέρον παρουσιάζει η εθνική εξόρμηση με τίτλο «Νίκη και Εργασία» που 

πραγματοποιείται στην 25
η
 Μαρτίου 1949. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία από τους 

μαθητές για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι «συμμορίτες» στα σχολεία, για τους 

εκπαιδευτικούς που δολοφόνησαν και για την ευθύνη που έχουν στον αναλφαβητισμό του 

πληθυσμού. Ταυτόχρονα, οι μαθητές θα πρέπει να ενημερωθούν για το «παιδοφύλαγμα» που 

όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  Ελληνόπουλα κρατούνται σε 

στρατόπεδα, προκειμένου «να αποβάλωσιν τον εθνικόν χαρακτήραν και την εθνικήν 

συνείδησιν». Στη συγγραφή των κειμένων των μαθητών στον επίλογο θα πρέπει να αναφέρεται 

έκκληση προς τους ισχυρούς φίλους και συμμάχους « να επέμβωσιν ενεργώς δια την απόδοσιν 

εις τους γονείς και την Ελλάδα των αρπαγέντων τέκνων των»
21

. Το Υπουργείο Παιδείας θα 

συγκεντρώσει τις καλύτερες εκθέσεις, οι οποίες προβλέπεται να ανακοινωθούν «δια όλων των 

ραδιοφωνικών σταθμών της Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων φιλικών 

χωρών»
22

.  

 

 

4. ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

Μετά τον εμφύλιο παρατηρείται ότι παράλληλα με τις αυταρχικές νομοθετικές 

ρυθμίσεις διαμορφώνεται στην εκπαίδευση μια κατάσταση αναστοχασμού, διασυνδεόμενα 

επίπεδα εκπαιδευτικής θεώρησης επανεξετάζονται σχηματοποιώντας ευρύτερα πεδία 

συναίνεσης μέσα από μια αλληλεπίδραση ατόμων με ταυτόχρονη προβολή μείωσης της 

έντασης των ανταγωνιστικών συμφερόντων. Στη βάση του χωρικού περιορισμού προβάλλεται 

η εκπαιδευτική αναγκαιότητα
23

, δηλαδή μια εννοιολογική συγκρότηση μιας επιστημονικής 

                                                                                                                                                     
Έδεσσας. Διορίστηκε ως νηπιαγωγός στο Σκρά το 1929]. Παρουσιάζεται ως θύμα των κομμουνιστών. Στο 

κείμενο του Υπουργείο Παιδείας προς τις Εκπαιδευτικές Αρχές περιγράφεται αναλυτικά η δράση της και δίνεται 

έμφαση στα βασανιστήρια που υπέστη. Αρχείο Υπουργείου Παιδείας, Έγγραφο Α.Π. 37051/01-11-1948. 
20 Βλ. Με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας επιβάλλεται στα σχολεία η ανάρτηση των εικόνων του Ιησού 
Χριστού και των βασιλέων. Έγγραφο Α.Π. 1011/14-11-1949  ΓΑΚ Σάμου- Ικαρίας. 
21 Πρβλ. Την ίδια περίοδο πραγματοποιείται έρανος προς «διάσωσιν των μικρών ελληνοπαίδων των περιοχών, 

αίτινες επλήγησαν υπό του συμμοριτισμού. Η διάδωσις τούτων και η εθνικοπνευματική αγωγή των συνετελέσθη 

κατά την διάρκειαν του συμμοριτισμού εις τας επί τούτω ιδρυθείσας παιδουπόλεις αίτινες μετά την επιβολήν της 

τάξεως και του Κράτους του Νόμου, διελύθησαν πλην ωρισμένων ως ας θα συγκεντρωθούν οι μη 

επαναπατριστέοι ορφανοί και ως ους θα εξακολουθήση παρεχομένη η γραμματική και επαγγελματική μόρφωσις 

και η Εθνική αγωγή». Έγγραφο Α.Π. 871/18-10-1950, ΓΑΚ Σάμος- Ικαρία. 

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη βασίλισσα, η οποία όπως αναφέρεται στο έγγραφο έσωσε τα παιδιά «από τα νύχια 

των σλαβοκομμουνιστών και η οποία σαν πραγματική μητέρα ενδιαφέρεται δια το παιδί». 
22 Όπως αναφέρεται στο κείμενο του Υπουργείου Παιδείας «τόσην αποδίδουν οι σύμμαχοι μας, Αμερικανοί, 

σημασίαν εις την τοιαύτην προβολήν της Ελλάδος επ’ ευκαιρία της εθνικής μας εορτής, ώστε ο Πρόεδρος 

Τρούμαν απεδέχθη την επίτιμον προεδρίαν του όλου εορτασμού». Έγγραφο Αρ. Π. 213/02-03-1949 ΓΑΚ Σάμου- 
Ικαρίας. 
23 Πρβλ. Ζητήματα για τον αναλφαβητισμό με έμφαση σε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία «ο αναλφαβητισμός και 

η αγραματωσύνη εις την Ελλάδαν» έκδοση της Εταιρείας προς καταπολέμησης του αναλφαβητισμού. Αθήνα, 

1946. Αυτή τη περίοδο ιδρύονται κρατικά ιδρύματα που προβάλλουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, όπως το 

«Εθνικό Ίδρυμα» (Εθνικό Ίδρυμα 1947-1951. Αθήνα, 1951) και η «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος» 

(Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος. Αθήνα, 1952). 
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κοινότητας, που επαναπροσδιορίζει την εκπαίδευση ερευνώντας και παρακολουθώντας 

εκπαιδευτικά ρεύματα σε μια προσέγγιση στο μικρο επίπεδο- με τεχνητή αποκέντρωση από 

την πολιτική- σε μια απόπειρα δια-τομεακής κατανόησης της εκπαίδευσης 

επαναπροσδιορίζοντας τις έννοιες, εκπαιδευτική αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, 

προνοητικότητα και διαχείριση. 

Στο ζήτημα της διαμόρφωσης της «τάξης του παιδαγωγικού Λόγου» μπορεί να ενταχθεί 

το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Όπως προβλέπεται το σχολικό έτος 1949-1950 

οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τους όρους μπορούν να παρακολουθήσουν διετή επιμορφωτικό 

κύκλο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι και το πιστοποιητικό από  

την Αστυνομική Αρχή, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο εκπαιδευτικός δεν εμπίπτει στις 

διατάξεις του Α.Ν 516/1946 ( Ψήφισμα Μ.Θ./1948).  

Οι αριστεροί διανοούμενοι επαναφέρουν τη συζήτηση σε ένα δημοκρατικό σχολείο και 

συσχετίζουν το θέμα της ανασυγκρότησης της εκπαίδευσης με τη δημοκρατική της λειτουργία  

και την κουλτούρα του δημοτικισμού
24

 που δεν περιλαμβάνει μόνο τη δομή της γλώσσας αλλά 

ως ερμηνευτική προσέγγιση εντάσσει τις δημοκρατικές λειτουργικές συνιστώσες μιας 

διαφορετικής προσέγγισης, όπου η εξωτερικότητα των πολιτικών δομών αντικατοπτρίζει τις 

αξίες ενός δημοκρατικού συστήματος. Κανονιστικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν θεωρητικά 

πρότυπα για τη μείωση της κοινωνικής ανισότητας και τη διαμόρφωση ενός πολιτικού 

ουμανισμού, όπου φορείς δράσεις και δομές θα διαντιδρούν στην οργάνωση μιας πολιτικής 

ολότητας με παράλληλη αναίρεση των μορφών πολιτικής ασυμβατότητας, που κυριαρχούν στο 

παρωχημένο πολιτικό σύστημα.  

Φαίνεται να αναδεικνύεται η έννοια της ροής της γνώσης σε ένα υπολανθάνοντα 

ανθρωπισμό, που οδηγεί σε κομφορμιστικές στρατηγικές ισορροπίας με στόχο την ειρήνευση 

χωρίς κατ’ ανάγκη να σημαίνει ότι η εκπαιδευτική φόρμουλα επικέντρωσης της γνώσης 

δημιουργεί μια ψευδή συνείδηση στον εκπαιδευτικό κόσμο, δηλαδή ότι φυσικοποιεί την 

πολιτική βία. Το επιστημονικό παράδειγμα με τις δομικές εκπαιδευτικές θεωρήσεις λειτουργεί 

ως επιλεκτικό μοντέλο ανάδειξης της δυναμικής της γνώσης, πέρα από τη νομοθετική 

ρηματική συντηρητική αντίληψη των κυβερνήσεων.  

Ένα σύστημα έχει καταρρεύσει και μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα ανταγωνιζόμενα 

καθεστώτα γνώσης ιδιοποιούνται πόρους που δημιουργούνται με τη  μεσολάβηση θεωριών για 

τη δυναμική της εκπαίδευσης. Φαίνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα να δημιουργούνται 

ανταγωνιστικοί, θεωρητικοί τόποι σε μια όλο και πιο σύνθετη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών 

καταστάσεων.  

Παρατηρείται ότι παράλληλα με τα θεσμικά καθεστώτα αποκλεισμού και ελέγχου, 

όπου κυρίαρχος παράγοντας πολιτικής συμπεριφοράς είναι η ισχύς και το ατομικό συμφέρον, 

λειτουργούν καθεστώτα γνώσης, που χρησιμοποιώντας ως πόρο  τη γνώση επαν-ορίζουν 

ορθολογικά μοντέλα επανακέντρωσης των ατόμων σε αξίες επαν-ορίζοντας και την έννοια της 

ηθικής με πολιτικούς όρους. Ίσως σε αυτή τη φάση η εκπαιδευτική κοινότητα να διαμορφώνει 

υπόρρητα παράλληλα δίκτυα συμμετοχής στην πολιτική μέσα από τη γνώση.  

                                                                                                                                                     
Πρβλ. ΣΤο θέμα των σχολείων αναλφαβήτων στις περιοχές, όπου υπάρχουν εξόριστοι, επισημαίνεται στους 

εκπαιδευτικούς τα σχολεία ενηλίκων να ελέγχονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς 

«απαγορεύεται αυστηρώς η οργάνωση σχολείων αναλφαβήτων υπό των εκτοπίσει διδασκάλων […]  Έγγραφο 

Α.Ρ. 409/12-05-1947 ΓΑΚ Σάμου- Ικαρίας. 
24 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη δομή και το περιεχόμενο του δημοτικισμού σε μια πολιτική προσέγγιση λειτουργίας 
εννοιολογικών εργαλείων που διαμορφώνουν νέο πολιτικό habitus στην εκπαίδευση. (Γ. Ιμβριώτη « Η ιδεολογία 

του Δημοτικισμού», περ. «Ελεύθερα Γράμματα», Αθήνα, 1947). 

Πρβλ. Αργότερα ειδικά θέματα για την αναγκαιότητα  εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος με 

παράλληλη προβολή της θέσης για τη μείωση της κοινωνικής ανισότητας μέσω συμβολικών κατασκευών για τη 

δημοκρατική πολιτική ηθική. (Συλλογικό Έργο (1966) « Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΔΑ: Εκπαιδευτική 

Μεταρρύθμιση. Αθήνα: Προοδευτική Παιδεία). 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική: Σχολική γνώση και Θεωρητικές προσεγγίσεις 

45 

 

 Στις συμβατικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις της περιόδου εντάσσεται το Πρώτο 

Συνέδριο
25

 που θα θέσει ζητήματα για την οργάνωση της εκπαίδευσης μετά τον εμφύλιο. Με 

βάση τις θεματικές του συνεδρίου θα μπορούσε να γίνει κατηγοριοποίηση σε τρία πεδία. Το 

πρώτο πεδίο επικεντρώνεται στο μαθητή και εξετάζονται ζητήματα επιβίωσης του σε ένα 

περιβάλλον που η ψυχική και η σωματική μέριμνα είναι υποχρέωση της πολιτείας
26

. Η έμφαση 

βρίσκεται σε μια προνοιακή πολιτική, όπου οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιβαλλόμενες σε 

μια πολιτική δικαιωμάτων των παιδιών ως ατόμων
27

. Πρόκειται για την επικέντρωση σε 

κρατικές πολιτικές που ορίζονται στο πρότυπο του φιλελεύθερου κράτους που διαμεσολαβεί με 

μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί η λειτουργική σύνδεση ατόμων-κράτους-

κοινωνίας (Colin, Lister & Marsh, 2011). Σε αυτή τη περίπτωση προβάλλεται η ενότητα 

θεσμών, διαμεσολαβήσεων και λόγων σε μια φιλελεύθερη διαλογική διεργασία επιλεκτικών 

δράσεων του φιλελεύθερου κράτους. 

 Επίσης, το θέμα των μαθητικών συσσιτίων εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα 

λειτουργίας των σχολείων και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο έργο της κυβέρνησης, με έμφαση 

στην προβολή του ενδιαφέροντος για τα παιδιά του λαού. Αναφέρεται η διάκριση σε εύπορες 

οικογένειες και μη εύπορες. (στα σχολεία διακινείται το βιβλίο τα μαθητικά συσσίτια). 

Παρατίθεται κατάλογος των ειδικών κατηγοριών που μπορούν να επωφεληθούν από τα 

μαθητικά συσσίτια. Ειδικά στοιχεία δίνονται στο βιβλίο «Μαθητικά Συσσίτια» από το Κέντρο 

Μαθητικής Αντίληψης Αθηνών για την οργάνωση μαθητικών συσσιτίων
28

. Η προνοιακή 

πολιτική για το παιδί βασίζεται στην πολιτική των δικαιωμάτων του παιδιού που προβάλλεται 

και από διεθνείς οργανισμούς (Καλεράντε, 2012α). Το θέμα της παιδικής προστασίας 

σχετίζεται με τον πολιτικό λόγο με προβολή του πολιτισμικού συστήματος, όπου 

εσωτερικεύονται ανάγκες και προδιαθέσεις των ατόμων και προβάλλονται στο επίπεδο του 

πολιτικού συστήματος ως προνοιακή πολιτική θέση.  

Το δεύτερο πεδίο εστιάζεται σε θέματα πολιτικής ηθικής
29

. Παρατηρείται ότι η 

επικέντρωση βρίσκεται στη διαμόρφωση λόγου, όπου ορίζονται οι πολιτικές αξίες, η 

κοινωνική τάξη σε μια επιβαλλόμενη πολιτική μετά την ακύρωση των ενδο-πολιτικών 

διαλόγων και των αντίστοιχων δια-κοινωνικών επισημάνσεων. Στόχος είναι η προσαρμογή των 

ατόμων σε ένα μεταβαλλόμενο ασταθές περιβάλλον μέσα από τη συγκρότηση της πολιτικής 

ηθικής, που διαμορφώνει ιδεολογήματα για τον εθνικό ρόλο, τη συγκρότηση γύρω από το 

έθνος-κράτος, με πολιτικές συνιστώσες, την ιστορία και την θρησκεία που ως συγγενικά 

δίκτυα λόγου δημιουργούν μια δομο-λειτουργική ενοποίηση, νομιμοποιώντας θεσμούς σε 

                                                
25 Το Σεπτέμβριο του 1949 ο Υπουργός Παιδείας Κ. Τσάτσος (20 Ιανουαρίου 1949 έως 6 Ιανουαρίου 1950) 

ξεκινάει ένα διάλογο με τα εποπτικά όργανα της εκπαίδευσης. Με βάση αυτή τη προκαταρκτική συζήτηση θα 
οργανωθεί συνέδριο 17-22 Οκτωβρίου 1949. Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν ο Ε. Σέκερης, Πρόεδρος του 

Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Ι. Σκουτερόπουλος και Οργανωτική Επιτροπή Θ. Παρασκευόπουλος και Γ. 

Ζομπανάκης, Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι και ο Δ. Στεφάνου, Διευθυντής Σχολικής Υγιεινής. (Συνέδριον 

Εκπαιδευτικών ΔΟΕ).  
26 Βλ. Υγιεινή κατάστασις των μαθητών και διδασκάλων. Ενδεικνυόμενα μέτρα. (Δ. Στεφάνου). Επίδρασις των 

από του πολέμου και εντεύθεν στερήσεων και δοκιμασιώς την επί σωματικής και ψυχικής υγείας του παιδιού ( Κ. 

Χωρέμης).  Η εκπαιδευτική άποψις των μαθητικών συσσιτίων και εξοχών (Β. Θεοφανόπουλος).  

Αυτή τη περίοδο στις σχολικές βιβλιοθήκες χορηγείται το βιβλίο Υγιεινής του Δ. Στεφάνου. Η συνδρομή για το 

περιοδικό Σχολική Υγιεινή ήταν 18.000 δραχμές. 
27 Πρβλ. Άρθρα στο περιοδικό «Σχολική Υγιεινή» ( περιοδικόν Παιδολογίας και Σχολικής Υγιεινής) τομ. Η΄-Θ΄ 

τχ. 74-78, όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη υγειονομικής συνείδησης, υγιεινολογικής 

διαπαιδαγωγήσεως και αναλύονται σύγχρονες θεωρίες παιδιατρικής, παιδολογίας και ψυχιατρικής.  
Από το 1946 επαναλειτουργούν τα μαθητικά συσσίτια. Ο Υπουργός Παιδείας Α. Παπαδήμος (18 Απριλίου 1946 

έως 27 Ιανουαρίου 1947) αναφέρεται στο κλονισμό της υγείας των μαθητών και επισημαίνει το ρόλο των 

εκπαιδευτικών στην διεξαγωγή των συσσιτίων. Έγγραφό Α.Π. 80755 Υπουργείον Εθνικής Παιδείας ( Διεύθυνση 

Σχολικής Υγιεινής, 23-09-1946, ΓΑΚ Σάμου- Ικαρίας). 
28 Βλ. (Ενδεικτικά) Έγγραφο Α.Π. 1057/8-12-1950 ΓΑΚ  Σάμου- Ικαρίας. 
29 Βλ. Ηθική αγωγή και αγωγή του πολίτου. ( Γ. Ζομπανάκης και Ι. Σκουτερόπουλος). 
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αντίθεση με τη κομμουνιστική θεώρηση ή άλλες πολιτικές καινοτομίες διεθνιστικού 

περιεχομένου, που προβάλλονται ως άλλος λόγος
30

.  

Δεν γίνεται αναφορά  στη δημοκρατική συγκρότηση και οργάνωση, το μοντέλο δηλαδή 

σύγκλισης προς το πλουραλιστικό κομματικό σύστημα, που οδηγεί σε ταυτόχρονη αποδοχή 

δικαιωμάτων. Γίνεται φανερό ότι το πολιτικό σύστημα μετά τον εμφύλιο επικεντρώνεται στη 

προσαρμογή των ατόμων στο σύστημα, αποθαρρύνει διαφοροποιήσεις, θεσμοθετώντας με 

βάση αρχές και θέσεις που αναδεικνύουν την πολιτική ακαμψία και τη δυσλειτουργία των 

κυβερνήσεων που μέσα από την επικέντρωση των νομικών ελέγχων των συμπεριφορών 

αποκλίνουν από τις αρχές της πολιτικής δημοκρατίας.  

Το θέμα της ηθικής αγωγής διαμορφώνεται σε ένα μονόλογο, μια συμβολική 

κατασκευή ελέγχου των πολιτικών υποκειμένων και ταυτόχρονα των εκπαιδευτικών 

πολιτικών. Πρόκειται για άρθρωση πολιτική αφήγησης σε ένα εκπαιδευτικό υπόδειγμα, που 

ανταποκρίνεται ως συμβολική αφήγηση στη πολιτική απεικόνιση.  

Το τρίτο πεδίο εστιάζεται στο ζήτημα της λειτουργίας και οργάνωσης της 

εκπαίδευσης
31

. Η αυταρχική θεσμική δομή δίνει έμφαση στις κανονιστικές νομοθετικές 

διευθετήσεις (Μελετόπουλος,1993; Νικολακόπουλος, 2001), που εννοιολογούνται μέσα από τη 

διασύνδεση των πολιτικών δομών επιτήρησης και ελέγχου. Το θέμα της αποτελεσματικότητας 

ή της απόδοσης του γραφειοκρατικού μηχανισμού ερμηνεύεται με βάση την εσωτερίκευση των 

πολιτικών αρχών του συστήματος, την κατασκευή μοντέλου διάχυσης και διαρροής των 

πολιτικών θέσεων. Ταυτόχρονα μετασχηματίζονται  ερμηνευτικά πλαίσια, ώστε να 

διαμορφώνεται ένα ομοιογενές σύνολο γύρω από ένα καθεστώς αλήθειας, που επιβάλλεται 

μέσα και από κρυφούς κώδικες λειτουργίας του λόγου. Διαμορφώνονται διασυνδέσεις ατόμων 

σε μια επιδίωξη εσωτερίκευσης κανόνων, ελέγχου των προσδοκιών των ατόμων, σε ένα 

συμβολικό περιβάλλον ακύρωσης της αυτόνομης λειτουργίας των συστημάτων.  Υπερτονίζεται 

ο κοινωνικός στόχος σε ένα συμβολικό περιεχόμενο που σε ατομικό επίπεδο περιορίζει τον 

αυθορμητισμό και το απρόβλεπτο και σε κοινωνικό συγκροτεί συλλογικότητες μέσα από την 

ανάδυση κοινών προεπιλεγόμενων πεδίων συμφέροντος. Πρόκειται δηλαδή για επιλογή 

σύγκλισης επιβαλλόμενης, ελεγχόμενης, που κατασκευάζεται και αναπαράγεται μέσα από τις 

θεσμικές δομές, που συμβάλλουν στη γενίκευση αξιών και θέσεων, αναδεικνύοντας την 

αναπροσαρμογή ως πολιτική αξία.  

 

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Το πεδίο της εκπαιδευτικής ρηματικότητας όπως κατασκευάζεται στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα και στον έλεγχο των γνωστικών 

αντικειμένων, που έμμεσα γίνεται με τις προτάσεις για την επιλογή βιβλίων και περιοδικών. Ο 

λόγος των συγκεκριμένων βιβλίων και εντύπων ανταποκρίνεται στο επιβαλλόμενο πολιτικό 

μοντέλο λειτουργίας της εκπαίδευσης, ώστε να διαμορφώνεται ένα ενιαίο μοντέλο λειτουργίας 

με έμφαση στις ιστορικές στιγμές σχηματοποιώντας πεδία ανταγωνισμού και σύγκρουσης 

μετατοπίζοντας από το πολιτικό πεδίο στον εκπαιδευτικό χώρο την αντιπαράθεση. 

Ο λόγος που κατασκευάζεται στην εκπαίδευση μέσω των κειμένων, των εικόνων και 

των τελετουργιών λειτουργεί ως πολύτροπο εκφραστικό μέσο, που εξυπηρετεί τις θεσμικές 

δομές και εργαλειακά δημιουργεί εκπαιδευτική πρακτική. Οι λειτουργίες στην εκπαίδευση 

διαμορφώνουν ιδεολογικό πεδίο που νομιμοποιεί τις σχέσεις εξουσίας ορίζοντας με αδιαφανείς 

όρους ιστορικά γεγονότα ως κατασκευές εγγράφοντας πολιτικές παραστάσεις και κοινωνικούς 

                                                
30 Βλ. Το ρόλο των εκπαιδευτικών περιοδικών για τις διώξεις των εκπαιδευτικών με βάση το Θ΄ ψήφισμα και πώς 

διαμορφώνουν το περιεχόμενο τους στη πολιτική αντιπαράθεση του αντικομουνισμού. (Καλεράντε, 2012β). 
31 Βλ. Εποπτεία και επιθεώρησις σχολείων ( Θ. Παρασκευόπουλος). Προβλήματα της διοικήσεως της 

Εκπαιδεύσεως ( Π. Παυλούρος). Αυτή τη περίοδο στις σχολικές βιβλιοθήκες για την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών χορηγείται το βιβλίο του Δ. Μιχαηλίδη « Οδηγός για την διεκπεραίωση της διοικητικής 

υπηρεσίας». 
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ρόλους σε μια απόπειρα προώθησης των συμφερόντων της συγκεκριμένης ανώτερης 

κοινωνικής τάξης, που πολιτικά εντάσσεται στην ερμηνευτική παράδοση του συντηρητικού 

χώρου. 

Αν και γίνεται λόγος για τον αναλφαβητισμό οι προτεινόμενες πολιτικές δεν 

δημιουργούν προϋποθέσεις ένταξης των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία
32

.Το πρόγραμμα για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού των ενήλικων 

πολιτών δεν φαίνεται να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, καθώς οι πολιτικές δομές 

δίνουν περισσότερη έμφαση στον έλεγχο των διαδικασιών και ιδιαίτερα στο περιεχόμενο των 

διδασκόμενων μαθημάτων. Πρόκειται για μια διαδικασία αναίρεσης του δικαιώματος στην 

εκπαίδευση, διότι η πολιτική τάξη υπερισχύει της ατομικής αυτονομίας, που θα 

πραγματοποιείτο μέσω ενός δυναμικού συστήματος επανένταξης των ενηλίκων στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Τη περίοδο αυτή πραγματοποιούνται αποσπασματικές προσπάθειες και ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα δομείται σε ένα πλαίσιο πανοπτικής επιτήρησης και ελέγχου των 

διδασκόντων μέσω μιας νομοθεσίας που δημιουργεί αποκλεισμούς σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης δημιουργώντας πεδία νομιμοφροσύνης σε αντιπαράθεση με πεδία πολιτικού 

αποκλεισμού. Το νομοθετικό έργο εξελίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον αντιπαλότητας, όπου 

ως κύριος στόχος προβάλλεται η εσωτερίκευση των πολιτικών αξιών (Πεσματζόγλου, 1987) 

που συμβολικά κατασκευάζονται στους εκπαιδευτικούς χώρους μέσω αφηρημένων νοημάτων, 

που παραπέμπουν σε αφηγήσεις και πολιτικές ερμηνείες που οριοθετούν τη γνώση.  

Οι αποσπασματικές νομοθετικές απόπειρες
33

 δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα 

διευρυμένο μοντέλο αναστοχασμού για την εκπαίδευση παραμένουν ως γνωστικές 

αντιληπτικές ή αξιολογικές προτάσεις, που μάλλον άκαιρα διαμορφώνονται, καθώς το πολιτικό 

σύστημα είναι ανέτοιμο να θεσπίσει διαδικασίες πολιτικής αντιληπτικότητας, πέρα από τις 

κατεστημένες δομές που φυσικοποιούν τη δράση μιας προκαθορισμένης ελίτ.  
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Object Based Inquiry ή Η δύναμη των αντικειμένων: μια 

εφαρμογή στο μάθημα της Φιλοσοφίας 

Ζωή ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ΄ 

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Αχαΐας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ποια είναι η δύναμη των αντικειμένων; Γιατί μας γοητεύουν; Και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την 
γοητεία ώστε να επωφεληθούν οι μαθητές μας; Ποιες τεχνικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε; Πόσα και ποια 

πράγματα πρέπει να γνωρίζουμε για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνικές;  Αυτά είναι τα κύρια σημεία τα 

οποία θα αναδειχθούν στην παρούσα εισήγηση. Η οποία έχει ως αφετηρία τη διαπίστωση ότι, παρόλο που 

πράγματι τα αντικείμενα έχουν τη δύναμη να μας γοητεύουν, συχνά, λόγω έλλειψης κουλτούρας ή εκπαίδευσης, τα 

αγνοούμε, και στην καθημερινή μας ζωή και στην εκπαιδευτική διαδικασία (αυτό το δεύτερο είναι που μας 

ενδιαφέρει κυρίως).  Έργα τέχνης και απλά χρηστικά αντικείμενα έχουν να μας διηγηθούν ενδιαφέρουσες ιστορίες 

για τους ανθρώπους που τα κατασκεύασαν, για εκείνους που τα χρησιμοποίησαν, αλλά και για μας που τα 

βλέπουμε. Αρκεί να τα ρωτήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Στην εισήγηση, εκτός από τις αναγκαίες θεωρητικές 

αναφορές, θα παρουσιάσουμε και συγκεκριμένη εφαρμογή που μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της “object-based 

discovery education”.  

ABSTRACT    

What is the power of objects? Why do they fascinate us? And how could we use them to the benefit of our 

students? What kind of teaching techniques should we use? How many things do we have to know in order to use 

these techniques? These are the crucial points that will be discussed in this paper, which is based on the premise 

that, although the objects have in fact the the power to fascinate us, we often ignore them in our daily lives and also 

in the educational process (this second is the one that interests us more), due to the lack of culture or education. 

Both artwork and usable objects can tell us interesting stories about the people who created them, about those who 

have used them, but also about ourselves who are seeing them. It would suffice to ask them in the proper way. In 

this paper, besides the theory of "object-based discovery education", we will also present a practical application. 

1. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Υλοκεντρικά εναντίον στοχοκεντρικών προγραμμάτων σπουδών: αυτή είναι η τρέχουσα διαμάχη 

στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και το μεγάλο δίλημμα για τους εκπαιδευτικούς της τάξης.  

Είναι γεγονός πως στην εποχή μας υπάρχει καθημερινά τόσο μεγάλη ροή πληροφορίας ώστε 
δύσκολα μπορούμε πια να αποφασίσουμε τι από όλα αυτά είναι χρήσιμο να μάθει ένα μαθητής. Σε αυτό 

το πλαίσιο, η παγκόσμια κουλτούρα της καινοτομίας, της ανακάλυψης, της πολυ-πολικότητας, της 

διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας, που αποτελούν τη βάση για τις ταχύτατες αλλαγές σε 
όλους τους τομείς, στηρίζονται στην εκρηκτική δυναμική του ανθρώπινου μυαλού και όχι στις 

ενταφιασμένες αλήθειες του παρελθόντος (Markham, 2013). Τα παραδοσιακά, υλοκεντρικά (content-

based) προγράμματα σπουδών, τα οποία αποτελούν έναν κατάλογο της ύλης που πρέπει να καλυφθεί 

μέσα στην τάξη, βρίσκονται, κατά συνέπεια, όλο και περισσότερο σε αντίθεση με την εκτός του 
σχολείου πραγματικότητα. 

Μας ενδιαφέρει πλέον η συστηματοποίηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν ως 

αποτέλεσμα της διδασκαλίας ή της μάθησης. Και αυτοί οι στόχοι προσανατολίζονται στο να είναι οι 
μαθητές μας σε θέση να γεννούν νέες ιδέες, να τις φιλτράρουν εφαρμόζοντας την κριτική ανάλυση, και 
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να τις χρησιμοποιούν, μέσω μιας διαδικασίας σχεδιασμού, ώστε να παράγουν ποιοτικά προϊόντα: 

προϊόντα υλικά ή προϊόντα αφηρημένα, δηλαδή ιδέες.  

Αυτό το καινούργιο περιβάλλον, μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει η εκπαιδευτική 

διαδικασία, δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς και φορτώνει τον μαθητή με ακόμα μεγαλύτερη 
ευθύνη. Το παραδοσιακό υλοκεντρικό πρόγραμμα σπουδών είχε τυποποιήσει τεχνικές για τη 

διδασκαλία της ύλης και για την αξιολόγηση της επίδοσης και της συμπεριφοράς. Έτσι είχε 

δημιουργηθεί ένα αίσθημα ασφάλειας: ο εκπαιδευτικός είχε τον έλεγχο αυτού του πολύτιμου, αλλά και 
εκρηκτικού, μίγματος. Από την άλλη, η τόση διαθεσιμότητα της γνώσης στον διαδικτυακά οργανωμένο 

κόσμο, η οποία απαιτεί κοσκίνισμα και διάκριση του υλικού, προϋποθέτει αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, 

κριτική σκέψη και δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας εκ μέρους του μαθητή. Τώρα, ο μαθητής, 
από τα έξι του κιόλας χρόνια, θεωρείται ικανός να συν-διαχειριστεί αυτό το πολύτιμο, αλλά και 

εκρηκτικό, μίγμα που παράγεται μέσα στη σχολική τάξη. Μπορούμε να νιώθουμε εξίσου ασφαλείς; Η 

μετάβαση του σχολείου σε μια νέα εποχή δεν είναι μόνον ζήτημα τεχνικό
. 
είναι και –ή κυρίως- ζήτημα 

ψυχολογικό.     
Ο Prensky (2013) αναρωτιέται αν ο ανθρώπινος εγκέφαλος παραμένει το εξυπνότερο πράγμα 

στον πλανήτη, για να απαντήσει ο ίδιος ότι βεβαίως παραμένει εάν τον ενισχύσουμε με την τεχνολογία. 

Ισχυρίζεται, λοιπόν, ότι τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν πολλά να διδάξουν την εκπαίδευση και, βαθιά 
επηρεασμένος από αυτά, προτείνει την αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών σε τέσσερα πεδία 

τα οποία συνδυάζουν την έρευνα (inquiry) και την απόδοση (performance): αποτελεσματική σκέψη 

(effective thinking), αποτελεσματική δράση (effective action), αποτελεσματικές σχέσεις (effective 
relationships), αποτελεσματική ολοκλήρωση (effective accomplishment). Στο πρώτο πεδίο τοποθετεί 

την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα, στο δεύτερο την επίλυση προβλήματος –πραγματικού 

προβλήματος-, την επιμονή στην επίτευξη του στόχου και την πρωτοβουλία, στο τρίτο την επικοινωνία, 

την ομαδική εργασία, τη διαπραγματευτική ικανότητα και την ενσυναίσθηση, και στο τέταρτο την 
αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η πρόταση του Prensky έχει το 

πλεονέκτημα ότι ενσωματώνει στη βασική διδακτέα ύλη πολλές σημαντικές δεξιότητες τις οποίες 

πρέπει να κατακτήσει ο μαθητής που προετοιμάζεται για να ζήσει στην περιπλοκότητα του σύγχρονου 
κόσμου. Άρα, η πρότασή του δείχνει ενδιαφέρον για τις διαδικασίες χωρίς, από την άλλη, να περιφρονεί 

το περιεχόμενο της γνώσης, τη διδακτέα ύλη.  

Η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλήματος, είναι διδάξιμες δεξιότητες, μας 

λέει ο Markham (2013) και προτείνει: brainstorming, τακτική χρήση πρωτοκόλλων για άσκηση στο 
διαμοίρασμα και στην ανατροφοδότηση και συνεχή αξιολόγηση της διερευνητικής διαδικασίας με τη 

χρήση κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics).    

Έτσι επιστρέφουμε στο αρχικό ζήτημα της διαμάχης και του διλήμματος μεταξύ υλοκεντρικών 
και στοχοκεντρικών προγραμμάτων σπουδών. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ψευτο-διαμάχη και 

για ψευτο-δίλημμα. Το πρόβλημα είναι ότι το να προταθεί στους εκπαιδευτικούς, ή να βρεθεί από τους 

ίδιους, ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ των δύο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Υπάρχουν θέματα στη 
διδακτέα ύλη που πρέπει να «διδαχθούν» από τον εκπαιδευτικό και άλλα που ο μαθητής μπορεί να τα 

μάθει μέσω της ανακαλυπτικής μεθόδου, μέσω της μεθόδου της δοκιμής και του λάθους ή μέσω της 

μεθόδου της προτυποποίησης. Πρόκειται, κατά συνέπεια, για υψηλή τέχνη το να καταφέρει ένας 

εκπαιδευτικός να κινηθεί ευέλικτα μεταξύ του περιεχομένου και της διαδικασίας.  

Εφόσον παραδεχόμαστε όσα ως εδώ διατυπώθηκαν, θα πρέπει στη συνέχεια να 

σκεφτούμε ποια στοιχεία θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών του 

σύγχρονου σχολείου για να ανανεώσουν (και όχι υποχρεωτικά για να ανατρέψουν) τις 

διδακτικές συνήθειες (routines). Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, προτείνουμε τη χρήση 

στη διδασκαλία της object-based inquiry. 

2. OBJENT BASED INQUIRY: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΕΣ 

Συλλαμβάνουμε τον κόσμο ως έναν κόσμο αντικειμένων και ζούμε περιτριγυρισμένοι 

από αντικείμενα, παρότι συχνά ούτε καν τα προσέχουμε, ούτε βεβαίως αντιλαμβανόμαστε τη 

σχέση μας ή και την εξάρτησή μας από αυτά, ενώ κάποιοι φιλόσοφοι της αναλυτικής σχολής, 

με κορυφαίο τον Wittgenstein (1921: 4.1272), φτάνουν κιόλας στο σημείο να αρνούνται ότι τα 
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καθημερινά αντικείμενα υπάρχουν πραγματικά. Σχετικά πρόσφατα, η Thomasson (2007) 

ανέλαβε να υπερασπιστεί εκ νέου την ύπαρξη των αντικειμένων δικαιώνοντας έτσι την κοινή 

αίσθηση. Και ο Latour (2000) ανέλαβε να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ ο υλικός κόσμος γύρω 

μας συνδέεται με κοινωνικούς προσδιορισμούς και σκοπιμότητες. 

Μαθαίνουμε να κατανοούμε και να επεξεργαζόμαστε τα σύμβολα που συνθέτουν το 

γραπτό κείμενο, αναγνωρίζουμε τις λέξεις σε συντακτικές και παραδειγματικές δομές (print 

literacy). Μαθαίνουμε να κατανοούμε τους αριθμούς και να επεξεργαζόμαστε τις μεταξύ τους 

σχέσεις (number literacy).
 
Αλλά, παρόλο που ο πολιτισμός μας είναι εμφατικά οπτικός, 

αγνοούμε εντελώς τα αντικείμενα, παραβλέποντας το γεγονός ότι τα γεγονότα και οι έννοιες 

έχουν και μια καθόλου ευκαταφρόνητη υλική αναφορά (Dudley, 2012). Έχουμε, δηλαδή, 

ελλείμματα στον οπτικό γραμματισμό (visual literacy) και, πάντως, μας λείπει αυτός ο νέος 

τύπος γραμματισμού, πολυγραμματισμός (multiliteracy) για την ακρίβεια, ο οποίος μπορεί να 

μας βοηθήσει να εκμεταλλευτούμε ολόκληρη την ποικιλία των αξιοποιούμενων σημειωτικών 

συστημάτων. 

Ας θυμηθούμε: ένα όστρακο από αγγείο κάνει τον αρχαιολόγο να παραληρεί από χαρά, 

το φύλλο μιας νεραντζιάς, αρωματικό μετά τη βροχή, ελκύει το ενδιαφέρον ενός βοτανολόγου 

αλλά κι ενός τυχαίου περιπατητή, ένα λυχνάρι βοηθάει τον φτωχό Aladdin να κερδίσει την 

τρυφερή καρδιά της Jasmine, ένα παλιό καπέλο κινητοποιεί την επαγωγική λογική του 

Sherlock Holmes, μία τρυφερή madeleine κάνει τον Proust να ξανακερδίσει τον χαμένο χρόνο, 

ένα δαχτυλίδι χωρίς στολίσματα προκαλεί την απληστία του Sauron της Mordor, ένα βουνό, το 

Saint-Victoire, γίνεται εμμονή για τον Cézanne, ένα κλεμμένο γράμμα γίνεται η βάση της 

λακανικής ψυχανάλυσης, μια vintage τσάντα Chanel στοιχειώνει τα όνειρα κάθε γυναίκας, μια 

φωτογραφία παλιά μας αφήνει, αναλόγως, μια πικρή ή μια γλυκιά γεύση, λίγη σκόνη, μια 

τρίχα, ένα τασάκι που έχει μετακινηθεί, προδίδουν στον δαιμόνιο ντετέκτιβ τον δολοφόνο.        

Η διδακτική πράξη που προωθεί την object-based inquiry μας στρέφει εκ νέου στα 

αντικείμενα, ζητώντας μας πρώτα-πρώτα να τα δούμε. «Κοίταξέ το! Δεν είναι αξιοπρόσεκτο;»: 

αυτή μπορεί να είναι η πρώτη σύσταση. Έπειτα, χρειάζεται να δούμε τα αντικείμενα όχι ως 

απλό συμπλήρωμα του διδακτικού υλικού, ως επιπρόσθετο πληροφοριακό υλικό, αλλά ως 

στοιχείο κεντρικό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη βαθύτερη κατανόηση αυτού που πρέπει να 

διδαχθεί. «Τι νομίζεις ότι είναι αυτό;», «Ποια είναι η σημασία του;», «Τι οικείο ή ανοίκειο 

παρατηρείς;», «Μπορείς να το τοποθετήσεις σε ένα συγκεκριμένο (ιστορικό, κοινωνικό) 

πλαίσιο;»: αυτά είναι τα επόμενα βήματα στη γνωριμία μας με τον κόσμο μέσω των 

αντικειμένων.  

Αν, λοιπόν, δεν σταθούμε, όπως εύστοχα μας το λέει o ο τίτλος ενός άρθρου της 

Burnham (1994), δεν θα δούμε τίποτα. Αλλά δεν αρκεί μόνον να σταθούμε και μόνον να 

δούμε
.
 χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Χρειάζεται επίσης να παρατηρήσουμε τα 

αντικείμενα προσεκτικά και να τα νοηματοδοτήσουμε. Η μεγαλύτερη χάρη που μπορούμε να 

κάνουμε στους μαθητές μας είναι πρώτα να τους αφήσουμε να ρωτήσουν ακόμα και ό,τι 

μοιάζει σε εμάς αυτονόητο, μετά να τους βάλουμε να συζητήσουν μεταξύ τους και στη 

συνέχεια να τους ρωτήσουμε εμείς, ερωτήσεις ανοιχτές (open-ended questions) που δεν έχουν 

σωστό και λάθος. Να τους αφήσουμε, έπειτα, να εκφράσουν το συναίσθημά τους, το οποίο 

επίσης δεν έχει σωστό και λάθος. Έχοντας στο μυαλό μας πως η εμπειρία ή η αναφορά που 

κάθε μαθητής μας θα προσκομίσει είναι πολύτιμη στη συλλογική κατανόηση των 

αντικειμένων. Να τους ζητήσουμε, τέλος, να σωματοποιήσουν την πρόσληψή τους από τα 

αντικείμενα, όπως μας προτείνει η Hubard (2007).  

Στην παρούσα εισήγηση, επιλέξαμε το μάθημα της Φιλοσοφίας Β΄ Λυκείου (θεωρητικής 

κατεύθυνσης) για να χρησιμοποιήσουμε την object-based inquiry. Οι λόγοι της επιλογής μας 

θα διευκρινιστούν στη συνέχεια. 
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3. ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΔΥΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Από την εποχή του Descartes στη δυτική κουλτούρα κυριαρχεί η ιδέα πως η γνώση 

αποκτάται αποκλειστικά με νοητικές διεργασίες. Μόνον κατά τον 20
ό
 αιώνα ορισμένοι 

μελετητές παραδέχτηκαν τους περιορισμούς του καρτεσιανού σχήματος και επανεξέτασαν τη 

συμμετοχή του σώματος στη γνωστική διαδικασία (Arnheim, 1969
. 

Dall'Alba & Barnacle, 

2005
. 
Hanna, 1985

.
 Lakoff & Johnson, 1980 και 1999

. 
Merleau-Ponty, 1964

. 
Thomas, 2003). 

Με τα λόγια των Lakoff & Johnson (1999: 17): «η αίσθησή μας για το τι είναι αληθινό αρχίζει 

με- και εξαρτάται αποφασιστικά από το σώμα μας».  

Όμως, παρόλες τις παραπάνω παιδαγωγικές αναφορές και παρά τις ταυτόχρονες 

υποδείξεις της γνωσιακής επιστήμης, η εκπαίδευση συνεχίζει να αποτελεί, στην πράξη 

τουλάχιστον, εφαρμογή της καρτεσιανής άποψης. Η object-based inquiry επιδιώκει να αλλάξει 

αυτόν τον πάγιο προσανατολισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αντίθεση με το 

περιεχόμενο των γραπτών κειμένων, τα αντικείμενα υπάρχουν ως φυσικές οντότητες στον ίδιο 

χώρο μέσα στον οποίο ζούμε κι εμείς οι ίδιοι και έτσι αποκτούν μια αμεσότητα που μας 

εμπλέκει σε μια φυσική, αισθητηριακή, συγκινησιακή εμπειρία. «Να δούμε», «να 

παρατηρήσουμε»: είναι οι φράσεις που πιο συχνά μεταχειριζόμαστε στην object-based inquiry. 

Το μάτι μαθαίνει να βλέπει, το χέρι μαθαίνει να ψηλαφίζει, το σώμα μαθαίνει να αποκρίνεται. 

Η νοητική προσέγγιση έρχεται, αλλά έρχεται ως συνέχεια (Hooper-Greenbill, 1999
.
 Langer, 

1953
. 

Sontag, 1982) και είναι πιο ενεργοποιημένη επειδή υπάρχει κάτι απτό για να 

επικεντρωθεί σε αυτό (Barth et al., 2013).   

Γιατί η object-based inquiry; Γιατί εν τέλει τα αντικείμενα; Επειδή, στην παρούσα 

εργασία συμμεριζόμαστε την παραδοχή του Shuh (1982) και του Borum (2002) ότι τα 

αντικείμενα μπορούν, εάν στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτά, να ασκήσουν πάνω μας 

μεγάλη γοητεία. Η γοητεία των αντικειμένων είναι μεταδοτική: το μάθημα στο οποίο θα τα 

χρησιμοποιήσουμε γίνεται κι αυτό γοητευτικό. Να, λοιπόν, ο πρώτος λόγος που μας 

κατευθύνει στην object-based inquiry. 

Ο δεύτερος λόγος για να χρησιμοποιήσουμε τα αντικείμενα στη διδακτική πράξη είναι το 

γεγονός ότι δεν απαιτούν από τον θεατή τους να βρίσκεται σε ένα ορισμένο στάδιο γνωστικής 

ανάπτυξης. Αυτό απλούστατα σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ένας ζωγραφικός πίνακας μπορεί 

να αξιοποιηθεί με την ίδια επιτυχία και από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και από τους 

μαθητές του Λυκείου. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν δεν θα είναι φυσικά τα ίδια και στις 

δύο βαθμίδες, εφόσον οι μαθητές, για τη μελέτη του αντικειμένου, θα αξιοποιήσουν το 

γνωστικό και πολιτισμικό κεφάλαιο το οποίο κατά περίπτωση διαθέτουν. Όμως, ποιος 

νοιάζεται μόνον για τα συμπεράσματα;   

Τα αντικείμενα, μας θυμίζει ο Danto (1981) αναφερόμενος εκείνος αποκλειστικά στα 

έργα τέχνης, έχουν μια αναφορά (aboutness). Μπορούν, επομένως, να μας πουν μια ιστορία για 

τους ανθρώπους που τα δημιούργησαν και για εκείνους που τα χρησιμοποίησαν, κι αυτό είναι 

το επόμενο χαρακτηριστικό τους που ενδιαφέρει τη διδασκαλία και ο τρίτος λόγος να τα 

χρησιμοποιήσουμε σε αυτήν. Κι ακόμα πιο προσωπικά: οι άνθρωποι που δημιούργησαν και 

χρησιμοποίησαν ένα αντικείμενο δεν είναι κάποιοι άγνωστοι άνθρωποι. Μπορεί να μας είναι 

ανώνυμοι, αλλά δεν είναι άγνωστοι. Μακρινοί συγγενείς μας είναι, πρόγονοι που δεν τους 

έχουμε γνωρίσει ως φυσικές υπάρξεις, αλλά μπορούμε να μάθουμε γι’ αυτούς ένα σωρό 

πράγματα, να καταλάβουμε αν τους μοιάζουμε ή αν διαφέρουμε, να αντιληφθούμε σε ποιο 

σημείο η σκέψη μας συναντάει τη δική τους. Κι αυτό μας οδηγεί στον τέταρτο λόγο να τα 

χρησιμοποιήσουμε στη διδασκαλία μας. 

Εάν τα αντικείμενα έχουν πράγματι, όπως το λέει ο  Danto, μια αναφορά, τότε απαιτούν 

ερμηνεία. Τα ίδια, λοιπόν, αντικείμενα μπορούν να μας πουν μια ιστορία και για εμάς τους 

ίδιους που τώρα βρισκόμαστε απέναντί τους. Να προσθέσουμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη 
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στιγμή, η στιγμή της ερμηνείας, για να επιστρατεύσουμε τις νοητικές διεργασίες που τόσο 

εκτιμούσε ο Descartes. 

4. ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Από την εποχή του Πλάτωνα διατρέχει τη Φιλοσοφία μια επιφύλαξη για τον κόσμο των 

αντικειμένων. Διατυπωμένο διαφορετικά: στη Φιλοσοφία, υπάρχει ένας διαχωρισμός, στο 

πεδίο της μεταφυσικής, ανάμεσα στο αντικείμενο και στο υποκείμενο. Ένας δεύτερος 

διαχωρισμός υπάρχει, στο πεδίο της γνωσιολογίας, ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην 

πρόσληψή της από εμάς. Υπάρχει η πραγματικότητα; Υπάρχει η πραγματικότητα αφ’ εαυτής 

(φιλοσοφικός ρεαλισμός) ή η ύπαρξή της εξαρτάται από την αντίληψή μας (φιλοσοφικός 

ιδεαλισμός) γι’ αυτήν ή από την εμπειρία μας (φιλοσοφικός εμπειρισμός), που την αποκτούμε 

μέσω των αισθήσεων, σε σχέση μ’ αυτήν; Επίσης, υπάρχει μια διχοτομία μεταξύ των καθόλου 

και των επιμέρους όντων. Τέλος, μια διάκριση ανάμεσα στην οντική και στην σημαντική 

ερμηνευτική των αντικειμένων. 

Όλες αυτές οι φιλοσοφικές αντιλήψεις, τόσο διαφορετικές μεταξύ τους και αναφερόμενες 

σε τόσο διαφορετικά πεδία, συγκλίνουν στο εξής: η πραγματικότητα, τα αντικείμενα, 

αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Φιλοσοφίας. Υπάρχει, όμως, επιπλέον και μια εγκάρσια 

τομή μεταξύ των δύο: η Φιλοσοφία μπορεί να γίνει αντικείμενο μελέτης μέσω των 

αντικειμένων. Και εδώ υπεισέρχεται ένα κρίσιμο ερώτημα και για τη Φιλοσοφία, αυτήν την 

κατεξοχήν διανοητική δραστηριότητα, την αυστηρή και μεθοδική έρευνα για τον άνθρωπο και 

τον κόσμο, και για τη διδασκαλία της: πώς είναι δυνατόν στο πλαίσιό της να αξιοποιηθούν τα 

αντικείμενα, τα οποία από τη φύση τους απευθύνονται στις αισθήσεις και στο ανθρώπινο 

βίωμα; Δύο παρατηρήσεις επ’ αυτού: 

1. Η object-based inquiry αποτελεί διδακτική μέθοδο, κομμάτι της διερευνητικής 

μάθησης (inquiry-based learning) η οποία έχει ως θεμέλιο τις κονστρουκτιβιστικές θεωρίες, 

μεταξύ άλλων του Piaget (1954), του Dewey (1997), του Vygosky (1962), του Freire (1984) 

και, κυρίως, του Bruner (1961). Αυτό το σημειώνουμε για να εξηγήσουμε ότι η χρήση της στο 

πλαίσιο του φιλοσοφικού μαθήματος έχει νόημα, εφόσον θεωρήσουμε προϋποθετικά ότι 

στόχος μας δεν είναι η προσφορά στους μαθητές μιας αποστειρωμένης ακαδημαϊκής γνώσης, 

αλλά το να τους μάθουμε να φιλοσοφούν με τα μεθοδολογικά εργαλεία της Φιλοσοφίας, που 

είναι: α) η διερώτηση, β) η εννοιοποίηση και γ) η επιχειρηματολογία (Αντωνοπούλου-Τρεχλή, 

2013). Να τους μάθουμε επίσης να φιλοσοφούν χρησιμοποιώντας και τα παιδαγωγικά 

εργαλεία, επιτυγχάνοντας έτσι την προσέγγιση Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής που, άλλωστε, 

επιδιώκουν εξίσου την, μέσω της έρευνας, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.  

2. Τα αντικείμενα απευθύνονται, βεβαίως, πρωτίστως στις αισθήσεις: τα βλέπουμε, τα 

αγγίζουμε. Όμως, επιπλέον, ενεργοποιούν τη σκέψη, αφού, όπως το επισημάναμε ήδη, 

απαιτούν ερμηνεία. Και μάλιστα, όχι μια οποιαδήποτε ερμηνεία, όχι μια μεταμοντέρνα 

αποδομιστική ερμηνεία, αλλά μια ερμηνεία τεκμηριωμένη, αποτέλεσμα λογικής διεργασίας 

(Barrett, 2003
. 
Hooper-Greenhill,1999

.
 Housen, 2002

.
 McKay & Monteverde, 2003

.
 Tishman, 

2000). Υπ’ αυτήν την έννοια, η object-based inquiry είναι οπωσδήποτε κατάλληλη για τη 

διδασκαλία της Φιλοσοφίας. 

Και μια ευτυχής συγκυρία: το σχολικό βιβλίο της Φιλοσοφίας, δηλαδή ένα 

«παραδοσιακό» μέσο διδασκαλίας, αν το συγκρίνουμε με τα πολυμεσικά λογισμικά τα οποία 

χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως –ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν- στη διδασκαλία, 

πληροί μια προϋπόθεση η οποία δεν ήταν μόνο αναμενόμενη αλλά και επιθυμητή από όσους 

διδάσκουν το μάθημα: είναι σε μεγάλη έκταση πολυτροπικό. Με άλλα λόγια, εκφράζεται σε- 

και ενσωματώνει έναν νέο αφηγηματικό, μη λεκτικό, τρόπο, ανθολογώντας μεγάλο αριθμό 

εικόνων. Έτσι, το κείμενο, ως διδακτικό υλικό, έχει απωλέσει την αποκλειστικότητα της 
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παραγωγής γνώσης, αφού δικαιώματα διεκδικούν και οι εικόνες, τις οποίες εμείς οι δάσκαλοι 

καλούμαστε να διαχειριστούμε, ωστόσο συχνά αναλφάβητοι οπτικά. Το εικονιστικό αυτό 

υλικό δεν έχει χαρακτήρα απλώς διακοσμητικό ή πληροφοριακό, αλλά και λειτουργικό, με την 

έννοια ότι ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές του να ξεκινήσουν από τις εικόνες για 

να φτάσουν στο κείμενο ή από το κείμενο να καταλήξουν στις εικόνες, με σκοπό και στις δυο 

περιπτώσεις τη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου της φιλοσοφίας. 

  

 

5. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Θα εφαρμόσουμε την object-based inquiry στο μάθημα της Φιλοσοφίας, στο 3
ο
 κεφάλαιο 

που έχει τον τίτλο «Αναζητώντας τη γνώση» (σσ. 59-92 του σχολικού βιβλίου). Κάτι τέτοιο 

συνιστά καινοτομία, αφού η μέθοδος συνηθίζεται κυρίως στα εργαστηριακού τύπου μαθήματα: 

στη φυσική, στη χημεία κ.λπ. 

Στην πρότασή μας θα χρησιμοποιήσουμε δύο τύπους αντικειμένων: ένα καθημερινό 

χρηστικό αντικείμενο και ένα έργο τέχνης. Η διαδικασία και στις δύο περιπτώσεις είναι 

παρόμοια. Στόχος μας είναι να αισθητοποιήσουμε τη σκεπτικιστική αμφιβολία του Descartes, 

καθιστώντας έτσι πιο κατανοητή, πιο ελκυστική, πιο προκλητική την εκπαιδευτική μας 

παρέμβαση. Υπόρρητος στόχος μας είναι μια διακειμενική (ο Descartes και ο Magritte 

πολλαπλώς, αλλά γιατί όχι, αν το επιτρέπει το κλίμα της τάξης, και ο Foucault) και 

πολυπρισματική (φιλοσοφία, τέχνη και εμπειρία) προσέγγιση του θέματος της δυνατότητας της 

γνώσης. 

5.1. ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΙ ΤΟΥ DESCARTES ΣΤΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΟΥ MAGRITTE 

«Σήμερα θα μιλήσουμε για το κερί του Descartes».  

Αν κάποια ημέρα, εντελώς απροσδόκητα, ο καθηγητής συνόδευε την είσοδό του στην 

τάξη της Φιλοσοφίας με αυτά τα λόγια, ενώ συγχρόνως επιδείκνυε το καθαρό κερί μέλισσας 

που κρατούσε στο χέρι του, ενδεχομένως το κλίμα της τάξης και η διάθεση των μαθητών του 

θα άλλαζαν. 

«Κρατήστε το κερί στο χέρι σας, μυρίστε το, ψηλαφίστε το
.
 προσπαθήστε να 

διαπιστώσετε αν είναι σκληρό, αν κάνει κάποιον ήχο όταν το χτυπάμε με το δάχτυλο
,
 προσέξτε 

το χρώμα του, το μέγεθός του». 

Είναι μια (όχι και τόσο) φανταστική εισαγωγή στη γνωσιολογία. Πιο συγκεκριμένα, στο 

ερώτημα για τη δυνατότητα της γνώσης. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα, είναι μια εισαγωγή 

στον καρτεσιανό σκεπτικισμό.  

Τα παιδιά κρατούν στο χέρι τους ένα αντικείμενο, όχι ένα οποιοδήποτε αντικείμενο, 

κρατούν ένα κερί, το οποίο είναι σίγουρα πως μπορούν να το αναγνωρίσουν, να το 

περιγράψουν, να το συλλάβουν επίσης νοητικά. Το κερί «παρίσταται» (αυτό βεβαίως πρέπει να 

επαληθευτεί). Έχει όσα γνωρίσματα χρειάζεται ένα σώμα για να το αντιληφθούμε με πολύ 

διακριτό τρόπο.  

Και μετά, ο δάσκαλος πλησιάζει το κερί στη φλόγα ενός αναπτήρα. Η οσμή εξανεμίζεται, 

το χρώμα μεταβάλλεται, το σχήμα εξαφανίζεται, γίνεται ρευστό, είναι αδύνατον πια να το 

αγγίξουμε κι, αν το χτυπήσουμε τώρα με το δάχτυλο, δεν εκπέμπει πλέον κανέναν ήχο. Κι ενώ 

όλα τα γνωρίσματά του, που τα διαπιστώναμε με την όσφρηση, την όραση, την ακοή και την 

αφή, έχουν μεταβληθεί, το κερί παραμένει. Το κερί δεν είναι, λοιπόν, η μυρωδιά των ανθέων, 

το μελί του χρώμα, το στρογγυλό του σχήμα ή ο υπόκωφος ήχος που έβγαζε στο χτύπημά μας. 

Όλα αυτά είναι κάτι σαν ενδύματα κάτω από τα οποία κρυβόταν το αληθινό κερί, δηλαδή ένα 

αντικείμενο που πριν φανερωνόταν με εκείνους τους τρόπους και τώρα φανερώνεται με 

άλλους: είναι ένα σώμα εκτατό, εύκαμπτο και ευμετάβλητο.  
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Οι ασθητικές γνώσεις, λέει ο Descartes, δεν αποτελούν γνώση παρά μόνον στον βαθμό 

που τις επεξεργάζεται και τις ερμηνεύει το πνεύμα. Αυτό το εκτατό σώμα (res extensa), του 

οποίου δεν μπορώ να επαληθεύσω την ύπαρξη επειδή ένας μοχθηρός δαίμονας ενδεχομένως να 

με παραπλανά, με όποιον τρόπο κι αν το αντιλαμβάνομαι, μου επιβεβαιώνει πως εγώ που το 

αντιλαμβάνομαι είμαι ένα σκεπτόμενο πράγμα (res cogitans). Και ως τέτοιο υπάρχω. Αυτή 

είναι η μοναδική βεβαιότητα την οποία έχω (Descartes, 2009: 79-85).  

Το 1936, τέσσερα χρόνια πριν από τον δεύτερο μεγάλο πόλεμο, ο Βέλγος ζωγράφος 

René Magritte φιλοτεχνεί ένα έργο με τίτλο La lampe philosophique (Η φιλοσοφική λυχνία), το 

οποίο ανήκει σήμερα σε ιδιωτική συλλογή. Πρόκειται για μια γκροτέσκα αυτοπροσωπογραφία 

του ίδιου του Magritte, στην οποία υπάρχουν τρεις τουλάχιστον διακειμενικές αναφορές: το 

κερί του Descartes (αυτή είναι η προσωπική μου νοηματοδότηση του έργου), αλλά και τα δικά 

του κεριά όπως απεικονίζονται στον πίνακά του με τίτλο La méditation (Ο στοχασμός). Τέλος, 

υπάρχει η πίπα, το ζωγραφικό φετίχ του Magritte, που συναντάται σε κάμποσα έργα του, 

μεταξύ των άλλων στον διάσημο πίνακά του με τίτλο La trahison des images (Οι εικόνες 

απατούν), ο οποίος είναι γνωστότερος ως Ceci n’est pas une pipe (Αυτό δεν είναι πίπα), 

ζωγραφισμένο το 1929 και τώρα εκτιθέμενο στο Los Angeles County Museum of Art.  

Στη Φιλοσοφική λυχνία, η μύτη του Magritte, σαν προβοσκίδα ελέφαντα, διαστέλλεται 

και βουτάει στην πίπα την οποία καπνίζει, ενώ μπροστά του, ακουμπισμένο πάνω σε τραπέζι, 

φωτίζει ένα κερί που φιδογυρίζει σαν σκουλήκι. Η πίπα έχει αλλάξει χρήση: δεν είναι ένα 

gadget για το κάπνισμα, αλλά ένα στήριγμα μύτης. Όπως λέει ο ίδιος ο Magritte, «το πορτραίτο 

του καπνίζει τον εαυτό του». Είναι η πρώτη παράλογη όψη της πραγματικότητας: «ένας 

“κλειστός κύκλος” καπνού, με το στόμα, την πίπα και τη μύτη να αποτελούν ένα ενιαίο 

σύνολο» (Paquet, 2004: 70). Το κερί, από την άλλη, απεικονίζεται ως «ένα σώμα εκτατό, 

εύκαμπτο και ευμετάβλητο», όπως το περιέγραψε ο Descartes και υποδεικνύει τη δεύτερη 

παράλογη όψη της πραγματικότητας: «είναι ήδη λιωμένο στην κάτω άκρη του και όλο και πιο 

σκληρό όσο ανεβαίνουμε προς τη φλόγα» (Paquet, 2004: 70). Με τον ίδιο, άλλωστε, τρόπο 

απεικονίζονται τα κεριά στον Στοχασμό, στον πίνακα που ο Magritte φιλοτέχνησε την ίδια 

χρονιά, το 1936, και τώρα βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή.   

«Τι θέλει άραγε να πει ο ζωγράφος στον φιλόσοφο;». Αυτή θα ήταν μια καλή ερώτηση 

για να συνεχιστεί το μάθημα της γνωσιολογίας, εφόσον θα έχουν προηγηθεί οι κλασσικές 

ερωτήσεις που προτείνονται για την αξιοποίηση του έργου τέχνης από τον Perkins (1994). 

Χρήσιμο θα ήταν επίσης να προστεθεί το διαφωτιστικό σχόλιο του Magritte για τον πίνακα, με 

τον ειρωνικό υπαινιγμό για τους φιλοσόφους, απολύτως όμως ταιριαστό με τον ορθολογιστικό 

σκεπτικισμό του Descartes: «Ένας μανιακός, αφηρημένος φιλόσοφος μπορεί να σκέφτεται 

έναν αυτάρκη διανοητικό κόσμο, με τον ίδιο τρόπο που εδώ ο καπνιστής είναι αιχμάλωτος της 

πίπας του». Magritte VS Descartes: 1-0. Ναι, αλλά υπάρχει και αυτό: «Το ανατρεπτικό χιούμορ 

με το οποίο ο Μαγκρίτ καταστρέφει αυτά που συνήθως υποθέτουμε ότι είναι οι πιο σταθερές 

βεβαιότητές μας, κυριαρχεί και σε αυτό τον πίνακα (τη Φιλοσοφική λυχνία), σύμφωνα με το 

πνεύμα του Νταντά, ή ακόμη και των αδελφών Μαρξ. Σκοπός του Μαγκρίτ ήταν απλώς να 

υπονομεύσει τα θεμέλια των πραγμάτων, να αμφισβητήσει με πολύ σοβαρό αλλά και απλό 

τρόπο αυτό που εμφανίζεται ως σοβαρό, δίχως να “θορυβεί” ιδιαίτερα» (Paquet, 2004: 70-71). 

Magritte VS Descartes: 0-1. Ο αγώνας μεταξύ των δύο René λήγει με ισοπαλία. Ο δικός μας 

στην τάξη ίσως να λήξει με νίκη.  

 

6. ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ 
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Μοιάζει κάπως περιπαιχτικό, πάντως δεν είναι εσκεμμένο: ο Descartes εξαρτούσε την 

ύπαρξη των αντικειμένων από τον σκεπτόμενο νου του ανθρώπου
. 

εμείς εξαρτούμε τη 

διδασκαλία του καρτεσιανού ορθολογισμού από ένα αντικείμενο, ένα κερί. Ένα κερί σκληρό 

και αρωματικό, ένα κερί που λιώνει στη φωτιά, ένα κερί που συστρέφεται και αντιστρέφει τους 

φυσικούς νόμους, ένα κερί πραγματικό, ένα κερί ζωγραφισμένο, ένα κερί ονοματισμένο. Σε 

όλες τις περιπτώσεις, ένα αντικείμενο που υπονομεύει τις πιο σταθερές μας βεβαιότητες όπως 

θα το ήθελε ο Γάλλος φιλόσοφος. 

Μοιάζει ίσως υπερβολικό να πούμε ότι τα αντικείμενα, αν τα χρησιμοποιήσουμε στη 

διδασκαλία μας, μπορεί να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα: να υπονομεύσουν τις πιο σταθερές μας 

βεβαιότητες για τις διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούμε και για τα αποτελέσματά τους. 

Δεν έχουμε παρά να το δοκιμάσουμε.   

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Αντωνοπούλου-Τρεχλή, Ζ. (2013) Η αβάσταχτη βαρύτητα της διδασκαλίας της Φιλσοφίας (στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση), Πρακτικά του 23
ου

 Παγκόσμιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας: Η 

Φιλοσοφία ως έρευνα και τρόπος ζωής (Αθήνα, υπό έκδοση).  
Arnheim, R. (1969) Visual Thinking (Berkeley & Los Angeles, University of California Press). 

Barrett, T. (2003) Interpreting art: Reflecting, Wondering, and  Responding (New York, 

McGraw-Hill). 

Barth, A., Perreault, L., Santos, R. & Shattuck W. (2013) Educating about Transport History: 

Developing Object-Learning Programs at the London Transport Museum. An Interactive 

Qualifying Project Report submitted to the Faculty of the Worcester Polytechnic Institute, 

in partial fulfillment of the Bachelor of Science degree  in cooperation with the London 

Transport Museum. Ανακτήθηκε στις 20 Ιουνίου 2014, από http://www.wpi.edu/Pubs/E-

project/Available/E-project-061913-154827/unrestricted/LTMe13_final_report_2013.pdf. 

 Borun, M. (2002) Object-Based Learning and Family Groups, in: S. Paris (ed.), Perspectives 

on Object-Centered Learning in Museums  (Mahwah NJ, Lawrence Erlbaum Associates).  
Bruner, J. S. (1961) The Act of Discovery, Harvard Educational Review, 31, pp. 21-32. 
Burnham, R. (Summer 1994) If You Don’t Stop, You Don’t See Anything, Teachers College Record, 

95, pp. 520-535. Ανακτήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2014, από http://elmer-

dewitt.com/ADE_620/week_11_files/If%20you%20don't%20stop....pdf. 
Dall'Alba, Gl. & Barnacle, R. (2005) Embodied Knowing in Online Environments, Educational 

Philosophy and Theory, 37(5), pp. 719-744. 

Danto, A. (1981) The Transfiguration of the Common Place: A Philosophy of Art (Cambridge MA, 
Harvard). 

Descartes R. (2009) Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας, μετάφραση: Ευάγγελος Βανταράκης 

(Αθήνα, Εκκρεμές). 

Dewey, J. (1997) How We Think (New York, Dover Publications). 
Dudley, S. (2012) Materiality Matters: Experiencing the Displayed Object. Paper presented at the 

Working Papers in Museum Studies, University of Michigan. Ανακτήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 

2014, από 
http://ummsp.lsa.umich.edu/files2/8_dudley_2012.pdf. 

Freire, P. (1984) Pedagogy of the Oppressed (New York, Continuum Publishing Company). 

Hanna, T. (1985) Bodies in Revolt: A Primer in Somatic Thinking (Novato, Freeperson Press). 

Hooper-Greenhill, E. (1999) Objects and Interpretive Processes, in: E. Hooper-Greenhill (Ed.), 

The Educational Rote of the Museum (London, Routledge). 

Hubard, O. (2007) Complete Engagement: Embodied Response in Art Museum Education, Art 

Education, 60(6), pp. 46-53. Ανακτήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2014, από 

http://artvolunteers.wikispaces.com/file/view/Complete+Engagement-

+Embodied+Response+in+Art+Museum+Education.pdf. 

http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-061913-154827/unrestricted/LTMe13_final_report_2013.pdf
http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-061913-154827/unrestricted/LTMe13_final_report_2013.pdf
http://elmer-dewitt.com/ADE_620/week_11_files/If%20you%20don't%20stop....pdf
http://elmer-dewitt.com/ADE_620/week_11_files/If%20you%20don't%20stop....pdf
http://ummsp.lsa.umich.edu/files2/8_dudley_2012.pdf
http://artvolunteers.wikispaces.com/file/view/Complete+Engagement-+Embodied+Response+in+Art+Museum+Education.pdf
http://artvolunteers.wikispaces.com/file/view/Complete+Engagement-+Embodied+Response+in+Art+Museum+Education.pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική: Σχολική γνώση και Θεωρητικές προσεγγίσεις 

57 

 

Housen. A. (2002) Aesthetic Thought. Critical  Thinking and Transfer, Arts and Learning 

Journal, 18(l). 

Langer, S. K. (1953) Feeling and Form: A Theory of Art (New York, Charlos Scribner's Sons). 

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980) Metaphors We Live by (Chicago, University of Chicago 

Press). 
Lakoff, G. & Johnson, M. (1999) Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to 

Western Thought (New York, Basic Books). 
Latour, B. (2000) The Berlin Key or How to Do Things with Words, in: P. Graves-Brown (ed.), Matter, 

Materiality and Modern Culture (London, Routledge). 

Markham, Th. (2013) Inquiry Learning Vs. Standardized Content: Can They Coexist?. Ανακτήθηκε στις 

20 Ιουνίου 2014, από 

 http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/05/inquiry-learning-vs-standardized-content-can-they-

coexist/. 

McKay, S. W. & Monteverde, S. R. (2003) Dialogic Looking: Beyond the Mediated 

Experience, Art Education, 56(1), p. 40. 

Merleau-Ponty, M. (1991) Η αμφιβολία του Σεζάν. Το μάτι και το πνεύμα, μετάφραση: Αλέκα 

Μουρίκη (Αθήνα, Νεφέλη). 

Paquet M. (2004) Μαγκρίτ, μετάφραση: Παναγιώτης Σωτήρης (Αθήνα, Taschen).  

Perkins, D. (1994) The Intelligent Eye: Learning to Τhink by Looking at Art (Los Angeles: Paul 

Getty Museum). 
Piaget, J. (1954) To Understand is to Invent (New York, Grossman). 

Prensky, M. (March 2013) Our Brains Extended, Educational Leadership, 70(6), pp. 22-27. 

Ανακτήθηκε στις 20 Ιουνίου 2014, από http://www.ascd.org/publications/educational-
leadership/mar13/vol70/num06/Our-Brains-Extended.aspx. 

Shuh, J. H. (1982) Teaching Yourself to Teach with Objects, Nova Scotia Journal of 

Education, 7(4), pp. 80-91. Ανακτήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2014, από 

http://www.allaboutshoes.ca/images/en/pdfs/teachers_resources/chronicles/activities_proj

ects/activity2_teaching_yourself.pdf. 

Sontag, S. (1982) Against Interpretation and Other Essays (New York, Octagon Books). 

Thomas, H. (2003) The Body, Dance and Cultural Theory (Palgrave, Macmillan). 

Thomasson, A. (2007) Ordinary Objects (Oxford, Oxford University Press). 

Tishman. S. (2000) MoMAs Visual Thinking Curriculum: Investigating the Educational Impact 

and Potential of the Museum of Modern Art's Visual Thinking Curriculum, in: Project 

Zero Research Projects. Ανακτήθηκε στις 20 Ιουνίου 2014, από 

http://www.old-pz.gse.harvard.edu/Research/MoMA.htm. 

Vygotsky, L.S. (1962) Thought and Language (Cambridge MA, MIT Press). 

Wittgenstein, L. (1921) Tractatus Logico-Philosophicus, μετάφραση: Θ. Κιτσόπουλος (Αθήνα, 

Παπαζήσης). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
Μεθοδολογικά πλαίσια της ιστορικής γνώσης : Τάσεις και προσανατολισμοί 

http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/05/inquiry-learning-vs-standardized-content-can-they-coexist/
http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/05/inquiry-learning-vs-standardized-content-can-they-coexist/
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar13/vol70/num06/Our-Brains-Extended.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar13/vol70/num06/Our-Brains-Extended.aspx
http://www.allaboutshoes.ca/images/en/pdfs/teachers_resources/chronicles/activities_projects/activity2_teaching_yourself.pdf
http://www.allaboutshoes.ca/images/en/pdfs/teachers_resources/chronicles/activities_projects/activity2_teaching_yourself.pdf
http://www.old-pz.gse.harvard.edu/Research/MoMA.htm


ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική: Σχολική γνώση και Θεωρητικές προσεγγίσεις 

58 

 

                                                                                                                                                     
 

Ευμορφία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην περιοχή της μεθοδολογίας της ιστορικής διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο, 

κυρίαρχος είναι ο παραδοσιακός αφηγηματικός τρόπος παρουσίασης των θεμάτων. 

Στο σύγχρονο σχολείο, η αυτενέργεια και η ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών 

θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία της διδασκαλίας της ιστορίας. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

σύγχρονης ιστοριογραφίας, παιδαγωγικής και διδασκαλίας, ο δάσκαλος λειτουργεί 

δημιουργικά, χρησιμοποιεί εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους, ο τρόπος διδασκαλίας της 

ιστορίας προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών και είναι σύμφωνος με τη νοητική τους 

ανάπτυξη. Οι μαθητές ερευνούν και ανακαλύπτουν την ιστορική γνώση, θέτουν 

προβληματισμούς, αναπτύσσουν κριτικούς μηχανισμούς και δημιουργική σκέψη. 

 

ABSTRACT 

 

History can play a major role in children’s cognitive, social and emotional development. 

Historical thinking skills are a set of reasoning skills that help students think critically about the 

past. These skills require a style of teaching that goes beyond lectures and rote memorization.  

However, there is a long tradition in the area of teaching history: the content approach and 

an accepted body of knowledge versus the process approach. Understanding the process of 

history required children to “be” historians, using their skills and concepts. 
According to the current curriculum, children need to acquire the skills of the historian, 

reasoning and looking critically at information: they have to “do” history rather than just “learn 
about” it.  

 

Η βασική διδακτική μέθοδος που προτείνεται στη χώρα μας για τη διδασκαλία της ιστορίας 
από τους παιδαγωγούς του προηγούμενου αιώνα είναι η τριμερής πορεία και τα στάδιά της, 
όπως παρουσιάστηκαν από τους Ν. Εξαρχόπουλο και Κ. Γεωργούλη. Η τριμερής πορεία 
περιλαμβάνει την παρουσίαση ή πρόσκτηση, την επεξεργασία ή εμβάθυνση και την έκφραση ή 
εμπέδωση της ιστορικής ύλης. Μερικοί παιδαγωγοί συμπληρώνουν αυτές τις φάσεις 
διδασκαλίας και με άλλες όπως, τη σύνδεση του νέου μαθήματος με τα παλιά, την εξέταση του 
παλιού μαθήματος, τη συναισθηματική προετοιμασία των μαθητών για τη διδασκαλία του νέου 
μαθήματος, την αφόρμηση, το σκοπό του νέου μαθήματος και την ανάλυση του σκοπού, τη 
σιωπηλή αναπόληση «δια την απόλαυσιν του τεμαχίου και την ψυχικήν επαφορά των 
μαθητών…ίνα διατηρηθή ακεραία η εντύπωσις» (Παπαδημητρίου, 1958:113), τη σύνδεση ή 
συσχέτιση των νέων γνώσεων με άλλες γνωστές, την «εξεύρεσιν» της κεντρικής ιδέας του νέου 
μαθήματος, την αναδιήγηση και τη «μεγαλόφωνη» ανάγνωση των μαθητών από το σχολικό 
εγχειρίδιο (Γεωργούλης, 1974

2
:249-250. A.Τσίριμπας, 1932:93,95. B.Τσίριμπας, 1940

3
:149. 

Αλιφιεράκης, 1952:77-78. Ισηγόνης, 1960
2
:74-75. Παπαδημητρίου, 1958:113-114. Μαλούκος, 

1958:188-191. Ρουμπίνης-Κόντου, χ.χ.:67-69, 71-75. Παπανικολάου, 1960:30-34. Κυρέ, 
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χ.χ.:68-69. Παπαθεοδώρου, χ.χ.:138-143. Μπάλλας, χ.χ.:118. Σκαλισιάνος, Τάξις Δ΄, χ.χ.:306. 
Του ίδιου, Τάξις ΣΤ΄, χ.χ.:258).  

 

1. Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΠΟΡΕΙΑ «ΕΝΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ»  

 

Αν και ο Κ. Γεωργούλης υποστηρίζει ότι η τριμερής πορεία «καλόν είναι να εφαρμόζεται 

εις τας κατωτέρας τάξεις, όπου τα παιδιά δεν δύνανται να αυτενεργούν» (Γεωργούλης, 

1974
2
:249), γενικά επικρατεί η άποψη του Ν. Εξαρχόπουλου, σύμφωνα με την οποία κατά τη 

διδασκαλία της ιστορίας πρέπει να εφαρμόζεται η τριμερής πορεία διότι «ενέχει πολλά 

προτερήματα, των οποίων το κυριώτατον είναι, ότι ανταποκρίνεται προς την φυσικήν μάθησιν. 

Δηλαδή ο φυσικώς μανθάνων παις εν πρώτοις παρατηρεί, αναζητεί, προσλαμβάνει εντυπώσεις, 

σχηματίζει παραστάσεις. Είτα επεξεργάζεται τα προσκτηθέντα προς βαθυτέραν αυτών 

κατανόησιν. Μετά τούτο δε προσπαθεί να αναπαραστήση, κατασκευάση, χρησιμοποιήση αυτά. 

Ούτω διαρρυθμιζομένης και της εν τω σχολείω διδακτικής εργασίας, καθίσταται το μανθάνειν 

ευχερές και καρποφόρον, επιτρέπει εναλλαγών και αποβαίνει ευάρεστος ασχολία» 

(Εξαρχόπουλος, 1962:276-277). Όπως επισημαίνει ο επιθεωρητής Κ. Πλακούτσης, η τριμερής 

πορεία διδασκαλίας χαρακτηρίζεται ως «ενδεδειγμένη και επιτακτική» και προτείνεται η 

εφαρμογή των σταδίων της διδακτικής αυτής πορείας ως «η οδός την οποίαν πρέπει ν’ 

ακολουθή η διδασκαλία των μαθημάτων», σύμφωνα με τους ίδιους λόγους που επικαλείται και 

ο Ν. Εξαρχόπουλος (Πλακούτσης, 1952:703). «Ακόμη και στην εξέταση των ιστορικών 

μνημείων της ιδιαίτερης πατρίδας του μαθητή», έλεγε ο Χ. Παρράς, «πρέπει να ακολουθείται η 

τριμερής πορεία διδασκαλίας» (Παρράς, 1960:1051-1052). 

 

1α.  «ΔΙΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΘΟΥ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΟΥ» 

 

Στη σχετική παιδαγωγική βιβλιογραφία, η αφόρμηση αναφέρεται είτε ως «διέγερσις παρά 

τοις μαθηταίς του πόθου προς μάθησιν του διδακτέου» (Σκαλισιάνος, Τάξις Δ΄,  χ.χ.:306. Του 

ίδιου, Τάξις ΣΤ΄,  χ.χ.:258), είτε ως «προβληματοποίησις» (Ισηγόνης, 1960
2
:74), ή ως 

παρατήρηση (Παπανικολάου, 1960:30. Φάσσας, 1956:51) και μπορεί να έχει τις εξής μορφές: 

εξέταση του προηγούμενου μαθήματος, επίσκεψη ιστορικού τόπου, παρατήρηση ιστορικής 

εικόνας ή ανάγνωση ενός ποιήματος (Σκαλισιάνος, χ.χ.:258. Παπαδημητρίου, 1958:113. 

Φάσσας, 1956:51. Παπανικολάου, 1960:30). 

Η πρόσκτηση ή η παρουσίαση αναφέρεται από τον Κ. Γεωργούλη και ως διήγηση, ακρόαση 

ή αφήγηση (Γεωργούλης, 1974
2
:236,249-250. Του ίδιου, χ.χ.:268). 

 

1β. «ΘΕΡΜΑΙΝΗΤΑΙ Ο ΠΑΙΣ ΥΠΕΡ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» 
 

Ο Α. Ισηγόνης υποστηρίζει ότι η μονολογική μορφή διδασκαλίας είναι «η συνήθης»μορφή 

διδασκαλίας της ιστορίας και των άλλων φρονηματιστικών μαθημάτων στο δημοτικό σχολείο 

(Ισηγόνης, 1960
2
:72-74. Ισηγόνης, 1955:87) και ο Κ. Γεωργούλης χαρακτηριστικά σημειώνει 

ότι «εις τα φρονηματιστικά μαθήματα ως είναι η Ιστορία είναι ανάγκη να λαμβάνη τον λόγον ο 

διδάσκαλος δια να δημιουργεί συναισθηματικά βιώματα» (Γεωργούλης, 1974
2
:350). 

Ο Κ. Μαλούκος κρίνει ότι η διηγηματική μορφή πρέπει να είναι η κύρια μορφή διδασκαλίας 

της ιστορίας διότι η διήγηση «διεγείρει ευκολώτερα τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού» 

(Μαλούκος, 1958:187) και ο Ν. Εξαρχόπουλος τονίζει ότι «η διήγησις του διδασκάλου εν τω 

μαθήματι της Ιστορίας έχει πολύ μείζονα σημασίαν ή εν οιωδήποτε άλλω μαθήματι» 
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(Εξαρχόπουλος, 1962:264). «Η διήγησις», λέει ο Ν. Εξαρχόπουλος, «αποτελεί την βασικήν 

μορφήν της διδασκαλίας της Ιστορίας και εφαρμόζεται εν πάσαις ταις βαθμίσι των σχολείων. 

Ιδία δ’ ενδείκνυται χρήσις αυτής, καθ’ ας περιπτώσεις είναι ανάγκη, πλην της προσκτήσεως 

των πραγματικών γνώσεων, να εγερθή το συναίσθημα των μαθητών, υπέρ των διδασκομένων 

θεμάτων. Ιδίως εν τω μαθήματι, τούτω, η διήγησις του διδασκάλου αποτελεί κύριον μέσον, 

όπως θερμαίνηται ο παις υπέρ παρωχημένων γεγονότων και καθίσταται βίωμα εν τη ψυχή 

αυτού το παρελθόν» (οπ.π.:280). 

Ο Α. Τσίριμπας πιστεύει ότι στα φρονηματιστικά μαθήματα η διήγηση είναι «η κατ’ εξοχήν 

μορφή της διδασκαλίας, διότι δια των μαθημάτων τούτων σκοπούμεν να εγείρωμεν 

συναισθήματα πατριωτισμού και θαυμασμού προς τους ήρωας της πατρίδος…ενδείκνυται και 

δια λόγους οικονομίας χρόνου» (A.Τσίριμπας, χ.χ.:48-49), ενώ ο επιθεωρητής Τ. 

Παπαθεοδώρου λέει σχετικά : «Στα φρονηματιστικά μαθήματα προτιμούμε τη διήγησι…με τη 

διήγησι, που περιγράφει και χρωματίζει, που καυτηριάζει ή εξαίρει, που υποβάλλει και 

εξυψώνει, που διαθερμαίνει και εξευγενίζει την ψυχή, έχουμε στα χέρια μας ένα άριστο μέσο, 

για να μορφώσουμε τους μαθητάς. Μεγάλη κατάχρησις έγινε του λεγομένου σχολείου 

εργασίας, στο οποίο το παιδί πολλές καταβάλλει δυνάμεις, για να ανεύρη την ύλη. Επίσης 

πολλή χρήσις του διαλόγου, στον οποίο όλη η διδακτική ώρα καλύπτεται σχεδόν με 

ερωταποκρίσεις. Και στους δυο αυτούς τρόπους πολύ δύσκολα θα κατορθώσουμε ν’ 

αξιολογήσουμε το περιεχόμενο και να το διαθερμάνουμε με συναίσθημα, σε τρόπο που να 

επιδράσουμε μορφωτικά στο μαθητή. Δεν έχουμε τόση ανάγκη ανθρώπων με ψυχρή λογική, 

αλλά Ελλήνων που να είναι πραγματικοί χριστιανοί, πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικοί 

Έλληνες, πάντοτε έτοιμοι και πάντοτε πρόθυμοι γι’ αυτοθυσία. Μόνον λοιπόν η διήγησις είναι 

κατάλληλο μέσο, για τον ωραίο αυτό σκοπό» (Παπαθεοδώρου, χ.χ.:138-139).  

Για τον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας με αυτενεργό συμμετοχή των μαθητών, ο Τ. 

Παπαθεοδώρου γράφει: «…οφείλουμε να δηλώσουμε, ότι δεν εκτιμούμε πολύ αυτόν τον τρόπο 

επειδή δεν μπορεί να δημιουργηθή πατριωτική ατμόσφαιρα, με θερμό συναισθηματικό τόνο, 

και επομένως δυσκόλως θα κατορθώσουμε να έχουμε μορφωτική επίδρασι στις ψυχές των 

παιδιών. Εξαιρετικώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τρόπο αυτό διδασκαλίας στις 

ιστορικές εκείνες ενότητες, που είναι μάλλον διανοητικού περιεχομένου» (οπ.π.:144). 

Ο Σ. Καλλιάφας σημειώνει ότι «υπάρχουν περιπτώσεις κατά τας οποίας είναι αναγκαία η 

δια του προφορικού λόγου του διδασκάλου διδασκαλία. Μυθολογικαί, θρησκευτικαί και 

ιστορικαί διηγήσεις π.χ. πρέπει να μεταδίδωνται εις τους μικροτέρους την ηλικίαν μαθητάς 

κατά τον κανόνα δια του προφορικού λόγου του διδασκάλου» (Καλλιάφας, 1950:58). Οι Β. 

Τσίριμπας και Α. Τσίριμπας επισημαίνουν ότι εκτός από την αφηγηματική μορφή υπάρχουν 

και άλλοι τρόποι διδασκαλίας της ιστορίας και ενώ συνιστούν την εναλλαγή των διαφορετικών 

αυτών τρόπων, ωστόσο, προτείνουν την εφαρμογή της μονολογικής μορφής διδασκαλίας στο 

δημοτικό σχολείο. Έτσι, για τον Β. Τσίριμπα, οι τρόποι διδασκαλίας της ιστορίας  που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν «επωφελώς μόνον» στο δημοτικό σχολείο είναι: «ο της 

διηγήσεως, του εξελίσσοντος διαλόγου και της αναγνώσεως ποιημάτων» (B.Τσίριμπας, 

1940
3
:144). Όπως αναφέρει, «ο της διηγήσεως τρόπος είναι εις εκ των αρίστων, διότι ενεργεί 

απ’ ευθείας επί τας ψυχάς των μαθητών, εγείρει το συναίσθημα, την προσοχήν και την κρίσιν 

και δεν αφίνει τους μαθητάς εις παθητικήν κατάστασιν, ως τινες κατηγορούν τούτον. Η χρήσις 

του ενδείκνυται εις πολλάς περιστάσεις προς έγερσιν συναισθήματος πατριωτισμού και 

θαυμασμού προς τους ήρωας, οπότε άλλος τρόπος διδασκαλίας δεν δύναται να χρησιμοποιηθή 

επωφελώς. Επίσης, η χρήσις του ενδείκνυται πολλάκις και δια λόγους οικονομίας χρόνου, διότι 

θα απέβαινεν αδύνατον να διεξέλθη ο διδάσκαλος όλην την ιστορικήν ύλην, εάν δεν 

εχρησιμοποίει την διήγησιν» (οπ.π.:144-145). Ο ίδιος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

διήγηση είναι «ο κάλλιστος τρόπος της διδασκαλίας της Ιστορίας δια τα δημοτικά 

σχολεία…αλλά με την προϋπόθεσιν, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήται μάθημα προς μάθημα 
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ως μοναδική μορφή προσφοράς, διότι χάνει τότε την δύναμιν της επιδράσεως» (οπ.π.:148-149). 

Ο Α. Τσίριμπας τονίζει ότι η διήγηση «παραμένη ως η σπουδαιοτέρα όλων των εν χρήσει εις 

το δημοτικόν σχολείον μορφών» (A.Τσίριμπας, 1932:91,92. Του ίδιου, χ.χ.:185) και προσθέτει: 

«Παρ’ όλα όμως τα ελαττώματα και τον θόρυβον, ο οποίος γίνεται εις βάρος αυτής, δεν 

υπάρχει κανείς διδάσκαλος, ο οποίος να μη την μεταχειρίζεται και μάλιστα πολύ συχνάκις, 

διότι άλλοτε επιβάλλει τούτο η ηλικία των μαθητών, άλλοτε η φύσις του διδακτέου, άλλοτε το 

βραχύ του προς διδασκαλίαν διατιθεμένου χρόνου και άλλοτε άλλα αίτια» (A.Τσίριμπας, 

1932:91-92). Η άποψη που επικρατεί είναι ότι οι μαθητές του δημοτικού σχολείου δεν 

μπορούν να ασχοληθούν με τη μελέτη ιστορικών πηγών διότι δεν έχουν «ανεπτυγμένη» 

ιστορική αντίληψη. Ο Ν. Εξαρχόπουλος χαρακτηριστικά έλεγε ότι «η χρήσις των πηγών κατά 

την διδασκαλίαν της Ιστορίας είναι εργασία δυσχερής και δια τούτο μόνον εν ταις ανωτέραις 

γυμνασιακαίς τάξεσιν είναι δυνατή η χρήσις αυτών» (Εξαρχόπουλος, 1962:280). 

Ο Ι. Παυλίδης από το 1895 ήδη είχε παρατηρήσει ότι το ιστορικό μάθημα είναι «το κατ’ 

εξοχήν ακροαματικόν μάθημα, και απαιτεί καλλίστην διήγησιν» (Παυλίδης, 1895:272). Ο 

ίδιος, έγραφε ότι ο δάσκαλος πρέπει να είναι «θερμός και ζωηρός εν τη διηγήσει» (οπ.π.:273). 

Ο Α. Ισηγόνης επίσης, εκφράζει την άποψη ότι ο δάσκαλος οφείλει «όπως αποφεύγη μίαν 

στατικήν αναπαράστασιν των γεγονότων ήτοι απλήν απαρίθμησιν λεπτομερειών, αλλά να 

χρησιμοποιή μέθοδον δυναμικήν…θα προσπαθή να παριστά τα πρόσωπα δρώντα, κινούμενα, 

ομιλούντα, σκεπτόμενα, συναισθανόμενα, λυπούμενα, υποφέροντα και τα γεγονότα 

εξελισσόμενα. Η αφήγησίς του οφείλει να είναι τοιαύτη, ώστε οι μαθηταί να έχουν την 

παραίσθησιν ότι είναι αυτόπται και αυτήκοοι μάρτυρες των γεγονότων, ότι παρευρίσκονται 

τρόπον τινά εις τους αγώνας των αντιμετωπιζομένων αντιπάλων και συμμετέχουν των 

περιπετειών των» (Ισηγόνης, 1960
2
:73). Όπως αναφέρει, ο δάσκαλος «οφείλει προ παντός να 

είναι μάλλον ο υποκινητής διαφερόντων και ο αφυπνιστής ιδεών ή οκ καθέδρας πάνσοφος 

μεταδότης ξηρών γνώσεων» (οπ.π.). «Εις τους μαθητάς του δημοτικού σχολείου», λέει ο Σ. 

Καλλιάφας, «η ύλη της ιστορίας αποκτά τω όντι νέαν εκάστοτε ζωήν μόνον δια της 

παραστατικής ενθουσιώδους διηγήσεως του διδασκάλου. Διηγείται δε ο διδάσκαλος 

ολόκληρον την διδακτικήν ενότητα και ουχί κατά τμήματα. Και επαναλαμβάνεται η διήγησις, 

οσάκις κρίνεται αναγκαία η επανάληψις» (Καλλιάφας, 1949:53). 

Όπως αναφέρει ο Τ. Παπαθεοδώρου, «αρχίζει η διήγησις ήρεμα και υποβλητικά. Διηγείται ο 

δάσκαλος την όλη ενότητα, χρωματίζει τη φωνή του αναλόγως του περιεχομένου, υποβάλλει 

τους μαθητάς σε ό,τι έχει αξία, εξαίρει σπουδαία, εξυψώνει τα παιδιά στα υψηλά, δημιουργεί 

απέχθεια για τα ταπεινά και γενικά «κρεμά στα χείλη του την ψυχή των μαθητών». 

Πρωταρχικό μέλημα του δασκάλου θα είναι να μη διακόπτεται η διήγησις, διότι διασπάται η 

αλληλουχία του ιστορικού γεγονότος. Για οποιαδήποτε αιτία και για οποιοδήποτε σκοπό, δεν 

πρέπει να διακόπτεται η διήγησις» (Παπαθεοδώρου, χ.χ.:139-140). Ο Α. Τσίριμπας αναφέρει 

ότι «δια της παραστατικής διηγήσεως σχηματίζονται άρτιαι πνευματικαί εποπτείαι, 

συναρπάζεται ο άνθρωπος και ψυχικώς μετατίθεται εις την συναισθηματικήν κατάστασιν των 

εξιστορουμένων ηρώων…του ιστορήματος και συμπάσχει μετ’ εκείνων» (A.Τσίριμπας, 

χ.χ.:49) και τονίζει ότι για να είναι περισσότερο παραστατική η διδασκαλία πρέπει να γίνονται 

επισκέψεις σε μνημεία και ιστορικούς τόπους: «Ο μαθητής εκεί επί τόπου θα πάθη μίαν 

ψυχικήν μετάστασιν, θα συγκινηθή, θα εξαϋλωθή, θα συμπολεμήση μετά των ηρώων, θα γίνη 

ήρως…και ο διδάσκαλος εμπνέεται από το περιβάλλον και συναρπάζεται ψυχικώς, ώστε να 

δύναται να εμπνέη και τους ακροατάς του» (οπ.π.:50). 

 
1γ. «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΜΒΑΝΘΥΝΣΙΣ» 

 

Μετά την πρόσκτηση, ακολουθεί η φάση της «βαθύτερης επεξεργασίας» ή «κατανόησης 

της ιστορικής ύλης», όπου γίνεται η ανάλυση και η αξιολόγηση του περιεχομένου, η 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική: Σχολική γνώση και Θεωρητικές προσεγγίσεις 

62 

 

                                                                                                                                                     

αναζήτηση αιτίων και αποτελεσμάτων των ιστορικών γεγονότων, η «προβολή» αποριών και 

εντυπώσεων, ο χαρακτηρισμός προσώπων και πράξεων, η «ψυχολογική και ηθική 

εμβάθυνσις», η διατύπωση της κεντρικής ιδέας του μαθήματος καθώς και η «εξαγωγή» ηθικών 

διδαγμάτων (A.Τσίριμπας, 1932:94-96. Του ίδιου, χ.χ.:186. B.Τσίριμπας, 1940
3
:149. 

Καλλιάφας, 1950:33. Παπαδημητρίου, 1958:113. Ισηγόνης, 1960
2
:74-75. Μπάλλας, χ.χ.:116-

118. Ρουμπίνης-Κόντου, χ.χ.:67-69, 71-75. Κυρέ, χ.χ.:68-69. Παπανικολάου, 1960:30-

34.Εξαρχόπουλος, 1962:298,301. Σκαλισιάνος, Τάξις ΣΤ΄,  χ.χ.:258-260. Παπαθεοδώρου, 

χ.χ.:140-142, 146. Αμβροσίου, 1961:180. Χανιώτου, 1958:32).  

Στη φάση αυτή της διδασκαλίας προτείνεται η διαλογική συζήτηση δασκάλου – μαθητών, ο 

δάσκαλος διευθύνει τη συζήτηση και όπως επισημαίνει ο Α. Τσίριμπας «έχει και το veto» 

(A.Τσίριμπας, 1932: 96). Κατά τον Χ. Σκαλισιάνο, με τη διαλογική συζήτηση «εξονυχίζεται εν 

πάσαις ταις λεπτομερείαις του το μελετηθέν και αποδοθέν ιστόρημα και επαναλαμβανόμενον 

έπειτα πληρέστερον υπό τινών καθίσταται κτήμα πάντων των μαθητών…Δια καταλλήλων 

ερωτημάτων του διδασκάλου προκαλούνται οι μαθηταί να εισδύσουν εις την ψυχήν των 

δρώντων προσώπων» (Σκαλισιάνος, Τάξις ΣΤ΄,  χ.χ.:259-260). Ο ίδιος προσθέτει ότι ο 

δάσκαλος «δι’ άλλων έπειτα ερωτημάτων προκαλεί τους μαθητάς να εκφέρουν ηθικάς κρίσεις 

περί των δρώντων προσώπων και ούτω κατευθύνεται η βούλησίς των εις το αγαθόν» (οπ.π.). Ο 

Β. Αμβροσίου επισημαίνει ότι κατά την επεξεργασία της ιστορικής ύλης, «θα εξαίρωνται 

πατριωτικαί και ηρωικαί πράξεις, θα κακίζωνται αντιπατριωτικαί ενέργειαι» (Αμβροσίου, 

1961:180) και ο Β. Τσίριμπας διαπιστώνει ότι στο δημοτικό σχολείο είναι αδύνατο να 

ερμηνεύονται τα ιστορικά γεγονότα με βάση τους ιστορικούς παράγοντες (B.Τσίριμπας, 

1940
3
:153-156). 

 
1δ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 

 

Η τελική φάση της διδασκαλίας του ιστορικού μαθήματος είναι η εμπέδωση ή έκφραση, στη 

σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται και ως άσκηση και εφαρμογή.  

Ο Α. Τσίριμπας αναφέρει ότι οι «κυριώτεροι τρόποι» έκφρασης είναι η επαναδιήγηση και η 

γραπτή παράσταση: «Δια της επαναδιηγήσεως επιδιώκεται μία διαρκής υπό μαθητών 

διατήρησις των ιστορικών γνώσεων, ονομάτων και χρονολογιών, άνευ των οποίων δεν δύναται 

να νοηθή ασφαλής γνώσις. Δια της γραπτής παραστάσεως δύνανται να τύχουν εφαρμογής αι 

αρχαί του σχολείου εργασίας…ιχνογραφούνται σχέδια μαχών, καταρτίζονται ιστορικοί χάρται, 

κασκευάζονται αντικείμενα περιεχόμενα εις την διδαχθείσαν ύλην, γράφονται εκθέσεις 

σχετικαί, χαρακτηρίζονται τα δρώντα πρόσωπα και αι πράξεις (A.Τσίριμπας, χ.χ.:186-187).  

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Τ. Παπαθεοδώρου, προτείνει ένα άλλο τρόπο «εμπεδωτικής 

άσκησης» του ιστορικού μαθήματος: Τη «φανταστική εφαρμογή συμπεράσματος, το οποίον 

εξήχθη κατά την επεξεργασία» και χαρακτηριστικά σημειώνει: «Εάν πρόκειται για εφαρμογή 

του: «Αμύνεσθαι περί πάτρης», θα κάμουμε ερωτήσεις, ως οι εξής: Όταν οι εχθροί 

ετοιμάζονται να επιτεθούν, τι πρέπει να κάμουμε; Αν είναι περισσότερο από εμάς; Αν χάσουμε 

την πρώτη μάχη πρέπει να απελπιστούμε; Αν μας πληρώσουν να καταθέσουμε τα όπλα; κ.ο.κ.  

Η κατά φαντασίαν αυτή πατριωτική πράξις τα μάλιστα ενισχύει τη βούλησι διότι έτσι ο 

μαθητής έχει προαποφασίσει και σε μια δεδομένη στιγμή δεν καλείται πλέον να σκεφθή, διότι 

έχει έτοιμη την απόφασι. Έτσι τα μάλιστα ισχυροποιούμε τη βούλησί του» (Παπαθεοδώρου, 

χ.χ.:142-143).  

 
2.  «ΚΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΛΟΓΙΕΣ» 

 

Στη διδακτική μεθοδολογία που αναφέραμε, τον κύριο ρόλο παίζει ο δάσκαλος. Ο μαθητής 

είναι παθητικός δέκτης της μάθησης, δεν συμμετέχει στη μάθηση και δεν μαθαίνει πώς να 
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σκέφτεται. Κυριαρχεί η παροχή γνώσεων ενώ βασικές διαδικασίες μάθησης είναι η 

λογοκρατία, η επανάληψη και η απομνημόνευση. Η ιστορία παρουσιάζεται σαν ένα στατικό 

σώμα γεγονότων – οι μαθητές καλούνται να απομνημονεύσουν γεγονότα για τα οποία δεν 

έχουν καμία γνώση ή εμπειρία.  

Οι διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται επισημαίνουν τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις 

για τη διδασκαλία της ιστορίας. Ο Α. Γκρόζας αναφέρει ότι «τα ιστορικά μαθήματα 

εξαντλούνται κατά το πλείστον σε κενές μικρολογίες, επειδή τους λείπει η εποπτεία η ζωντανή 

και η συγκεκριμένη πραγματικότητα» (Γκρόζας, 1952:497) και τονίζει ότι πρέπει «να τονωθή 

η ιστορική κρίση και οι ιστορικές αιτιώδεις σχέσεις» (οπ.π.:498). Ο Χ. Πάτσης τονίζει ότι 

πρέπει να είναι «λίγα τα λόγια του δασκάλου, πολλά τα έργα των παιδιών» (Πάτσης, 1952:707) 

ενώ η Φ. Τζωρτζάκη επισημαίνει ότι «η γνώση δεν απομνημονεύεται, κατακτάται με την 

άμεση παρατήρηση, την προσωπική έρευνα, την αυτενεργή σκέψη, την εφαρμογή, την πράξη. 

Το παιδάκι των 6 χρόνων κρύβει μέσα του έναν ερευνητή και ένα δημιουργό. Το σχολείο 

πρέπει να δίνη αδιάκοπα ευκαιρίες για διέξοδο στην ενδιάθετη αυτή ορμή του παιδιού» 

(Τζωρτζάκη, 1957:97). 

Στα Νομοσχέδια του 1913 ο Δ. Γληνός επικρίνει την «ξηρά μετάδοση» των γνώσεων στο 

σχολείο και αναφέρει ότι «και του πλέον ικανού διδασκάλου η αποστολή θεωρείται συνήθως 

λήγουσα εις το κατώφλιον της παραδόσεως, εν τη οποία κατώρθωσε να εξασφαλίση 

εξωτερικήν ευταξίαν και «να κάμη το μάθημά του»» (Γληνός, 1983:222). 

 
2

 
α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η γενική αρχή της διδασκαλίας που υιοθετεί ο Μ. Παπαμαύρος είναι ότι η μέθοδος 

εργασίας στη διδασκαλία κάθε μαθήματος είναι η ίδια με τη μέθοδο της εργασίας που 

εφαρμόζεται στην έρευνα της σχετικής επιστήμης (Παπαμαύρος, 1952
2
:211). Έτσι, «στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, ο μαθητής θα εργαστεί όπως εργάζεται ο επιστήμονας 

ιστορικός στην ιστορική επιστήμη…Ο μαθητής μεταβάλλεται σ’ έναν μικρό ερευνητή. Δεν 

μαθαίνει έτοιμες γνώσεις. Ερευνά ζητήματα και ανακαλύφτει μόνος του γνώσεις» (οπ.π.). 

Όπως αναφέρει, η μέθοδος των σταδίων δεν «λογαριάζει» την προσωπικότητα και την 

ψυχοσύνθεση του δασκάλου, «προδιαγράφει και την πιο ασήμαντη κίνηση του δασκάλου μέσα 

στη διδασκαλία και δεν τον αφήνει να δείξει στη δουλειά του την ιδιαίτερη ψυχικότητά του…η 

αυτενέργεια του μαθητή δεσμεύεται από την ερώτηση του δασκάλου…ο μαθητής ενεργεί στη 

διδασκαλία των ερβαρτιανών σταδίων μέσα σ’ ένα πλαίσιο που έχει οριστεί από το δάσκαλο 

και που δεν επιτρέπεται στο μαθητή να το διασπάσει» (οπ.π.:208-209). Με τον τρόπο αυτό, δεν 

αναπτύσσεται η προσωπικότητα του παιδιού, ούτε οι νοητικές του ικανότητες, η κρίση, η 

φαντασία, η σκέψη του αλλά το μόνο που συμβαίνει είναι ο «πλουτισμός του μυαλού» του με 

γνώσεις (οπ.π.:208-210).  

Κατά τον Μ. Παπαμαύρο, ο τρόπος διδασκαλίας της ιστορίας πρέπει να ακολουθεί τις δύο 

αρχές που είχε καθιερώσει το σχολείο εργασίας: Ο μαθητής πρέπει να εργάζεται και να ζει τα 

ιστορικά γεγονότα. Ο ίδιος, επισημαίνει ότι το σχολείο εργασίας «δεν ξέρει ένα μόνο τρόπο 

εργασίας μα έχει στη διάθεσή του χίλιους δυο τρόπους για να βάλει το παιδί να εργαστεί: Το 

βάζει να διαβάζει διάφορα βιβλία ιστορικά έξω από το εγχειρίδιο της Ιστορίας. Το βάζει να 

παρατηρεί το γεωγραφικό χάρτη και να εξηγεί διάφορες ιστορικές κινήσεις. Το βάζει να 

διαβάζει διάφορα ιστορικά ποιήματα σχετικά με το ζήτημα που εξετάζεται. Να παρατηρεί 

ιστορικά μνημεία. Να επισκέφτεται μουσεία και ιστορικά τοπεία. Το βάζει να συζητεί μέσα 

στην τάξη με τους συμμαθητές του για το αντικείμενο της διδασκαλίας. Όλα αυτά τα μέσα έχει 

ο δάσκαλος στη διάθεσή του για να κάμει τον μαθητή να εργαστεί και να ζήσει τα ιστορικά 

γεγονότα. Όλα βέβαια δεν μπορούν να εφαρμοστούν κάθε φορά…αφήνεται στο δάσκαλο να 

βρίσκει τον κατάλληλο τρόπο επεξεργασίας για κάθε είδος ιστορικού υλικού. Εδώ η ελευθερία 
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του δασκάλου είναι μεγάλη. Μεγάλη όμως είναι και η ευθύνη του» (Παπαμαύρος, 1955
2
:115-

116). 

Ο Ν. Καραχρίστος επίσης, επικρίνει την παραδοσιακή μέθοδο των σταδίων διότι πιστεύει 

ότι είναι «ισοπεδωτική, ομοιόμορφη και αντίθετη με την ζωή των παιδιών έξω από το σχολείο» 

(Καραχρίστος, 1949:84-85) και επισημαίνει ότι ο δάσκαλος πρέπει να αφήνει τόσο 

περισσότερο «χώρο» στην αυτενέργεια των παιδιών, όσο μεγαλύτερη είναι η τάξη που φοιτούν 

(οπ.π.:103-104). Ο Γ. Αθανασιάδης τονίζει ότι «πρέπει να καταπολεμηθεί η τάση των παιδιών 

να απομνημονεύουν τυπικά το μάθημα. Οι μαθητές πρέπει να συνηθίσουν να μπαίνουν στο 

νόημα. Οι εργασίες που δίνονται πρέπει να παρουσιάζουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη ποικιλία. 

Πρέπει να τους κάνουν να σκέφτονται, να μην αφομοιώνουν παθητικά το μάθημα. Τα είδη των 

θεμάτων για το σπίτι μπορούν να παρουσιάζουν ποικιλία. Μπορούν νάναι: Μελέτη του 

κειμένου με βάση ορισμένα ερωτήματα. Μελέτη των εικόνων, του χάρτη. Μελέτη της 

χρονολογίας. Έρευνα μέσα στα εξωσχολικά αναγνώσματα. Ασκήσεις που αναπτύσσουν στα 

παιδιά τη συνήθεια να κάνουν μια σύνθεση γνώσεων, που τις παίρνουν από πολλά κεφάλαια 

του βιβλίου, από τη διήγηση του δασκάλου. Διάφορες ασκήσεις με διαγράμματα κ.λ.π.. Όσο 

πιο ποικίλα θάναι τα θέματα, τόσο οι μαθητές θα τα εκτελούν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και 

το κάθε είδος απ’ αυτά τα θέματα, πρέπει να δουλεύεται με ξεχωριστό δικό του τρόπο» 

(Αθανασιάδης, 1951:168-169). 

 
2β. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο στη 
διδασκαλία της ιστορίας αλλά και στη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων, το παραδοσιακό 
μοντέλο διδασκαλίας εξακολουθεί να είναι και σήμερα κυρίαρχο (Φράγκος, 1984

3
:109-

110,417. Μαυρογιώργος, 1990:17-26. Χρόνης, 1993:103-109. Ξωχέλλης, 1986:86. Του ίδιου, 
1987:100). Ειδικότερα, στη διδασκαλία του ιστορικού μαθήματος εφαρμόζεται μια 
πειθαρχημένη μορφή διδασκαλίας διότι δίνεται ακόμη ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση 
ιστορικών γνώσεων και πληροφοριών. Κυρίαρχη βάση της παιδευτικής ενέργειας θεωρείται η 
απομνημόνευση με οδηγό το ένα και μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο. Η διδασκαλία του 
μαθήματος δεν διεγείρει τη φαντασία και δεν αναπτύσσει την ερευνητική διάθεση των παιδιών. 
Η μάθηση εξακολουθεί να είναι συνώνυμη με την απομνημόνευση: Ο μαθητής υπερφορτώνει 
τη μνήμη του και δεν συμμετέχει ενεργά στη μάθηση. Ο Χ. Φράγκος υποστηρίζει ότι «χωρίς 
προϋποθέσεις συμμετοχής των μαθητών στο διδακτικό έργο και με προσφυγή σε μορφές 
«δεσποτικής συμπεριφοράς», δε μορφώνουμε παρά αλλοτριώνουμε τους ανθρώπους και τους 
ετοιμάζουμε να υπηρετήσουν κάθε μορφή καταπίεσης» (Φράγκος, 1984

3
:413). Ο Ι. Παυλίδης, 

από το 1895 ήδη είχε παρατηρήσει ότι η διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας «λύπην μόνο 
δύναται να διεγείρη» (Παυλίδης, 1895:267), επέκρινε την «ελεεινήν αποστήθισιν ξηρών 
γεγονότων» (οπ.π.:266) και χαρακτήρισε την απομνημόνευση «οδυνηρά και τυραννική» 
(οπ.π.:267) : «Οδυνηρά δε απομνημόνευσις καθίστα το μάθημα πληγήν πραγματικήν των 
παίδων…η τυραννική αποστήθισις…επικρεμαμένη ως ξίφος του Δαμοκλέους επί των κεφαλών 
των Ελληνοπαίδων» (οπ.π.). 

 
3.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Στην παιδαγωγική βιβλιογραφία διατυπώνεται γενικά η διαπίστωση ότι η μηχανική 

απομνημόνευση και η παθητική αποδοχή γνώσεων και πληροφοριών έχει αρνητικές επιδράσεις 

στη μάθηση και στον τρόπο σκέψης των μαθητών (Φράγκος, 1985:51-52,351-354. Του ίδιου, 

1984
3
:395. Μαυρογιώργος, 1981:220,251. Κurtman, 1967: 236. Nicholas-Thompson, 

1972
2
:224-225. Ebel, 1972:72). Ο Χ. Φράγκος έχει επισημάνει ότι η μνήμη και η κρίση «δεν 

πρέπει να θεωρούνται στα σχολεία ως παράγοντες ανεξάρτητοι, αλλά ως παράγοντες 

αλληλοσυμπληρούμενοι» (Φράγκος, 1985:351) και ο Γ. Μαυρογιώργος έχει παρατηρήσει: 
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«Για να μάθει ο μαθητής να σκέφτεται, πρέπει να κάνει ο ίδιος τις σκέψεις αντί να 

απομνημονεύει τα προϊόντα της σκέψης των άλλων (των καθηγητών, του συγγραφέα του 

εγχειριδίου κ.α.) (Μαυρογιώργος, 1981:220). 

Στη σύγχρονη διδασκαλία κρίνεται απαραίτητη η δραστηριότητα και η απόλυτη συμμετοχή 

του παιδιού στη μάθηση και προτείνονται μορφές μεθοδολογιών που στηρίζονται στη 

δημιουργικότητα του δασκάλου και του μαθητή. Στην περιοχή της μεθοδολογίας της 

διδασκαλίας της ιστορίας τονίζεται η ανάγκη αναθεώρησης και κριτικής εξέτασης του τρόπου 

οργάνωσης της διδασκαλίας, των βασικών παιδαγωγικών θέσεων και των κυριότερων μεθόδων 

διδασκαλίας. Βασική παραδοχή είναι ότι η διδασκαλία της ιστορίας δεν μπορεί να είναι μια 

στατική χρονολογική εξιστόρηση ασύνδετων γεγονότων διότι τα ασύνδετα ιστορικά γεγονότα 

δεν μπορούν να κατανοηθούν και να ερμηνευθούν εύκολα από τους μαθητές (Μαυρογιώργος, 

1990:17-26. Του ίδιου, 1981:220. Βώρος, 1980:23, 33-34. Anyon, 1979:381. Seefeldt, 

1984
2
:148. Jarolimek, 1982

6
:58. Burston, 1972

2
:69. Pluckrose, 1991:133. Marwick, 

1985:29,242. Mandelbaum, 1977: 24-25. Walsh, 1985
2
: 29): Ο δάσκαλος οφείλει να βοηθά 

τους μαθητές στην κατανόηση της συνολικής ιστορικής πραγματικότητας, να τους εισάγει στον 

ιστορικό τρόπο σκέψης, να τους βοηθήσει να χρησιμοποιούν τις μεθόδους των ιστορικών και 

να τους καθοδηγεί στη διαδικασία της ενεργητικής προσέγγισης της ιστορικής ύλης, να 

καλλιεργεί τις αναλυτικές δεξιότητες των μαθητών και να παρουσιάζει τις ποικίλες και 

αλληλοσυγκρουόμενες ερμηνείες για τα ίδια ιστορικά γεγονότα και δεδομένα. Ο Γ. 

Μαυρογιώργος λέει σχετικά: «Εκτός από το ότι η σκέψη των μαθητών αδρανεί, όταν 

ασχολούνται με στατικές περιγραφές του παρελθόντος και η ίδια η φύση της ιστορίας φαίνεται 

πως παραποιείται. Η παραποίηση έγκειται στο γεγονός ότι οι μαθητές συνηθίζουν να αναλύουν 

τη δυναμική της ιστορικής εξέλιξης και αλλαγής με όρους στατικούς» (Μαυρογιώργος, 

1981:289).  

Στη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία οι ερευνητές τονίζουν την προσπάθεια ανάπτυξης 

δημιουργικής σκέψης, προβληματισμού, κριτικών μηχανισμών και κριτικής ανάλυσης στο 

χώρο των συγκεκριμένων νοητικών συλλογισμών για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου 

και θέτουν, ως βασικές προϋποθέσεις του παιδαγωγικού κλίματος που επικρατεί στην αίθουσα 

διδασκαλίας, την ελεύθερη επικοινωνία δασκάλου – μαθητή και την στάση της συνερεύνησης 

του δασκάλου (Nicholas-Thompson, 1972
2
:226,233. Pluckrose, 1991:15,172. Gunning, 

1978:13. Hertzberg, 1985:36): Προτείνουν δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά έτσι 

ώστε να ασκούν τη φαντασία τους και τονίζουν ότι οι μαθητές πρέπει να ερευνούν και να 

ανακαλύπτουν την ιστορική γνώση μαζί με τον δάσκαλο. Όπως τονίζεται, είναι σημαντικό για 

τους μαθητές να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που τους ζητούν να θέσουν τις δικές τους 

ερωτήσεις (Νάκου, 2000. Lee, 2005. Counsell, 2011:201-225). 

Οι B. Massialas και B. Cox χαρακτηριστικά σημειώνουν ότι ο δάσκαλος «δεν μπορεί να 

προσποιείται συνεχώς ότι έχει τις σωστές απαντήσεις…πρέπει να πιστεύει ότι οι αξίες δεν 

διδάσκονται αλλά εξετάζονται μέσα σε ένα ανοικτό σύστημα ιδεών (Massialas – Cox, 

1967:338). Σχετικά με τη μέθοδο διδασκαλίας, υποστηρίζεται ότι η αποκλειστική χρήση μιας 

και μόνου μεθόδου δεν βοηθά την ιστορική κατανόηση του παιδιού και δεν διεγείρει τη 

φαντασία του. Οι ερευνητές τονίζουν ότι ο δάσκαλος οφείλει να παρουσιάζει την ιστορική ύλη 

όχι μόνο με τον παραδοσιακό τύπο διδασκαλίας αλλά με διάφορους τρόπους: Κρίνουν ότι η 

αφηγηματική μέθοδος ως μοναδική και κυρίαρχη στη διδασκαλία της ιστορίας, περιορίζει τους 

μαθητές και το δάσκαλο, προτείνουν την περιοδική χρήση αυτής της μεθόδου και συνιστούν 

ποικιλία στη μέθοδο, τη χρήση δηλαδή εναλλακτικών μεθόδων προσέγγισης της ιστορικής 

γνώσης (Nicholas-Thompson, 1972
2
:224-235. Massialas – Cox, 1967:338-340. Pluckrose, 

1991:51-60,66-80, 85, 91-113. Watts, 1972:33,96). Υποστηρίζουν επίσης, ότι η τάξη αλλά και 

ο χώρος έξω από το σχολείο πρέπει να είναι κέντρο δημιουργικών δραστηριοτήτων για το 

μαθητή και προτείνουν τη συμμετοχή του παιδιού στη διαδικασία της μάθησης μέσω μιας 
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ποικιλίας των μεθόδων προσέγγισης της ιστορικής γνώσης όπως με την μελέτη της τοπικής 

ιστορίας , της γραπτής και προφορικής παράδοσης, του γενεαλογικού δέντρου των μαθητών, 

των ιστορικών λογοτεχνικών κειμένων, τις επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους, την παρουσίαση 

ατομικών και ομαδικών εργασιών των παιδιών στην τάξη, τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων 

καθώς και τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη συναισθηματική έκφραση των μαθητών 

όπως είναι οι δραματοποιήσεις και η εκτέλεση ρόλων (Nicholas-Thompson, 1972
2
:225-235. 

Pluckrose, 1991:51-60,66-80, 91-113. Anyon, οπ.π..Davies, 1972
2
:56).  

 
4.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

Από τη δεκαετία του 1980, επιχειρείται μια νέα προσέγγιση με το αναλυτικό πρόγραμμα, το 

βιβλίο του μαθητή και του δασκάλου σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του 

ιστορικού μαθήματος. Έτσι, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα ιστορίας του δημοτικού 

σχολείου από το 1987 ως το 1997, τα παιδιά πρέπει «να ασκηθούν στον τρόπο εργασίας και τις 

τεχνικές που προσιδιάζουν στην ιστορική επιστήμη (συλλογή, ταξινόμηση και έλεγχος 

ιστορικού υλικού, μελέτη χαρτών και σχεδιαγραμμάτων, διατύπωση και επαλήθευση 

υποθέσεων, συναγωγή αρχών κ.λ.π.)» (Π.Δ. 409/13.11.1995. Π.Δ.30/12.3.1997. Π.Δ. 

431/23.11.1987. Π.Δ. 416/19.10.1987. Π.Δ. 540/6.10.1989). Ωστόσο, παρά τις αλλαγές που 

έγιναν τα τελευταία χρόνια στα αναλυτικά προγράμματα και στα σχολικά εγχειρίδια του 

ιστορικού μαθήματος στο δημοτικό σχολείο, ο βασικός διδακτικός σκοπός για τη διδασκαλία 

της ιστορίας, όπως αναφέρεται στα αναλυτικά προγράμματα και στα βιβλία του δασκάλου, η 

καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης των μαθητών, δεν φαίνεται να 

επιτυγχάνεται. Η ιστορία που διδάσκεται στο σχολείο είναι «ένα είδος ιστορίας αποκομμένης 

από τη μέθοδό της, τις κοινωνικές και ιστορικές της αναφορές και περιορισμούς. Στην 

καλύτερη περίπτωση συνδέεται μηχανιστικά με τα μεθοδολογικά της εργαλεία, τα ερωτήματα 

και τις πηγές» (Μαυρογιώργος, 1990:17-26).  

Τον Οκτώβριο του 2001 καθορίζεται με υπουργική απόφαση, η ισχύς της οποίας αρχίζει 

από το σχολικό έτος 2003 – 2004, το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(Υπ. Απόφ. Γ2/5051α/18.10.2001) και το Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας Δημοτικού (Υπ. 

Απόφ. Γ2/5051γ/18.10.2001). Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα, η εφαρμογή ενεργητικών 

μεθόδων διδασκαλίας κρίνεται απαραίτητη: «Ο περιορισμός του ρόλου του διδάσκοντος και η 

αντίστοιχη αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη διδακτική και στη 

μαθησιακή διαδικασία πρέπει να αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή 

ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται η ατομική ή η ομαδική εργασία 

με τη μορφή ερευνητικού σχεδίου, η διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, η οργάνωση 

ασκήσεων αναπαράστασης ιστορικών γεγονότων, η βιωματική και διαθεματική προσέγγιση 

και η έρευνα των πηγών μέσα στην τάξη» (οπ.π.:19013). Τονίζεται επίσης, ότι «η επιλογή της 

μορφής και της μεθόδου διδασκαλίας μπορεί να σχετίζεται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών, καθώς και με τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής ενότητας. Η διδασκαλία του 

μαθήματος μπορεί να αρχίσει με αφήγηση, η οποία θα πρέπει να διακρίνεται από σαφήνεια και 

αντικειμενικότητα και να συνοδεύεται από ζωντάνια και ποικιλία, για να ενεργοποιήσει το 

ενδιαφέρον των μαθητών και τον προβληματισμό τους για το γνωστικό αντικείμενο. Στην 

περίπτωση που η ιστορική ύλη δεν προσφέρεται για απευθείας έρευνα εκ μέρους των μαθητών, 

η προφορική έκθεση των γεγονότων μπορεί να αποτελεί αξιόλογη μορφή διδασκαλίας, χωρίς 

να αποκλείεται ο συνδυασμός της με τον ελεύθερο ή τον κατευθυνόμενο διάλογο. Εναλλακτικό 

τρόπο προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων αποτελεί και η μελέτη των πηγών, με την οποία 

οι μαθητές εισάγονται στην ιστορική έρευνα και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη τους με 

αφορμή τη μελέτη των ιστορικών προβλημάτων» (οπ.π.). Η χρήση του σχολικού εγχειριδίου 

κρίνεται απαραίτητη. Η χρήση του πίνακα και οπτικοακουστικών μέσων, η οργάνωση 
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εκθέσεων, τα διαγράμματα, οι χρονολογικοί πίνακες και οι χάρτες, «μπορούν να αποτελέσουν 

πλούσιο υλικό για μια πληρέστερη προσέγγιση του ιστορικού αντικειμένου» (οπ.π.:19013-

19014). Επίσης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας, 

προτείνονται οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς – ιστορικούς χώρους, σε μουσεία και σε 

αίθουσες τέχνης. 

Στα σύγχρονα βιβλία του δασκάλου για το μάθημα της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο 

προτείνονται παραδοσιακές και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις με αξιοποίηση της 

διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, των ιστορικών πηγών, την ομαδοσυνεργατική και 

ερευνητική διδασκαλία, τη δηλωτική και τη διαδικαστική γνώση και τονίζεται η ενεργός 

συμμετοχή της τάξης και η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών (ΥΠΕΠΘ, Τάξη Γ΄, 

Τάξη Δ΄, Τάξη Ε΄, 2006. ΥΠΔΒΜΘ, Τάξη ΣΤ΄, χ.χ.). Οι δάσκαλοι όμως επισημαίνουν ότι ο 

χρόνος διδασκαλίας του ιστορικού μαθήματος είναι τόσο μικρός που δεν ευνοεί τις 

εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και έτσι, όπως παρατηρείται, εξακολουθούν να 

διδάσκουν με τον παραδοσιακό τρόπο.   

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην περιοχή της μεθοδολογίας της ιστορικής διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο τον 20
ο
 

αιώνα μέχρι και σήμερα, παρά τη διαφοροποίηση της μεθοδολογίας του μαθήματος, κυρίαρχος 

είναι ο παραδοσιακός αφηγηματικός τρόπος παρουσίασης των θεμάτων: Η διαμορφωτική 

επιρροή του ιστορικού μαθήματος στα μέσα του 20
ου

 αιώνα στο δημοτικό σχολείο, 

εξακολουθεί να αναπαράγει τις ιδιάζουσες συνθήκες της εποχής εκείνης (Εμμανουηλίδου, 

2002:339-341). 

Στο σύγχρονο σχολείο η αυτενέργεια και η ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών είναι 

απαραίτητα στοιχεία της διδασκαλίας της ιστορίας. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης 

ιστοριογραφίας, της παιδαγωγικής και της διδασκαλίας, ο δάσκαλος λειτουργεί δημιουργικά, 

χρησιμοποιεί εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους, ο τρόπος διδασκαλίας προκαλεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών και είναι σύμφωνος με τη νοητική τους ανάπτυξη. Οι μαθητές 

ερευνούν και ανακαλύπτουν την ιστορική γνώση, θέτουν προβληματισμούς, αναπτύσσουν 

κριτικούς μηχανισμούς και δημιουργική σκέψη. Έτσι, το μάθημα της ιστορίας γίνεται 

ουσιαστικό για τη ζωή των παιδιών, αναπτύσσει την ερευνητική τους διάθεση και ετοιμάζει 

τους μαθητές για τη σημερινή ζωή και για την κοινωνία του αύριο. 
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Ιστορικός Εγγραμματισμός και Οικονομική κρίση: 

Από τη στερεότυπη γνώση στη στοχαστική κατανόηση 

 

Αντώνιος Λ. ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει, εκτός των άλλων, και ένα σώμα 
αλληλοσυγκρουόμενων ερμηνειών για τις αιτίες που την προξένησαν. Μια ευρέως διαδεδομένη, ηθικολογική 

άποψη επιχειρεί να ενοχοποιήσει συλλήβδην τους Έλληνες ως τους κατ’ εξοχήν υπαίτιους αυτής της δυσοίωνης 

κατάστασης, ένας μονισμός που έχει βεβαίως αμφισβητηθεί από Έλληνες και ξένους σχολιαστές, εξακολουθεί 

όμως να προβάλλεται ως ηγεμονικός. Η εισήγηση αυτή θα επιχειρήσει να διερευνήσει τις στοιχειώδεις και 

πλουραλιστικές εκείνες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μελετηθεί και να κατανοηθεί η οικονομική κρίση 

από τους διδασκόμενους την ιστορία. Για το σκοπό λοιπόν αυτό, είναι απαραίτητη η κατανόηση: α) της 

θεμελιώδους αποστολής του ιστορικού να ερευνά μεθοδικά και σε βάθος τα ιστορικά φαινόμενα, β) της μη-

γραμμικής αντίληψης του ιστορικού χρόνου και του ιστορικού γεγονότος ως «διαφοράς», γ) της σημασίας της 

ιδεολογίας στη συγκρότηση των πολλαπλών ιστορικών ερμηνειών, δ) της αλληλεπίδρασης των ατομικοτήτων, 

των θεσμών, των ομάδων εξουσίας και των μαζών μέσα στο εκάστοτε ιστορικό συγκείμενο, ε) των στοιχείων που 

συγκροτούν το σημερινό παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, στ) του προπαγανδιστικού ρόλου των ΜΜΕ, ζ) της 
συνεισφοράς των εννοιών του χάους και της πολυπλοκότητας στην ερμηνεία μιας σύγχρονης οικονομικής κρίσης. 

Η πολυπρισματική αυτή προσέγγιση, χωρίς να παραβλέπει την προσωπική ή συλλογική ευθύνη, επιχειρεί να 

αναδείξει τους ποικίλους εκείνους παράγοντες, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκδήλωση ενός ιστορικού 

φαινομένου, οδηγώντας εντέλει σε μια πιο στοχαστική και απελευθερωτική κατανόηση της ιστορικής πορείας. 

ABSTRACT 

A vast literature of conflicting explanations over the causes that created the current economic crisis in Greece is at 

stake. Although many commentators have disputed the widespread moralistic view that lays indiscriminately the 

blame for it at the door of the Greek people, this remains hegemonic to date. In this paper, we attempt to examine 
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the fundamental and pluralistic requirements, which students should take into consideration in order to sufficiently 

understand economic crisis. These may include the historian’s fundamental mission to methodically investigate the 

historical phenomena, the non–linear perception of the historical time along with the view of the historical fact as 

“difference”, the significance of ideology in the construction of the multiplicity of historical explanations, the 

complex interaction between individualities, establishments, power groups and masses in every historical context, 
the deep knowledge of elements that structure the current global economic system, the decisive role of mass 

media’s propaganda and lastly the contribution of the theory of chaos and complexity in the exegesis of 

contemporary economic crisis. This multi-faceted approach does not overlook either the collective or the 

individual responsibility for such a predicament, yet it tries to highly illustrate the factors which converge to create 

a more stochastic and liberating understanding of historical process. 

 

 

 

 

 

 

Το ιστορικό φαινόμενο της οικονομικής κρίσης είναι, μαζί με τους πολέμους και τις 

υποχρεωτικές ή μη μετακινήσεις των λαών, μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της 

αλλαγής στην ιστορική πορεία του κόσμου. Ανάμεσα στις συνέπειες αυτού του φαινομένου 

είναι η αναδιάταξη των σχέσεων εξουσίας, οι οξείες ανθρωπιστικές κυρώσεις στους λαούς και 

εν γένει στους αδυνάτους, η τροποποίηση του γεωστρατηγικού περιβάλλοντος και των διεθνών 

σχέσεων, η γέννηση μιας νέας πολιτικής, κοινωνικής και ιδεολογικής γλώσσας, κ. ά. 

Η ελληνική περίπτωση της οικονομικής κρίσης, που σοβεί ήδη από το 2009, μας δίνει 

την ευκαιρία να διερευνήσουμε τη σχέση της με τον ιστορικό εγγραμματισμό, δηλαδή τη 

μεθοδική δημιουργία ενός ιστορικά εγγράμματου πολίτη, ο οποίος δεν απαιτείται να αποκτήσει 

μια εξαντλητική εγκυκλοπαιδική γνώση για το ιστορικό παρελθόν, έτσι κι αλλιώς ανέφικτη, 

αλλά, αντίθετα να εξοικειωθεί με μια βαθύτερη κατανόηση της ιστορικής λογικής και της 

ιστορικής γλώσσας που διέπουν τα ιστορικά φαινόμενα, μέσω των δεξιοτήτων της διαχείρισης, 

της σύγκρισης και της αξιολόγησης των πολλαπλών μαρτυριών και των συχνά 

αλληλοσυγκρουόμενων αφηγήσεων και ερμηνειών, οι οποίες μας προσφέρονται απλόχερα 

σήμερα εξαιτίας και της σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης. Σε αυτήν την κατανόηση θα παίξει 

ιδιαίτερο ρόλο η ιστορική ενσυναίσθηση, η επίγνωση των τρόπων κατασκευής της ιστορικής 

γνώσης στο παρόν και στο παρελθόν, η αποφυγή των δυαλιστικών και απλουστευτικών 

ερμηνειών, καθώς και η συνειδητοποίηση της σημασίας του ιστορικού αλλά και του 

διακειμενικού περιβάλλοντος σε κάθε επιστημονική εμβάθυνση στον κόσμο του παρελθόντος. 

Στόχος είναι η συγκρότηση, όχι μιας μονοδιάστατης, αντικειμενικής και τελικής ερμηνείας, 

αλλά μιας πλουραλιστικής, πολυσύνθετης και εσαεί εκκρεμούς σε αναθεωρήσεις αποτίμησης, 

η οποία να βασίζεται σε κριτήρια, οπτικές και στάσεις ικανές να υπερασπιστούν τον εαυτό 

τους απέναντι σε αντίπαλες εκδοχές, μέσα σε μια ενεργή επιστημονική κοινότητα, η οποία 

ευνοεί και προωθεί το διαρκή διάλογο και τη δια-πραγμάτευση εμπεριστατωμένων απόψεων, 

λαμβάνοντας επιπλέον σοβαρά υπόψη την πρακτική λειτουργία της ιστορικής συνείδησης στον 

προσανατολισμό των ατόμων και των ποικίλων συλλογικοτήτων (Nokes 2010a & 2010b, 

Wineburg 1991 & 2004, Ashby, Lee, & Shemilt 2005, Lee 2005, Reddy & Van Sledright 2010, 

Barton 1996, Rϋsen 1993).     

Όλο αυτό το επιστημονικο-ιστορικό οπλοστάσιο, το οποίο καλείται, αναλογικά, να 

οικειοποιηθεί ο μαθητής κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, θεωρείται ότι θα τον καταστήσει ικανό 

να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο κριτικό και ενεργητικό μέσα στην κοινωνία που ζει και θα 

ζήσει, δηλαδή από τη μια μεριά ανακριτικό και επικριτικό του πολιτικού, ιδεολογικού, 

κοινωνικού και οικονομικού status quo και από την άλλη, πρόθυμου να συμμετάσχει και να 

συνεισφέρει σε μια διαδικασία μετασχηματισμού, μεταρρύθμισης ή έστω τροποποίησής του. Η 

ίδια η κριτική, κριτικά όμως και πάλι ελεγμένη, σκέψη, η οποία οφείλει να διατηρεί μια σαφή, 

σοφή και δυναμική απόσταση από το εκάστοτε ηγεμονικά καθιερωμένο μέσα στις ανθρώπινες 
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κοινωνίες (Adorno 2006, 80), αναδεικνύει, κατ’ αρχήν, το «σταθερά ανικανοποίητό» της, αυτό 

που αποτελεί και τη μόνη εγγύηση του μέλλοντος, εφόσον ανοίγει τις πύλες σε προοπτικές 

«που δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά να φανταστούμε», προσφέροντάς μας «πάντοτε 

περισσότερο υλικό για τη γραφή της ιστορίας» (Scott, 2007, 34 – 35).  

Τα εφόδια λοιπόν αυτού του ιστορικού εγγραμματισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

ως εργαλεία για την μελέτη, την ερμηνεία και την κατανόηση του φαινομένου κάθε 

οικονομικής κρίσης, βεβαίως και της ασφυκτικά διερχόμενης, με τελικό στόχο την ανάληψη 

συμμετοχικών πρωτοβουλιών για την υπέρβασή της. Διότι η στοχαστική μελέτη της 

οικονομικής κρίσης καθίσταται επείγουσα, εξαιτίας ακριβώς του εγχώριου και αλλοδαπού 

προπαγανδιστικού χαρακτήρα των ερμηνειών της, με προφανή στόχο τον καταναγκασμό όσων 

την υφίστανται να υποταχθούν ψυχή τε και σώματι σε μια συγκεκριμένη ντετερμινιστική, 

μονοδρομική αντίληψη της ιστορικής και οικονομικής εξέλιξης. Κατ’ αρχήν, τα συστατικά 

στοιχεία αυτής της αντίληψης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

α) συλλήβδην ενοχοποίηση του πολιτικού προσωπικού των προηγούμενων κυβερνήσεων, 

σύμπαντος του ελληνικού λαού, και μάλιστα μετά του ιστορικού παρελθόντος αυτού, των 

υπηρεσιών και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, των συνδικαλιστών ιδιωτικού και δημόσιου 

τομέα, καθώς και όλων σχεδόν των επαγγελματικών ομάδων του πληθυσμού 

β) συλλήβδην αθώωση των αξιωματούχων και των ποικίλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, των δυτικοευρωπαϊκών λαών, θεσμών και ιδεολογιών, συμπεριλαμβανομένου και του 

πρόσφατου, τουλάχιστον, ιστορικού παρελθόντος τους.   

Βεβαίως, ανάμεσα σε αυτά τα δύο μανιχαϊστικά «συλλήβδην» έχουν αναδυθεί στο 

χρονικό ορίζοντα των τεσσάρων τελευταίων ετών της οικονομικής κρίσης ποικίλες 

ερμηνευτικές αποχρώσεις, οι οποίες περιορίζουν ως ένα βαθμό την απολυτότητά τους. Και οι 

αποχρώσεις αυτές δεν προέρχονται αποκλειστικά από τους αντιπάλους της μονοδρομικής 

αντίληψης, αλλά και από τους ίδιους τους θιασώτες της, μάλιστα ακόμη και από τους πλέον 

ένθερμους, εξαιτίας, όχι μόνο της ανάδυσης νέων δεδομένων που φωτίζουν ευκρινέστερα 

διάφορες πλευρές της, όπως είναι λ.χ η παραδοχή από αξιωματούχους των ευρωπαϊκών ή 

βορειοαμερικανικών υπηρεσιών για την αποτυχία των θεραπευτικών μεθόδων απέναντι στην 

κρίση που οι ίδιοι είχαν επιβάλλει, αλλά και της γνωστής, πάγιας προπαγανδιστικής αρχής για 

τη σύγχυση των στοιχείων που παρουσιάζονται εκάστοτε ως αναμφισβήτητα δεδομένα.  

Υπάρχει λοιπόν η γνωστή μανιχαϊστική, μονοδρομική αντίληψη, η οποία ουσιαστικά 

χρησιμοποιεί ένα βαθιά ηθικολογικό λόγο (λ.χ. διαφθορά, φοροδιαφυγή, ευνοιοκρατία, 

ελλειμματική λογοδοσία, πελατειακές σχέσεις, ανεύθυνη απόλαυση, εσωστρέφεια, 

οπισθοδρομικότητα, κομματικοποίηση, αδύνατοι θεσμοί, κακός συντονισμός, έλλειψη 

σοβαρότητας, αυτοκριτικής και κανονικότητας…), επαναφέροντας στο προσκήνιο του 21
ου

 

αιώνα αποικιοκρατικές διατυπώσεις του 19
ου

 και αντιμετωπίζοντας τους ιθαγενείς ως 

κακομαθημένα και παραχαϊδεμένα παιδιά που χρειάζονται την επείγουσα και δραστική 

τιμωρία και ηθικοποίηση του δυτικοευρωπαϊκού Υπερεγώ (Geithner, 2014, 9), 

αγκυροβολημένου ανυπερθέτως και μονίμως στην ηθική επικράτεια της οικουμένης. Απέναντι 

σε αυτήν τη νοοτροπία, ο ιστορικά εγγράμματος μαθητής και πολίτης θα πρέπει να βοηθηθεί 

στο να αναπτύξει μια πολύπλευρη αντίληψη των πραγμάτων, όχι μόνο για να μην υποκύψει σε 

μια εξωγενή, παρορμητική, και εντέλει αντιπαραγωγική, αυτοενοχοποίηση, αλλά και για να 

εξετάσει τρόπους εξόδου από την κρίση και το διεθνές και εγχώριο περιβάλλον της, να 

διερευνήσει δυνατότητες ενός εναλλακτικού ρεαλισμού από αυτόν που προπαγανδίζεται.  

Τι θα μπορούσε λοιπόν να περιλαμβάνει μια τέτοια ιστορικά και ιδεολογικά πολύπλευρη 

ερμηνεία της οικονομικής κρίσης; 

Πρώτο, τη συνειδητοποίηση ότι η θεμελιώδης και εγγενής στο επάγγελμά του αποστολή 

του ιστορικού είναι να ερευνά μεθοδικά και σε βάθος τα ιστορικά φαινόμενα. Η 

συνειδητοποίηση αυτή θα ξεκινήσει από το γεγονός ότι μια τέτοια αποστολή δεν είναι καθόλου 
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αυτονόητη, επισημαίνοντας και μελετώντας ιστορικά παραδείγματα ιδεολογικής χρήσης και 

παραχάραξης των ιστορικών συγκυριών και ερμηνειών. Στη συνέχεια θα πρέπει να τονιστούν 

τα οφέλη ενός τέτοιους είδους στοχαστικής και επιμελημένης ιστορικής έρευνας, συγχρονικής 

και διαχρονικής, για τη δυνατότητα που προσφέρει στον εμπλουτισμό της ατομικής και 

συλλογικής συνείδησης αλλά και στη συλλογική βελτίωση των συνθηκών ζωής της 

υπάρχουσας ιστορικής φάσης της ανθρωπότητας.  

Δεύτερο, τη σύγχρονη επίγνωση της μη-γραμμικής αντίληψης του ιστορικού χρόνου, του 

χρόνου ως ακατάπαυστης διαδοχής συνεχειών και ρήξεων, καθώς και της αντίληψης για την 

κατασκευή του ίδιου του ιστορικού γεγονότος ως «διαφοράς», ως «απόκλισης», ως του 

«αρνητικού που έχει σημασία» (De Certeau, 1975, 55). Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν δυνατόν να 

ενταχθεί και η αμφισβήτηση του προτάγματος εναντίον κάθε προσαρμοστικότητας στο 

εκάστοτε υπάρχον, ηγεμονικό συγκείμενο και ο προσανατολισμός των μαθητών προς τη 

μελέτη των «αιρετικών» κυρίως ερμηνειών που επιχειρούν να το υπονομεύσουν. Θα μπορούσε 

επίσης να διερευνηθεί η ιστορική και, πιθανόν, η ηθική ενδεχομενικότητα της κρίσης: πόσο 

αναγκαία και φυσιολογική ή παράδοξη και έκτακτη είναι η εμφάνιση των ποικίλων κρίσεων; 

Ή, περαιτέρω, η κρίση, ασκώντας μια πραγματική και συμβολική βία στην ιστορία, στα 

νοήματα και στις ζωές των ανθρώπων, θα μπορούσε να αποτελεί τη «μαμή της ιστορίας», κατά 

τη γνωστή μαρξιστική έκφραση; Κι ακόμη περισσότερο, με ποιες προϋποθέσεις και 

περιορισμούς θα μπορούσε λ.χ. να εκληφθεί η, τις τελευταίες δεκαετίες, παρατεταμένη 

παγκόσμια ειρήνη ως παράγων οικονομικής ύφεσης με συνέπεια να αναζητείται ένας 

παγκόσμιος πόλεμος για τη θεραπεία της (Cowen, 2014);  

Τρίτο, τη συνειδητοποίηση και εξέταση του ρόλου που διαδραματίζουν οι ποικίλες 

θεωρίες/ιδεολογίες στη συγκρότηση μιας ιστορικής ερμηνείας, αλλά και στην πολλαπλότητα 

των ιστορικών αφηγήσεων – ερμηνειών. Η παραδειγματική μελέτη γνωστών και 

αναμφισβήτητα σημαντικών ιστορικών γεγονότων και των ιδεολογικών ερμηνειών που τα 

συνοδεύουν μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμη στην επισήμανση αυτής της «άρρητης 

φιλοσοφίας» (De Certeau, 1975, 21), που κατευθύνει, συχνά ασυνείδητα, τη σκέψη και τη 

γραφή όλων των ιστορικών. Η επισήμανση του Βαλερύ ότι «κάθε θεωρία είναι ένα 

φροντισμένο απόσπασμα αυτοβιογραφίας» είναι ικανή να προσανατολίσει τη μελέτη των 

μαθητών στην ανάλυση των εσωτερικών προϋποθέσεων και περιορισμών μιας ερμηνείας και 

στην οικειοποίηση της προτροπής του Carr: «Μελετήστε τον ιστορικό, πριν μελετήσετε το έργο 

του… Και πριν μελετήσετε τον ιστορικό, μελετήστε το ιστορικό και κοινωνικό του περιβάλλον» 

(Carr, 1990, 44). Εδώ θα μπορούσε να ενταχθεί και η μελέτη της έννοιας του «ιδεολογήματος», 

με αναφορές σε συγκεκριμένες ιστορικές πραγματώσεις του, με σκοπό την αμφισβήτηση του 

ιδεολογήματος του «μονόδρομου» για την ερμηνεία αλλά και για την λύση του ζητήματος: τι 

είναι λοιπόν ιδεολόγημα, ποια είναι η ιστορική και φιλοσοφική του γενεαλογία, ποιος είναι ο 

ρόλος που παίζει στις σύγχρονες κοινωνίες, με ιδιαίτερη αναφορά στην «ιδεολογική χρήση της 

ιστορίας» κλπ.  

Τέταρτο, αξίζει να τονιστεί το δεδομένο της πολλαπλής και πολύπλοκης αλληλεπίδρασης 

των ατομικοτήτων, των θεσμών, των ομάδων εξουσίας, των μαζών, ακόμη και της γεωγραφίας 

και της γεωστρατηγικής (Kaplan, 2010) μέσα στο εκάστοτε ιστορικό συγκείμενο, συνεπώς και 

στην οικονομική κρίση. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει περισσότερο συνειδητή η κατακλυσμική 

διαπλοκή των ποικιλοτήτων, η συχνά χαοτική, μη-προβλέψιμη συνέργεια των διαφόρων 

παραμέτρων που προσδιορίζουν ένα ιστορικό γεγονός, ειδικά αυτό που έχει μια καίρια 

«αιτιακή γονιμότητα», σύμφωνα με τον Morton White (Dray, 2007, 65). Σε μια τέτοια ανάλυση 

όμως θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό από τους μαθητές ότι η συμπίληση των ποικίλων 

παραγόντων που επηρεάζουν ένα ιστορικό γεγονός, στην περίπτωσή μας: μια οικονομική 

κρίση, δεν είναι απλά σωρευτική, ούτε οι παράγοντες αυτοί έχουν την ίδια αξία, κύρος και 

αποτελεσματικότητα, αλλά υπακούουν λίγο ή πολύ, σε ένα κανόνα προτεραιοτήτων, που είναι 
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κανόνας εξουσίας και συμφερόντων: δεν είναι όλοι το ίδιο υπεύθυνοι για την κρίση, υπάρχει  

ένας επιμερισμός των ευθυνών, υπάρχουν οι βασικοί πρωταγωνιστές, οι δευτεραγωνιστές και 

οι κομπάρσοι, υπάρχουν οι θύτες και τα θύματα. Έτσι θα γίνει κατανοητό ότι η εκάστοτε 

εξουσία, και η εκάστοτε μεγαλύτερη από τις άλλες εξουσία, σε κάθε μάλιστα είδος 

πολιτεύματος, φέρει τη βασική ευθύνη των ιστορικών συγκυριών, παρά την υπερβάλλουσα 

ηθικολογική ρητορική περί του αντιθέτου, η οποία αφήνει συνήθως το πάντοτε ισχυρό και 

συχνά αδιόρατο πλέγμα των διεθνών και τοπικών εξουσιών έξω και από το πρόβλημα και τη 

λύση του. Επίσης, η προσφυγή στον «ηθικό πανικό» (Thompson, 1998) και τα φοβικά 

σύνδρομα που οι εξουσίες προσπαθούν διαχρονικά να επιβάλλουν στους εξουσιαζόμενους θα 

πρέπει να συνυπολογιστούν στη μελέτη των σχέσεων εξουσίας και των μεθόδων που αυτές 

χρησιμοποιούν για το συμφέρον τους.  

Μια ιδιαίτερη μελέτη θα πρέπει επίσης να αφορά τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν το 

σημερινό παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, σε συνδυασμό οπωσδήποτε με την εξέταση των 

εννοιών, των θεωριών και της ιστορίας της ίδιας της οικονομικής επιστήμης. Η διερεύνηση 

των απαρχών και της εξέλιξης της οικονομίας, των παραγωγικών σχέσεων, του χρήματος κλπ., 

παράλληλα με τις επιπτώσεις που διαχρονικά είχαν και έχουν στην πολιτική, στην κοινωνία, 

στις ανθρώπινες σχέσεις, στο περιβάλλον, στα οράματα κλπ., καθώς και η διάκριση ανάμεσα 

στις οικονομικές θεωρίες που προσπαθούν να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν το σύγχρονο 

κόσμο, θα οπλίσει τους μαθητές με τις έννοιες και τα εργαλεία εκείνα για να αντιληφθούν την 

καταλυτική σημασία της οικονομίας στην εξέλιξη των κοινωνιών. Όταν λ.χ. γίνει κατανοητή η 

περίπλοκη υφή, η πολυσχιδής λειτουργία, οι περιορισμοί, οι προσδοκίες αλλά και οι 

μετασχηματισμοί του καπιταλιστικού και του μετακαπιταλιστικού κόσμου (Boltanski & 

Chiapelio, 2005), τότε δεν πρέπει να αναμένεται ότι θα εκλάβουν τη σύγχρονη οικονομική 

κρίση ως ντετερμινιστικά ηθικολογική, όπως συχνά συμβαίνει σήμερα, αλλά εντάσσοντάς την 

στο ευρύτερο καπιταλιστικό συγκείμενο θα οδηγηθούν σε μια σφαιρικότερη και 

στοχαστικότερη αντιμετώπισή της. Σε μια τέτοια αντιμετώπιση, δεν θα εκλαμβάνονται λ.χ. οι 

φτωχοί ως υπεύθυνοι της φτώχειας τους, δεν θα γενικεύονται σκόπιμα ειδικές παθολογίες, δεν 

θα αποτελεί νόμο της φύσης η αυτο-ρύθμιση των παγκόσμιων αγορών, εν είδει κοινωνικο-

οικονομικού δαρβινισμού, αλλά, αντίθετα, θα μελετώνται τα ιστορικά φαινόμενα σε βάθος και 

σε πλάτος και θα συνυπολογίζονται επίσης οι κάποτε ραγδαίες εξελίξεις στην ίδια την υφή και 

λειτουργία του κυρίαρχου καπιταλιστικού συστήματος, όπως είναι ο «συγκινησιακός 

καπιταλισμός» (Illouz, 2007), καθώς και η διαδικασία των καινούργιων καταναγκαστικών 

«εξώσεων» ολόκληρων ομάδων πληθυσμού από το παραγωγικό προσκήνιο (Sassen, 2014). 

Έτσι, η εξέταση οικονομικών εννοιών, όπως πληθωρισμός, τραπεζική λειτουργία, ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν, ύφεση, ανάπτυξη, ανεργία κλπ., αλλά και η ιστορική, οικονομική και κοινωνική 

μελέτη παραδειγματικών οικονομικών κρίσεων, όπως ήταν το κραχ του 1929, είναι δυνατόν να 

προσφέρουν ένα ευρύτερο πλαίσιο εννοιολογικής και διαχρονικής κατανόησης της σύγχρονης 

οικονομικής κρίσης. Βεβαίως, η λειτουργία της ιστορικής αναλογίας δεν θα πρέπει να 

υπερτονίζεται, εξαιτίας των μετασχηματισμών που έχουν εντωμεταξύ επέλθει στις κοινωνίες 

και των ερμηνειών που συνεχώς συσσωρεύονται για τα φαινόμενα του παρελθόντος. Σήμερα 

ειδικά που θεωρείται ότι η οικονομία δεν είναι πλέον υποχείριο της πολιτικής, όπως στο 

παρελθόν, αλλά ακριβώς το αντίθετο (Κονδύλης 1992, 33), είναι φανερό ότι κάθε ερμηνεία της 

οικονομικής κρίσης που δεν λαμβάνει υπόψη της αυτό το στοιχείο θα είναι μερικευτική. Τέλος, 

θα πρέπει να γίνει κατανοητή από τους μαθητές, τους ιδιαίτερα ευαίσθητους στα ζητήματα 

ηθικής ευθύνης και δικαιοσύνης, η εξαιρετική ασυνέχεια και ασυνέπεια ανάμεσα στις 

οικονομικές προβλέψεις και στην υπευθυνότητα των ίδιων των οικονομολόγων που τις 

προτείνουν. Ο Μπρυκνέρ θα επισημάνει ότι «ελάχιστα επαγγέλματα σωρεύουν ένα παρόμοιο 

ποσοστό λαθών και σφαλμάτων τα οποία δεν τιμωρούνται ποτέ» (Μπρυκνέρ 2002,15), ενώ ο 

Galbraith θα τονίσει ότι στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον «η πρόγνωση του αγνώστου και του 
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μη δυναμένου να γνωστεί είναι μια προσφιλής και καλά αμειβόμενη απασχόληση» (Galbraith 

2006, 80).  

Ένα έκτο και σημαντικότατο στοιχείο στην κατανόηση αυτής της κρίσης είναι η 

συμβολή των ΜΜΕ στην καλλιέργεια και εδραίωση της μονοδρομικής προπαγάνδας. 

Εκκινώντας από την ιστορική διερεύνηση του ρόλου που ανέκαθεν έπαιζε η προπαγάνδα της 

εκάστοτε εξουσίας στη χειραγώγηση των λαών και επισταθμεύοντας σε καίριες ιστορικές 

περιόδους έκτακτης και καταιγιστικής προπαγάνδας, όπως λ.χ. στην περίπτωση των 

ολοκληρωτικών καθεστώτων, οι μαθητές αναμένεται να αναχθούν στη συνειδητοποίηση ότι η 

λεγόμενη «τέταρτη εξουσία» αποτελεί συστατικό στοιχείο για την επιβίωση της νομοθετικής, 

εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας (Koch-Baumgarten & Voltmer, 2010, Street, 2011). Θα 

γνωρίσουν επίσης την έννοια της «ηγεμονικής αφήγησης» των ιστορικών γεγονότων, δηλαδή 

της αφήγησης των πρόσκαιρων «νικητών» της ιστορικής εξέλιξης, αλλά και τους «οργανικούς 

διανοουμένους» της, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα δικαιολογήσουν τις τρέχουσες πολιτικο-

οικονομικές επιλογές, ανασύροντας κάποτε από τα βάθη της ιστορίας ακόμη και τα 

«φιλοκαλικά ριζώματα του νεοελληνικού μηδενισμού» (Ράμφος, 2010) για να ικριώσουν τη 

συλλογική ενοχοποίηση του στόχου τους. Θα εξετάσουν επίσης τους διαύλους μέσα από τους 

οποίους διαχέεται στην κοινωνία η ηγεμονική αφήγηση, τα συμφέροντα τα οποία αυτοί οι 

δίαυλοι υπηρετούν και την ανενδοίαστη κυβίστηση στην οποία εκπαιδεύονται, την αμφίσημη 

σημασία της έννοιας της «κοινής γνώμης» και των διαδικασιών κατασκευής της. Θα 

οικειοποιηθούν την αντίληψη ότι ακόμη και ο διά-λογος (discourse) στις σύγχρονες κοινωνίες 

δεν αποτελεί μια ουδέτερη ανταλλαγή απόψεων για την αναζήτηση της «αλήθειας», αλλά 

καθοριστική συνιστώσα της εκάστοτε εξουσίας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της 

(Hall, 1992). Θα γνωρίσουν επίσης την προσπάθεια γλωσσικής και συνήθως ευφημιστικής 

ανακατασκευής της πραγματικότητας, στη «διπλή γλώσσα» της οποίας (Lutz, 1989 & 1996), 

σε αυτήν τη στρεψόδικη «νεόγλωσσα», καταφεύγει κάθε πολιτική και ιδεολογική ορθότητα με 

σκοπό τη σύγχυση των εννοιών αλλά και των αποτυπωμάτων τους στο σύγχρονο κόσμο. Έτσι, 

από τη θουκυδίδεια «φιλέταιρο ανδρεία» (Θουκ. 3.82.4) μέχρι τη ναζιστική «εργασία που 

απελευθερώνει» αλλά και την «τελική λύση», αλλά ακόμη περισσότερο σήμερα, η ιστορία έχει 

να επιδείξει μια πληθώρα γλωσσικο-πολιτικών ευφημισμών, όπου τα πλέον αποτρόπαια 

εγκλήματα και οι πλέον ιδιοτελείς πράξεις μετασχηματίζονται σε μια στρογγυλεμένη, 

εκμαυλιστική διάλεκτο. Λέξεις και έννοιες, όπως «παράπλευρες απώλειες», «δυναμική 

διπλωματία», «διαρθρωτικές αλλαγές», «εργασιακή ευελιξία», «απελευθέρωση της αγοράς 

εργασίας», «αυτορρύθμιση», «εξορθολογισμός κόστους», «εξυγίανση», «κινητικότητα», 

«ποιοτικός τουρίστας», «Ξένιος Ζευς», «επισιτιστική ανασφάλεια», «απελευθέρωση ωραρίου», 

«εισφορά αλληλεγγύης», «καλλιέργεια τοπίου», «κοινωνικοί εταίροι», «απασχολησιμότητα», 

«διεύρυνση εμπειριών», «αιρεσιμότητα» και πλήθος άλλων που συνεχώς πλάθονται, 

δημιουργούν μια αντισηπτική γλωσσική ατμόσφαιρα με σαφή πλέον πολιτικο-ιδεολογικό 

στόχο, εφόσον ακόμη και το παιχνίδι των λέξεων, ως γνωστόν, αντανακλά πάντοτε σχέσεις 

ισχύος. Στην ενίσχυση αυτού του κλίματος σημαντική είναι η συνεισφορά και των 

καινούργιων, συχνά ακατανόητων, αρκτικόλεξων που πλημυρίζουν πλέον το πολιτικο-

οικονομικό τοπίο (CDS, PSI, IIF, CAC, EFSF, ESM κλπ.), αλλά η κυκλοφορία παγιωμένων 

στερεοτύπων, όπως είναι λ.χ. οι «άριστοι» εναντίον των «αρεστών», θολώνοντας  ακόμη 

περισσότερο το τοπίο, με το να υποβάλλουν την κωμικά ανεδαφική ιδέα ενός λογοπαίγνιου ότι 

υπάρχουν δήθεν «άριστοι», κυρίως στους χώρους της τεχνοκρατίας για τους οποίους και 

αποκλειστικά ενδιαφέρονται, που δεν είναι ήδη «αρεστοί» του συστήματος... Μέσα στα 

πλαίσια αυτού του ηγεμονικού λόγου θα πρέπει επίσης να ενταχθεί και να μελετηθεί η 

καταιγιστικά διαφημιζόμενη «θεραπεία της κρίσης», η ιλιγγιώδης δηλαδή προσφυγή στην 

καινοτομία, στην εξωστρέφεια και την επιχειρηματικότητα, ως τις βασιλικές οδούς προς την 

ανάπτυξη, σφηνώνοντας ακόμη περισσότερο τους απελπισμένους και καθιστώντας τους 
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συμμέτοχους/συνενόχους στη λογική του καπιταλιστικού – καταναλωτικού συστήματος, 

εθίζοντάς τους, από τη σχολική μάλιστα ηλικία, στην εκζήτηση μιας ανελέητης κερδοσκοπίας 

ως της κατ’ εξοχήν ηθικής του μέλλοντος (Σμυρναίου, 2009). 

Μια τελευταία παράμετρος που θα μπορούσε να συνεξεταστεί είναι ο χαοτικός 

χαρακτήρας της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας, και στην κατεύθυνση αυτή η 

συνεισφορά των εννοιών του χάους και της πολυπλοκότητας θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την 

ερμηνεία και της σύγχρονης οικονομικής κρίσης, η οποία έδειξε την εξαιρετική παγκόσμια 

δικτύωση των πάντων με τα πάντα, σε πείσμα κάθε ηθικολογικής στεγανοποίησης στο «ειδικό» 

πρόβλημα της Ελλάδας ή του ευρωπαϊκού Νότου (Murphy, 2002, Barkley, 1997 & 2000, 

Peters, 1994). Η αμφισβήτηση του οικονομικού ντετερμινισμού, σύμφωνα με τον 

Katsenelinboigen, μπορεί κατ’ αρχήν να εστιαστεί σε τρία τουλάχιστον σημεία: πρώτον στη 

σύγχρονη στροφή προς την επεξεργασία συνεχώς νέων οικονομικών ιδεών, στον πάντοτε 

ασταθή ανθρώπινο παράγοντα και σε απρόβλεπτους εξωγενείς συντελεστές, όπως είναι λ.χ. ο 

πόλεμος και οι κοινωνικές αλλαγές (Katsenelinboigen, 1997, 157). Είναι κοινός τόπος ότι στις 

σύγχρονες κοινωνίες, η κυριαρχία μιας «οικονομίας της διακινδύνευσης» στοιχεί σε μια 

«κοινωνία της διακινδύνευσης», η οποία μάλιστα συχνά αγιογραφείται ως η κατ’ εξοχήν 

ανθρώπινη κατάσταση, σε ένα δηλαδή «κοσμικό καζίνο» (G. Steiner), όπου το κάθε τι 

υπολογίζεται με σκοπό «τη μέγιστη επιρροή και την αστραπιαία αχρήστευση», σύμφωνα με τον 

Z. Bauman (Bauman, 1998, 31). Η διάκριση αλλά και η συνάφεια ανάμεσα στις 

μικροοικονομικές και μακροοικονομικές θεωρήσεις και πρακτικές δημιουργεί ένα εκρηκτικό 

πεδίο μιας μη-γραμμικής και μη-ντετερμινιστικής αντίληψης των πραγμάτων, από την οποία 

δεν μπορεί λ.χ. να συναχθεί ότι ο υπερβολικός δανεισμός των νοικοκυριών και ο υπερβολικός 

δανεισμός των κρατών βρίσκονται σε ευθεία αντιστοιχία, με το ηθικολογικό δίδαγμα να 

παραμονεύει. Μια τέτοια απλουστευτική αντίληψη παραβλέπει, κατ’ αρχήν, την ίδια την υφή 

του καπιταλιστικού συστήματος, που είναι πρωτίστως ένα σύστημα συσσώρευσης, επένδυσης 

και δανεισμού, και επιπλέον, παραβλέπει τη σύγχρονη διεθνή πρακτική ενός εξαιρετικά 

πολύπλοκου δικτύου δανεισμών και των πτωχών αλλά και των ίδιων των πλουσίων χωρών.     

Αν η Θεωρία του Χάους που μελετά τα δυναμικά φαινόμενα είναι ήδη εξαιρετικά 

ευαίσθητη στην τροποποίηση των αρχικών συνθηκών εκδήλωσης ενός φυσικού, κοινωνικού, 

οικονομικού κλπ. φαινομένου, τότε η διερεύνηση των αιτιών, της εξέλιξης και των 

αποτελεσμάτων ενός οικονομικού γεγονότος πρέπει συνειδητά και ενεργητικά να 

συνυπολογίσει και αυτές τις διαστάσεις. Η έρις που σοβεί πάντοτε ανάμεσα στην επιθυμία και 

στο γεγονός, ανάμεσα στον προγραμματικό στόχο και στο τελικό αποτέλεσμα, πρέπει να ιδωθεί 

τουλάχιστον από τη μεριά μιας «ετερογονίας των σκοπών» (W. Wundt), η οποία, πέρα από 

ο,τιδήποτε άλλο, αφήνει πάντα ένα ανοιχτό, ευεργετικό παράθυρο στην ουτοπία, ακόμη και σε 

αυτήν που θα μπορούσε να αποκληθεί «σεισάχθεια»… Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, μια 

τέτοια αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης δεν θα πρέπει καθόλου να ελαχιστοποιήσει ή να 

υποβαθμίσει το ρόλο των ενεργών υποκειμένων, και αυτών που έχουν την εξουσία να 

καθοδηγήσουν και να κατευθύνουν τις οικονομικές και πολιτικές αλλαγές, αλλά και εκείνων 

που στερήθηκαν, στερούνται και θα στερούνται αυτή τη δυνατότητα.   

Μέσα σε κάθε κοινωνία το μοίρασμα των ευθυνών, των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων μεταξύ των πολιτών της πρέπει να αποτελεί προϊόν στοχασμού και 

διαβούλευσης. Η ιστορική εκπαίδευση με τη σειρά της οφείλει να συνεισφέρει σε αυτή τη 

διαδικασία συνυπολογίζοντας μια σειρά από κρίσιμους παράγοντες, όπως είναι αυτοί που 

εξετάσαμε, οι οποίοι συμμετέχουν με ποικίλες ποσοστώσεις στην ανάδειξη αυτού του 

στοχασμού και στην εδραίωση αυτής της διαβούλευσης. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στο 

ιλιγγιωδώς αυξανόμενο σήμερα πανοπτισμό, είναι επείγουσα ανάγκη η ιστορία να γίνει 

επιτέλους αποδεκτή ως το βασίλειο της ελευθερίας, ως η αυτοκρατορία των εναλλακτικών 

αποχρώσεων και διαισθήσεων, ως ένα μπουκέτο δυνατοτήτων, το οποίο θα νοηματοδοτήσει εκ 
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νέου τους ρασιοναλιστικά μονοδρομικούς προγραμματισμούς των εγχώριων και διεθνών 

εξουσιών. Έτσι και αλλιώς, όπως θα μας θυμίσει ο Χανς Γιόνας, «Κατανοούμε μέσω των 

δυνατοτήτων μας… Δηλαδή κατανοούμε και απαντούμε με το πιθανό μας είναι πολύ περισσότερο 

παρά με το πραγματικό μας…. Είναι ουσιώδες να μην προχωρούμε τυφλά, αλλά με ανοιχτά μάτια 

στο πολύ ανοιχτό μέλλον αυτών των δυνατοτήτων» (Γιόνας, 2001, 75, 171). 
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 Η επιστημολογική σχέση της άσκησης ικανοτήτων και της 

απόδοσης πρακτικής γνώσης  

Χρηστίδη Αλίκη  
Παραδοσιακά θεωρούμενη, η πρακτική γνώση διαφέρει από την αποφαντική ή την 

προτασιακή γνώση όπως ονομάζεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας των γνωσιακών επιστημών. Η 

ιδιότητα του ανθρώπινου νου που ορίζεται ως ικανότητα συνιστά μη προτασιακή γνώση, διότι 

δεν μπορεί να μεταδοθεί εξ ολο-κλήρου δια περιγραφής, και, υπό αυτήν την έννοια, έχει πολύ 

μεγάλη αξία για την πρακτική γνώση. Με τον όρο πρακτική γνώση εννοείται η γνώση που 

αποκτάται μέσα από την πράξη, ενώ με τον όρο προτα-σιακή γνώση εννοείται η γνώση με τη 

βοήθεια της οποίας προβαίνουμε σε αποφάνσεις και κρίσεις περί του πραγματικού. Η ικανότητα 

βασίζεται σε ένα συνδυασμό προτασιακών γνώσεων, δεξιοτήτων και συ-μπεριφορών. Η 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτών στην πράξη καθορίζει και το επίπεδο της ικα-νότητας. 

Οι ικανότητες έχουν δομικό υπόβαθρο. Συνδέονται αιτιωδώς τόσο με εμφανή χαρακτηριστικά 

όπως η σωματική διάπλαση και η μυϊκή δύναμη όσο και με μορφολογικά χαρακτηριστικά τα 

οποία σχετί-ζονται με την διάταξη των νευρών και εμπλέκονται στους αναδραστικούς κύκλους 

αντίληψης- πράξης. Οι ικανότητες δεν είναι αυτοτελείς, με την έννοια ότι εξαρτώνται οργανικά 

από άλλες. Στον προσδιορισμό, άρα, μιας ικανότητας εμπλέκονται τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

για τον σκοπό της τέλεσή τους, ή οι συνθήκες υπό τις οποίες η ικανότητα αυτή ασκείται. Οι 

ικανότητες διέπονται από σχέσεις ιεραρχίας και συγγένειας, και συχνά κατά την απόδοση μιας 

ικανότητας σε ένα φορέα συνάγεται η απόδοση συγγενικών ικανοτήτων. Το «μπορώ» της 

ανθρώπινης ικανότητας διακρίνεται από τις διαφορετικές χρήσεις του ρή-ματος αυτού, όπως η 

λογική δυνατότητα και η φυσική δύναμη. Όσον αφορά την έννοια της ικανότητας, χρειάζεται να 

κατανοηθεί η διαφορά στις χρήσεις του ρήματος «μπορώ» όταν αυτό αναφέρεται σε συγκε-

κριμένες πράξεις από τις χρήσεις στις οποίες αποδίδονται πάγιες, θα λέγαμε, ικανότητες. Με την 

πρώτη σημασία, λέγοντας ότι κάποιος «μπορεί» να κάνει κάτι, εννοούμε ότι θα πετύχει στην 

συγκεκριμένη πρά-ξη, κάνουμε δηλαδή κάποιου τύπου πρόγνωση για την πραγματοποίηση του 

συγκεκριμένου σκοπού. Σύμ-φωνα με την δεύτερη σημασία, λέγοντας ότι κάποιος «μπορεί» να 

κάνει κάτι εν γένει, αναφερόμαστε συ-χνά σε πράξεις του τύπου στον οποίον προϋποτίθενται 

σταθερά χαρακτηριστικά από την πλευρά του υπο-κειμένου. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, 

λέγοντας ότι το υποκείμενο «γνωρίζει πως να κάνει, επιτυχώς, κάτι», εννοούμε ότι έχει πρακτική 

γνώση. Στην εργασία αυτή υποστηρίζεται η σχέση της άσκησης μια ικανότητας με την απόδοση 

πρακτικής γνώσης και αναδεικνύεται η παιδαγωγική αξία του διδακτικού ρόλου των ικανοτήτων.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το υπό διαπραγμάτευση θέμα της παρούσας εργασίας είναι η επιστημολογική σχέση της α-

πόδοσης πρακτικής γνώσης με την άσκηση ικανοτήτων και εντάσσεται στη διεπιφάνεια της 

φιλοσοφίας των γνωσιακών επιστημών, η οποία συνιστά μια υπό ανάπτυξη διακλαδική έρευ-

να. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εντοπίσει την ύπαρξη της σχέσης αυτής, προσδιορί-

ζοντας τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους και να επισημάνει τα επιστημολογικά ζητήματα που 

ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτής της σχέσης.  

Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή, θα επιχειρήσω μια αποσαφήνιση του όρου «πρακτική 

γνώση». Στην συνέχεια θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση θεμελιωδών εννοιών, όπως η έν-

νοια της γνώσης. Θα προσδιορίσω τα χαρακτηριστικά της πρακτικής γνώσης, καθώς και τη 

διάκρισή της από την άρρητη γνώση. Αποσαφηνίζονται, επίσης, οι όροι: ικανότητα και δεξιό-

τητα καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών. Μέσα από την διαδικασία αυτή θα αναδειχθεί η 

σχέση μεταξύ πρακτικής γνώσης και ικανότητας του γνωσιακού υποκειμένου.  
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Αν και η χρήση της ευρύτερης σημασίας της πρακτικής γνώσης είναι πανταχού πα-ρούσα 

στην ιστορία της φιλοσοφίας, σε πολύ λίγες περιπτώσεις τυγχάνει έρευνας και εννοιο-λογικής 

ανάλυσης.  

Γνώση είναι η σχέση μεταξύ του γνωσιακού υποκειμένου και μιας κατάλληλα δικαι-

ολογημένης πεποίθησης. Πιο συγκεκριμένα, γνώση έχει αυτός που έχει υγιή σχέση με την 

πραγματικότητα. Σύμφωνα με την παραδοσιακή επιστημολογία, υπάρχουν τρία είδη γνώσης: 

πρώτον, η προτασιακή γνώση (propositional knowledge), δηλαδή η γνώση ως πεποίθηση για 

τον κόσμο, δεύτερον, η γνώση δια της γνωριμίας (knowledge by acquaintance), δηλαδή η 

γνώση που προϋποθέτει εξοικείωση κάποιου με κάτι ή με ένα πρόσωπο και τρίτον, η πρακτι-κή 

γνώση (practical knowledge) ή διαδικαστική γνώση (procedural knowledge) ή γνώση δεξιο-

τήτων (knowledge skills), δηλαδή η γνώση για την πραγματοποίηση μιας πράξης.  

Τόσο η κοινότοπη όσο και η περιστασιακή γνώση εντάσσονται σε ότι ονομάζουμε 

«πρακτική γνώση». Η πρακτική γνώση αφορά στον τρόπο που το υποκείμενο σχετίζεται με την 

πράξη του. Η γνώση αυτού του τύπου εκφράζεται με όρους ικανοτήτων. Το know how 

(πρακτική γνώση) είναι μια ενσώματη (embodied) γνώση. Έχει να κάνει με τις με τις ικανό-

τητες δράσης και αντίληψης του υποκειμένου γι΄ αυτό και δεν μπορεί να μεταδοθεί από άν-

θρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο μέσω επίπονης διαδικασίας ανάπτυξης σχετικής σωματικής ή 

διανοητικής ικανότητας. Η πρακτική γνώση ανήκει πάντα σε κάποιον, χαρακτηρίζεται από μια 

συναίσθηση της ικανότητας του πράττειν, χάρη στην οποία ο κάτοχός της είναι σε θέση να 

διακρίνει αν η εκάστοτε ικανότητά του είναι επιδέξια ή όχι.  

Τα χαρακτηριστικά της πρακτικής γνώσης είναι τα εξής: πρώτον, η πρακτική γνώση δεν 

μπορεί να διατυπωθεί πλήρως γλωσσικά, λόγω αδυνατότητας προτασιακής δομής. Κατά πόσον 

όμως υφίσταται γνώση που δεν είναι προτασιακή; Δεύτερον, οι αποδόσεις της αναφέ-ρονται 

πάντα σε πράξεις. Π.χ. η Ελένη γνωρίζει να χειρίζεται άπταιστα την αγγλική γλώσσα. 

Αποδίδουν όμως όλες οι εκφράσεις τέτοιου τύπου πρακτική γνώση; Τρίτον, σε κάθε πρόταση 

πρακτικής γνώσης υπάρχει μία υποτακτική πρόταση, που δηλώνει μία πράξη ή μια δραστη-

ριότητα. Δηλαδή η πρόταση το «…να χειρίζεται την αγγλική γλώσσα άπταιστα» αποτελεί την 

αντίστοιχη υποτακτική πρόταση, η οποία δηλώνει μια πράξη. Τέταρτον, οι προτάσεις πρακτι-

κής γνώσης έχουν εννοιολογική συνάφεια με τις προτάσεις-αποδόσεις ικανοτήτων, διότι το «να 

γνωρίζει κανείς να» συγγενεύει με το «μπορεί να». Το να γνωρίζει κάποιος να κάνει κάτι 

συνεπάγεται και το ότι έχει την ικανότητα να το κάνει. Πέμπτον, η πρακτική γνώ-ση επιδέχεται 

διαβαθμίσεις και με τον όρο αυτό εννοείται ότι όταν κάποιος γνωρίζει να κάνει κάτι, αυτό 

μπορεί να το κάνει καλύτερα ή χειρότερα από κάποιον άλλον. Τέλος, η πρακτική γνώση είναι 

εμπειρική, είναι αποτέλεσμα προσωπικής προσπάθειας, επίμονης τριβής και εξά-σκησης. 

Αναπτύσσεται σταδιακά έχοντας μια εμπειρική βάση.  

Μια αναγκαία διάκριση είναι αυτή της πρακτικής γνώσης από τη «σιωπηρή ή άρρητη 

γνώση» (tacit knowledge). Ο όρος άρρητη γνώση (implicit- tacit knowledge)1, χρησιμοποιεί-

ται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και τους 

ρόλους που καλείται να διαδραματίσει. Με τον όρο σιωπηρή ή άρρητη γνώση, όρο που εισή-

γαγε για πρώτη φορά ο Fodor (1968), εννοείται η ασύνειδη γνώση την οποία χρησιμοποιεί 

κάθε φορά το δρων υποκείμενο κατά την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς, χωρίς να μπορεί να 

εκφράσει τους κανόνες με την εφαρμογή των οποίων οδηγείται στη συγκεκριμένη πράξη ή 

συμπεριφορά.  

Ο όρος tacit μεταφράζεται στα ελληνικά και ως «υπόρρητη». Η μετάφραση αυτή αρμόζει 

καλύτερα στις περι-πτώσεις όπου θέλουμε να δηλώσουμε ότι κάτι υπονοείται σε περίπτωση 

που υπάρχει μια προϋπόθεση η οποία δεν εκφράζεται ρητά  

 Η έννοια της σωματικής δεξιότητας αποκαλείται συχνά μηχανική δεξιότητα (μετάφραση 

του αγγλι-κού motor-skills). O όρος αυτός μεταφράζεται ακριβέστερα ως «κινητική 

δεξιότητα».  
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Ενώ η γνώση αυτή εκδηλώνεται σε διεργασίες και συμπεριφορές οι οποίες απαιτούν την 

γνώση του εν λόγω αντικειμένου, ο φορέας δεν είναι ικανός να αρθρώσει το περιεχόμενο της 

γνώσης αυτής. Η άρρητη γνώση προβάλλεται ως αναγκαία για την άσκηση μιας ικανότη-τας, 

αλλά δεν αναγνωρίζεται ούτε χρησιμοποιείται από τον φορέα της ως τέτοια.  

Πολλοί μελετητές χρησιμοποιούν την έννοια της άρρητης γνώσης όπως την έννοια της 

πρακτικής γνώσης. Ο Chomsky2 αντιτίθεται στην υπόθεση ότι η πρακτική γνώση είναι άρρητη 

και υποστηρίζει ότι είναι ρητή αλλά ασυνείδητη (explicit unconscious knowledge).  

O Michael Dummet υποστηρίζει ότι: «η πρακτική γνώση συμπίπτει με την άρρητη γνώση 

γι΄αυτό δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από κάποιον που έχει μια πρακτική ικανότητα να έχει 

κάτι παραπάνω από άρρητη γνώση των ικανοτήτων αυτών. Θα ήταν επιπλέον κατα-φανώς 

εσφαλμένο να θεωρήσουμε ότι αφού κάποιος κατέχει μια γλώσσα, θα μπορούσε να δώσει μια 

ρητά διατυπωμένη θεωρία για τη γλώσσα αυτή».  

Στην πρακτική γνώση μια συνιστώσα της επιτυχούς τέλεσης είναι η σχέση του φορέα με τον 

χειρισμό υλικών αντικειμένων, μια έννοια που αποδίδεται μέσω της σωματικής δεξιό-τητας (σε 

αντιδιαστολή με τις νοητικές δεξιότητες)3. Ο επιδέξιος χειρισμός εργαλείων, οργά-νων και 

άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται από την άμεση σχέση του φο-ρέα με 

αυτά. Η σχέση αυτή αρχίζει στη βάση μιας σχέσης άμεσης εμπειρίας, αλλά γίνεται πιο άμεση 

κατά την διάρκεια της εξάσκησης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όταν μαθαίνουμε να 

κάνουμε ποδήλατο εξοικειωνόμαστε με ιδιότητες του ίδιου μας του σώματος. Μερικά από τα 

χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να μεταδοθούν, βλέποντας κάποιον άλλον να κάνει κάτι αντί-

στοιχο και να αποτελέσουν αντικείμενο δεικτικής έκφρασης. Το γεγονός ότι ασκούμε τις 

γνωστικές μας δεξιότητες υπό την καθοδήγηση της εμπειρίας καθορίζει τον αντικειμενικό 

χαρακτήρα της πρακτικής γνώσης. Ο χαρακτήρας αυτός προκύπτει από το ότι αυτές οι δεξιό-

τητες είναι συνάρτηση της σχέσης του φορέα με τις ιδιότητες των υλικών αντικειμένων, όπως 

αυτά παρουσιάζονται στην αντιληπτική εμπειρία, με τα οποία έχει εξοικειωθεί ο φορέας, ύ-

στερα από επίμονη εξάσκηση.  

Οι πράξεις ή δραστηριότητες στις οποίες αποδίδουμε πρακτική γνώση είναι αυτές που 

απορρέουν από δεξιότητες. Για τη δεξιότητα δεν υπάρχει ένας και μοναδικός συμφωνη-μένος 

ορισμός. Γενικά, ως δεξιότητα χαρακτηρίζεται η δυνατότητα ενός ατόμου να επιτυγχά-νει ένα 

συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα με ευκολία. Οι δεξιότητες δεν είναι έμφυτες στα άτομα, 

αλλά αναπτύσσονται μέσω εξάσκησης. Διακρίνονται σε γενικές και σε ειδικές. Οι δε-ξιότητες 

μπορεί να είναι νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης, π.χ. για την 

επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, κ.τ.λ). Η μίμηση είναι ένα από τα κύ-ρια μέσα 

απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, όπως, για παράδειγμα, η άρθρωση λέξεων στα μι-κρά παιδιά.  

Επιχειρώντας να δώσουμε έναν ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τον όρο δε-ξιότητα 

εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις αισθήσεις μας, για να ελέγχου-με το 

περιβάλλον. Είναι στην ουσία η βέλτιστη απόκριση, όπως αυτήν καθορίζεται από την ορθή 

αντίληψη της εκάστοτε κατάστασης, δηλαδή την αναγνώρισή της ως τέτοια. Η άσκηση μιας 

δεξιότητας κατανοείται από το υποκείμενο ως δική του πράξη. Οι νοητικές δεξιότητες 

θεωρούνται ανώτερες από την γνώση, παρόλο που δεν είναι ανεξάρτητες από τη γνώση και 

πολλές φορές θεωρούνται όψεις αυτής.  

Η πρακτική γνώση αποδίδεται στα πλαίσια καθημερινών καταστάσεων και αφορά ένα 

διαφορετικό τύπο γνώσης, δηλαδή αποδίδεται σε πράξεις και δραστηριότητες όπου υπάρ-χει 

πρόθεση εκ μέρους του φορέα. Σχετίζεται με την ικανότητα για πραγματοποίηση σκοπού, η 

οποία προϋποθέτει εξάσκηση και επίμονη τριβή. Η ικανότητα να παίζει κανείς πιάνο προϋ-

ποθέτει να έχει την ικανότητα της αντίστοιχης πράξης. Το συγκεκριμένο παράδειγμα μας βο-

ηθάει να καταλάβουμε ότι για κάποιες πράξεις, η κατοχή και μόνο γνώσεων δεν αρκεί για να 

μας δώσει τις απαραίτητες ικανότητες. Η ικανότητα, λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι 
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αφενός συνδέεται αποκλειστικά με τον φορέα της και αφετέρου, διότι δεν μπορεί να μεταδο-

θεί  

Οι ικανότητες έχουν μια πολυεπίπεδη συνθεσιακή (compositional) δομή. Η ικανότη-τα είναι 

μια ιδιότητα του δράστη μιας πράξης και είναι γενικά δυσμετάβλητη. Συνίσταται στην 

αναγνώριση ή την σωστή εκτίμηση μιας κατάστασης. Ξεχωρίζουμε τις ικανότητες με βάση το 

αντικείμενό τους, δηλαδή με βάση αυτό στο οποίο αποσκοπεί η δραστηριότητα που 

χαρακτηρίζεται από την ικανότητά μας. Δεν αποδίδονται στις πράξεις αλλά στον τρόπο που 

ενεργεί ο φορέας. Οι ικανότητες συνδέονται με τα σωματικά χαρακτηριστικά του φορέα, ό-πως 

η σωματική διάπλαση και η μυϊκή δύναμη, έχουν δηλαδή μια ενσώματη διάσταση. Οι 

ικανότητες διακρίνονται στις ικανότητες που έχουμε για να αποκτήσουμε περαιτέρω ικανότη-

τες και στις ικανότητες που έχουμε για να κάνουμε πράξεις κάποιου είδους. Οι πρώτες προ-

κύπτουν από βιολογικά ή γενικά δομικά χαρακτηριστικά ενώ οι δεύτερες αναπτύσσονται μέ-

σω εξάσκησης. Μερικές ικανότητες είναι έμφυτες. Η ικανότητά μας να μαθαίνουμε, στην 

οποία αναφερόμαστε ως (νοητική) δυνατότητα απόκτησης κάποιων ικανοτήτων είναι διαφο-

ρετική από την ικανότητα που αποκτούμε μαθαίνοντας και αυτό γιατί οι νοητικές ικανότητες 

έχουν γνωστική βάση, ενώ οι νοητικές δυνατότητες βιολογική. Ένα επίσης σημαντικό χαρα-

κτηριστικό τους είναι ότι δεν είναι αυτοτελείς, αφού εξαρτώνται από άλλες, ενώ ταυτόχρονα 

συνιστούν περαιτέρω ικανότητες. Διέπονται από σχέσεις ιεραρχίας και συγγένειας και συχνά η 

απόδοση μιας ικανότητας συνάγεται την απόδοση συγγενικών ικανοτήτων. Η επιτυχής ά-

σκηση μιας ικανότητας εξαρτάται από νευροφυσιολογικά χαρακτηριστικά που αναπτύσσο-νται 

με επίπονη άσκηση. Σε κάποιες άλλες από το γνωστικό υπόβαθρο του δράστη και σε κάποιες 

και τα δύο μαζί. Ικανότητες θεωρούνται και οι πρακτικοί τρόποι θεώρησης (για την ακρίβεια 

τρέχουσες ικανότητες). Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι πλαισιοθετημένες (situated) 

με την έννοια ότι η δυνατότητα άσκησης των ικανοτήτων μας, αλλά και οι πιθανό-τητες 

επιτυχίας σε αυτή είναι συνάρτηση παραγόντων πλαισίου.  

Με τον όρο «γνωστική ικανότητα», αναφερόμαστε σε κάθε ικανότητα η οποία προϋ-ποθέτει 

μια νοητική ικανότητα ως συνιστώσα και βασίζεται κυρίως σε μη προτασιακές μορ-φές 

γνώσης. Ο Michael Polanyi, παρατηρεί ότι οι ικανότητές μας να αλληλεπιδρούμε με ένα 

περιβάλλον πρέπει να διερευνηθούν με αφετηρία το γεγονός ότι συχνά «ξέρουμε περισσότερα 

απ΄ όσα μπορούμε να πούμε». Η αναγνώριση είναι μια ικανότητα η οποία κατ΄ εξοχήν δια-

φεύγει προτασιακού προσδιορισμού και σχετίζεται με την ευρύτερη έννοια της πρακτικής 

γνώσης, ως αντίληψη και κατάλληλη αντίδραση- εφαρμογή.  

Η πρακτική γνώση είναι για τον Ryle4 μια ικανότητα, αλλά υπάρχουν και ικανότητες που 

δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρακτική γνώση. Π.χ. η ικανότητα να δίνεις σωστές λύ-σεις σε 

ένα πρόβλημα δεν σημαίνει ότι ξέρεις και να το λύσεις. Θεωρεί, ότι η πρακτική γνώση είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση της προτασιακής γνώσης. Η πρακτική γνώση, λοιπόν, είναι μια τάση, 

όχι όμως μια απλή τάση όπως το αντανακλαστικό ή η συνήθεια. Η ικανότητα, γενι-κά για κάτι, 

είναι επαρκής αλλά όχι και απαραίτητη συνθήκη της πρακτικής γνώσης. Πολλοί άνθρωποι δεν 

κάνουν πράγματα, αλλά γνωρίζουν πώς να τα κάνουν. Για να καταλάβουμε την διαφορά 

μεταξύ πρακτικής και προτασιακής γνώσης πρέπει να τις συσχετίσουμε με τις ικανό-τητες. Η 

πρακτική γνώση απαιτεί την ύπαρξη ικανοτήτων, ενώ η προτασιακή όχι. Όταν γνω-ρίζεις πώς 

να κάνεις κάτι, αυτό σημαίνει ότι έχεις μια ικανότητα, όταν γενικά γνωρίζεις κάτι, αυτό είναι 

μια πεποίθηση. Η ικανότητα από την πεποίθηση διαφέρουν, οπότε και η πρακτική γνώση από 

την προτασιακή διαφέρει. Οι ικανότητες περιέχουν πρακτική γνώση, ενώ η πρα-κτική γνώση 

δεν περιέχει ικανότητες.  

Ο Ginet, οι Stanley & Williamson5 και ο White, επισημαίνουν την αδυναμία συνεπα-γωγής 

της απόδοσης πρακτικής γνώσης με την απόδοση ικανότητας, η οποία έγκειται στην 

πραγματικότητα στην αδυναμία συνεπαγωγής από μία απόδοση γενικής ικανότητας σε μία 

απόδοση τρέχουσας ικανότητας. Συνεπώς, η απόδοση ικανότητας δεν είναι άμεση συνάρτηση 
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της επιτυχίας σε ένα δεδομένο πλαίσιο (δεν ισοδυναμεί δηλαδή με την απόδοση τρέχουσας 

ικανότητας), παρά το γεγονός ότι τα κριτήρια απόδοσης σχετίζονται με το ιστορικό της επι-

τυχίας του φορέα σε παρόμοιες ή στενά συγγενικές πράξεις ή δραστηριότητες. Στα πλαίσια της 

ικανότητας, η πρόταση «ό,τι κάποιος κάνει, μπορεί να το κάνει», είναι αληθής, εάν το 

«μπορώ» ερμηνευθεί ως να αφορά συγκεκριμένες πράξεις, ενώ είναι ψευδής εάν ερμηνευθεί 

ως το «μπορώ» της ικανότητας. Η διάκριση μεταξύ των δύο εννοιών του ρήματος «μπορώ», 

και αντιστοίχως της ικανότητας, μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε την αντίρρηση, η οποία 

αποτελεί την αφετηρία όλων σχεδόν των Προτασιακών αναλύσεων της πρακτικής γνώσης.  

Η ικανότητα συνίσταται στη δυνατότητα αναγνώρισης μια κατάστασης, ή αλλιώς στη 

διάκριση μεταξύ δύο καταστάσεων. Στη βιβλιογραφία, τόσο στη φιλοσοφική όσο και αυτή των 

κλάδων που άπτονται της γνωσιακής επιστήμης, οι ικανότητες αναγνώρισης θεωρούνται ως 

κατεξοχήν περιπτώσεις ικανοτήτων που αναπτύσσονται εμπειρικά και βάση εξάσκησης. Η 

ικανότητα αναγνώρισης μιας κατάστασης, προϋποθέτει την άμεση βιωματική ή αντιληπτική 

εμπειρία της κατάστασης αυτής και οι παρεμφερείς ικανότητες διάκρισης απαιτούν την τριβή 

με το εν λόγω αντικείμενο. Έτσι η αναγνώριση είναι μια ικανότητα η οποία κατ΄εξοχήν δια-

φεύγει του προτασιακού προσδιορισμού και σχετίζεται με την ευρύτερη έννοια της πρακτικής 

γνώσης, ως της ικανότητας ορθής αντίληψης μιας κατάστασης, και συνεπώς κατάλληλης α-

ντίδρασης. Οι ικανότητές μας, όταν χαρακτηρίζουμε και κατατάσσουμε πράξεις και δραστη-

ριότητες ως επιδέξιες, μαρτυρούν την ύπαρξη μιας επιστημικής σχέσης με τους τρόπους δια 

των οποίων οι πράξεις και οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται.  

Η εξήγηση μια νοητικής ικανότητας στην επιτυχή άσκηση της οποίας αποδίδουμε πρακτική 

γνώση μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Αυτό είναι επόμενο, καθότι η έκφραση «ξέ-ρω να α» 

χρησιμοποιείται για την απόδοση πρακτικής γνώσης σε ετερόκλητες πράξεις και 

δραστηριότητες. Οι πράξεις ή οι δραστηριότητες στις οποίες αποδίδουμε πρακτική γνώση 

διαχωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες. Πρώτον, αυτές που απορρέουν από δεξιότητες η 

εξήγηση των οποίων περιλαμβάνει αναγκαστικά αναφορά στις συνθήκες ενσωμάτωσης του 

φορέα, λόγω των άμεσων αιτιωδών σχέσεων μεταξύ σώματος- περιβάλλοντος, σχέση που η 

άσκηση ικανότητας απαιτεί. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν πρακτικό χαρακτήρα, όπως ο 

χειρισμός εργαλείων. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι δραστηριότητες διανοητικού χαρα-

κτήρα. Αυτές θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα στο νοητικό επίπεδο και συνεπώς επιδέχονται 

εξήγησης, η οποία δεν περιλαμβάνει ουσιαστική αναφορά στις συνθήκες ενσωμάτωσης του 

φορέα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι γλωσσικές ικανότητες, ή η δυνατότητα ανα-

γνώρισης προσώπων και καταστάσεων. Είναι απαραίτητο να τονίσουμε εξ΄αρχής την προϋ-

πόθεση στην οποία η διάκριση αυτή βασίζεται: η εξήγηση κάποιων ικανοτήτων, τις οποίες 

χαρακτηρίζουμε «νοητικές», είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε πραγματοποίηση των μηχα-

νισμών που διέπουν την ικανότητα αυτή στο υλικό επίπεδο.  

Η φύση μας έχει προικίσει με ιδιαίτερες ικανότητες όσον αφορά τον συντονισμό των 

περιεχομένων που προσλαμβάνουμε από τις αισθήσεις μας. Η εξήγηση μιας νοητικής ικανό-

τητας στην επιτυχή άσκηση της οποίας αποδίδουμε πρακτική γνώση, μπορεί να πάρει πολλές 

μορφές. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εξηγήσουμε μια ικανότητα ενός ανθρώπου, ή γενικό-

τερα ενός συστήματος Σ. Η ικανότητα αυτή συνίσταται στις ορθές αποκρίσεις ή γενικότερα 

αντιδράσεις σε μια δεδομένη κατάσταση, σε ένα ερέθισμα που προκύπτει από την κατάσταση 

αυτή, ή γενικότερα σε μια πληροφορία που το Σ αποκομίζει από το περιβάλλον. Οι αποκρί-σεις 

γίνονται ορθές, επειδή επιτρέπουν στο Σ να διεκπεραιώσει επιτυχώς μια προκαθορισμένη 

διαδικασία στη δεδομένη κατάσταση Κ (αν το σύστημα είναι άνθρωπος θα λέγαμε ότι του 

επιτρέπουν να κάνει αυτό που επιθυμεί σε μια δεδομένη κατάσταση, ή αυτό που αποτελεί μέσο 

για τον σκοπό της επιθυμίας). Η ικανότητα, λοιπόν, συνίσταται στη δυνατότητα του Σ να 

παράγει μια αντίδραση Α, όπου η Α είναι αντίδραση η οποία συμβάλλει στην επίτευξη του 

προκαθορισμένου σκοπού Π, υπό τις συνθήκες της Κ. Καθώς αναγνωρίζουμε τον Π ως τον 
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σκοπό της πράξης ή της δραστηριότητας στην οποία αποδίδουμε μια ικανότητα, η εξήγησή μας 

θα έχει αποβλεπτικό χαρακτήρα.  

Είναι σφάλμα, λοιπόν, να θεωρείται ότι η πρακτική γνώση αποδίδεται μόνο μέσω της 

έκφρασης: «ξέρω (πως) να…» και αυτό διότι υπάρχουν παραδείγματα πρακτικής γνώσης στα 

οποία εμπλέκονται ικανότητες αναγνώρισης και διάκρισης ή δεξιότητας. Όταν η άσκηση ικα-

νότητας είναι μία εμπρόθετη πράξη τότε δεν μπορεί κανένας υποστηρικτής της προτασιακής 

ανάλυσης να αρνηθεί ότι αποτελεί μια άσκηση πρακτικής γνώσης, ακόμα και αν ισχυριστεί ότι 

η γνώση αυτή είναι ένα είδος προτασιακής. Στις προτάσεις που έχουν την σημασία της 

δεξιότητας ή της ικανότητας στις οποίες εμπεριέχεται το ρήμα «ξέρω», συνοδευόμενο από το 

«πώς» ή από οποιοδήποτε άλλο ερωτηματικό, προσδίδουν στο «ξέρω», μια έντονη ισχύ επι-

τυχίας (success force).  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε και μία επιπλέον διάκριση, της δεοντικής ση-

μασιακής αξίας και της δυνητικής σημασιακής αξίας. Στην πρώτη περίπτωση, μία απόδοση του 

τύπου «ξέρω πώς να…», εστιάζει το ενδιαφέρον της στους τρόπους, τα μέσα, τους κανό-νες 

σύμφωνα με τους οποίους οφείλει να γίνεται μια πράξη. Αντιθέτως, η δυνητική σημασια-κή 

αξία εστιάζει στην ικανότητα του φορέα να προβεί επιτυχώς στην εν λόγω πράξη.  

Η παρούσα, λοιπόν, εργασία εστίασε το ενδιαφέρον της σε μια κριτική διερεύνηση του 

χαρακτήρα της πρακτικής γνώσης και της σχέσης της με την έννοια της ικανότητας, κα-θώς 

και την αναζήτηση σαφούς σχέσης μεταξύ της απόδοσης πρακτικής γνώσης και της ά-σκησης 

ικανοτήτων. Η περαιτέρω συζήτηση για την έννοια της ικανότητας εντοπίζει τρία ερωτήματα, 

τα οποία χρειάζεται να μελετηθούν: ποιες και τί τύπου είναι οι σχέσεις μιας ικα-νότητας με τις 

δομικές ιδιότητες του φορέα της; ποιες είναι οι λογικής υφής σχέσεις μεταξύ μιας ικανότητας 

και της άσκησής της; ποιες είναι οι επιστημολογικής υφής σχέσεις ανάμεσα στην άσκηση μιας 

ικανότητας και της απόδοσής της;  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι η σχολική γνώση διακρίνεται σε γενική για την 
εκμάθηση πολλαπλών πληροφοριών, γνώσεων και δεξιοτήτων, τεχνική, που είναι κατακερματισμένη και 

μηχανιστική για την παραγωγική εργασία, και επιστημονικής εξειδίκευσης, που οδηγεί στην πανεπιστημιακή 

φοίτηση. Ως προς το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, οι θεωρητικοί της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 

βρήκαν πως υπόκειται στον κρατικό έλεγχο, νομιμοποιεί και δικαιώνει την ανισότητα, καθώς πείθει τις λαϊκές 

τάξεις να δέχονται τις συνθήκες εργασίας και ζωής που προορίζονται γι’ αυτές, καθώς και την κοινωνική αδικία 

σαν φυσική ή αναπόφευκτη, για να μην αμφισβητούν το status quo. Στόχοι του σχολείου είναι να μεσολαβήσει 

στην κατανομή του εργατικού δυναμικού, να κοινωνικοποιηθούν οι νέοι, να αποκτήσουν οι μαθητές κίνητρα και 

συνεχώς αυξανόμενα εφόδια για τους ενήλικους ρόλους τους, καθώς και συναίνεση στις 

οικονομικοπολιτικοκοινωνικές συνθήκες (π.χ. προσαρμογή στην οικονομία, πίστη στα κόμματα, στους θεσμούς, 

στην πατρίδα και θρησκεία), στην άσκηση του ρόλου, στις κοινωνικές αξίες και στην εσωτερίκευση των 

κοινωνικών κανόνων, ώστε να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύστημα. 
Review of the literature has indicated that school knowledge is divided in a) general, for learning of 

multiple information, knowledge and skills, b) technical, which is splintered and mechanistic for the productive 

work, and c) of scientific specialization that leads to the university education. Theorists of Sociology of Education 

have found that the content of school knowledge is under state control, legalizes and justifies inequality, as it 

persuades popular classes to accept work and life conditions that are predestinated to them, as long as social 

injustice as natural or unavoidable, so that they will not question status quo. Schools aim to intervene in 

distribution of labor power, to socialize youngsters, to help students acquire qualifications for their future roles as 

adults, as long as to gain consensus in economic-political-social conditions (eg. adaptation to economy, faith to 

political parties, institutions, nation, and religion), in role exercitation, in social values, in internalization of social 

rules, so that youths will be incorporated to the social system. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Διεθνείς έρευνες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η κοινωνική προέλευση προσδιορίζει 

την πρόσβαση και την επιτυχία στο σχολείο. Σχετικές ελληνικές έρευνες ως το 1985 έχουν 

διεξαγάγει οι εξής μελετητές: Λαμπίρη-Δημάκη, Ηλιού, Τσουκαλάς, Φραγκουδάκη, 

Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Παπακωνσταντίνου Π., Μυλωνάς. Στις ΗΠΑ ξεχωρίζουν οι 

έρευνες των: Blau & Duncan, Glass, Boudon, Coleman, Jencks, Bowles & Gintis. Στην 

Ευρώπη αξιόλογες είναι οι έρευνες των: Bernstein, Bourdieu & Passeron, Baudelot & Establet 

(Μυλωνάς, 1991: 153-164, 167-188, 190-192, 209-249). Οι δύο τελευταίοι το 1972 βρήκαν ότι 

«το σχολείο που λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της καπιταλιστικής κοινωνίας προσαρμόζεται, 

ανταποκρίνεται και υπηρετεί τις απαιτήσεις μιας τέτοιας οικονομίας, αναπαράγοντας τις 

προϋποθέσεις της, δηλαδή τις δύο ανταγωνιζόμενες κοινωνικές τάξεις (αστική και 

προλεταριακή) και τις μεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις παραγωγής (εκμετάλλευση και 

κυριαρχία της προλεταριακής από την αστική). Και ανταποκρίνεται το Σχολείο στην 

‘υποχρέωσή’ του αυτή με μια εσωτερική διαφοροποίηση της δομής και του περιεχομένου της 

προσφερόμενης εκπαίδευσης σε δύο κατευθύνσεις: τη μια που οδηγεί στα έργα και στους 

ρόλους των αστών: θεωρία, σύλληψη, απόφαση, οργάνωση και διεύθυνση της εργασίας, και 
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την άλλη που οδηγεί στα έργα και τους ρόλους των προλεταρίων: υλική πραγμάτωση», γι’ 

αυτό και «οι όποιες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις σ’ αυτό» απλώς «εκσυγχρονίζουν» και 

«παραλλάσσουν» τον ρόλο του, «ώστε να επιτελείται ανετότερα και αποτελεσματικότερα» 

(Μυλωνάς, 1991: 190-192). 

 

 

2. Η ΤΑΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 

Η ταξική δομή επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς ρόλους, την κατανομή της γνώσης στην 

κοινωνία, την εργασία (Bernstein, 1971/1974: 175). Και η ίδια η γνώση επιλέγεται, 

περιγράφεται, ενώ ταξινομούνται και ορίζονται τα αρθρωμένα στοιχεία της, διατυπώνονται 

αρχές και κανόνες, στοιχεία αξιολογούνται ως κυρίαρχα ή καθ’ υπόταξη. Λέξεις, φράσεις, 

συλλογισμοί, επαναλήψεις, αποσιωπήσεις, λάθη ενέχουν ιεραρχίες, όπως και οι μέθοδοι, και η 

ταξινόμηση των επιστημών, και ο ίδιος ο κοινωνικός λόγος (Foucault, [1969] 1987: 89, 92, 98, 

106). Αναδεικνύεται λοιπόν ο ιστορικός και ιδεολογικός χαρακτήρας της γνώσης (Lamnias, 

2003: 243). 

Η θετικιστική-μπιχεβιοριστική ή η φιλελεύθερη-παιδοκεντρική προσέγγιση των 

αναλυτικών προγραμμάτων και της σχολικής παιδαγωγικής δεν προσδίδουν κοινωνικό 

χαρακτήρα στην επίσημη σχολική γνώση και στην ικανότητα του μαθητή (Λάμνιας, 2002: 85). 

Ο θετικισμός, που υιοθετεί η συντηρητική παλιά μεσαία τάξη, συνίσταται στη στενή σχέση 

εκπαίδευσης και οικονομίας, στην αποδοχή των κοινωνικών ταξινομήσεων και ιεραρχήσεων, 

στον υψηλό ανταγωνισμό και στους δείκτες απόδοσης των μαθητών-εκπαιδευτικών-σχολείου, 

καθώς και στην ιδεολογία του αποτελεσματικού σχολείου. Κατά συνέπεια, ο εργαλειακός-

στρατηγικός ορθολογισμός και μπιχεβιορισμός τρέπεται σε μια μορφή πειθαναγκασμού, αφού 

το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης περιλαμβάνει έτοιμα πακέτα ‘αντικειμενικής και έγκυρης 

γνώσης’ που μεταδίδονται και αποτιμώνται, ‘έγκυρων διδακτικών μεθόδων’ και ‘έγκυρης 

αντικειμενικής αξιολόγησης’, ενώ οι παιδαγωγικές αρχές είναι αυτές της αυστηρής ιεραρχικής 

σχέσης, οι διδακτικές πρακτικές συνίστανται στη μετάδοση-απομνημόνευση-αναπαραγωγή της 

γνώσης, η αξιολόγηση δίνει έμφαση στο αποτέλεσμα, που κατηγοριοποιεί τους μαθητές. 

Ερευνά τα παιδαγωγικά συμβάντα με παρατήρηση ή πείραμα και αρνείται πρακτικά ανθρώπινα 

προβλήματα που απαιτούν ερμηνεία και κατανόηση, αντί της μέτρησης (Λάμνιας, 2002: 86-87, 

90. Lamnias, 2003: 248-249). 

Η παιδοκεντρική φιλελεύθερη παιδαγωγική, που υιοθετεί η νέα μεσαία τάξη από το 2
ο
 

μισό του 20
ου

 αι., έχει ως βασικές αρχές την πρόσληψη της γνώσης από το παιδί, την έμφαση 

στην προσωπική του ταυτότητα, τη διευκόλυνσή του από το δάσκαλο στη γνώση, την 

αξιολόγησή του χωρίς συγκρίσεις με άλλους. Δέχεται πιο χαλαρές και ευάλωτες ταξινομήσεις, 

συμβατές με την ιδεολογία και τα συμφέροντά της. Ωστόσο, δεν αμφισβητεί έννοιες όπως 

αντικειμενικότητα, αξιοκρατία, αξιολόγηση. Επίσης, παραβλέπει το πρόβλημα της χαμηλής 

επίδοσης των παιδιών από φτωχά περιβάλλοντα. Η θεωρία αυτή ηγεμονεύεται από τον 

σχετικιστικό ηθικο-πρακτικό ορθολογισμό, που ερμηνεύει την κοινωνική κατάσταση στο 

σύνολό της, και από την ψυχολογική θεωρία των ατομικών ικανοτήτων (Λάμνιας, 2002: 87, 

90. Lamnias, 2003: 250-251). Ακόμα και η Γνωστική Ψυχολογία, όταν αναφέρεται στο 

κοινωνικό περιβάλλον, περιορίζεται στο οικογενειακό και δεν αναδεικνύει την κοινωνική 

διαστρωμάτωση και τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις της (Λάμνιας, 2002: 88). 

Ενδείξεις ανισότητας στην εκπαίδευση αποτελούν το πλούσιο ή φτωχό οικογενειακό 

πολιτισμικό κεφάλαιο, καθώς και οι πλούσιοι κώδικες επικοινωνίας με αφηρημένα νοήματα, 

ανεξάρτητα από κοινωνικά πλαίσια, ή οι φτωχοί κώδικες επικοινωνίας με συγκεκριμένα 

νοήματα, εξαρτημένα από κοινωνικά πλαίσια. Η εκπαίδευση καλλιεργεί τους πλούσιους 

κώδικες επικοινωνίας με αφηρημένα νοήματα και εξειδικευμένες εκφράσεις, πράγμα προσιτό 

στα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, που φέρουν πλούσιο πολιτισμικό κεφάλαιο από την 
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οικογένειά τους. Έτσι, η επίσημη σχολική γνώση συγκροτείται με κοινωνικές παρεμβάσεις, 

καθώς είναι επεξεργασμένη, οργανωμένη, ταξινομημένη αυστηρά, ενώ η γλωσσική έκφρασή 

της είναι ιδιαίτερα ακριβής και εξειδικευμένη (Λάμνιας, 2002: 89, 92, 98). Για παράδειγμα, η 

δημιουργικότητα στην Έκθεση δεν μπορεί εύκολα να διδαχθεί, γι’ αυτό σ’ αυτήν υπερέχουν οι 

μαθητές με αστικό πολιτισμικό κεφάλαιο (Bourdieu, 1976 στους Blackledge & Hunt, [1985] 

2004: 125-126). 

Στόχοι του σχολείου είναι να μεσολαβήσει στην κατανομή του εργατικού δυναμικού, να 

κοινωνικοποιηθούν οι νέοι, να αποκτήσουν οι μαθητές κίνητρα και συνεχώς αυξανόμενα 

εφόδια για τους ενήλικους ρόλους τους, συναίνεση στην άσκηση του ρόλου και στις 

κοινωνικές αξίες, π.χ. κάποιος με ταπεινή απασχόληση να είναι τίμιος εργαζόμενος και καλός 

πολίτης (Parsons, [1959] 1985: 251-252). Μάλιστα, δεν πρόκειται απλώς για την εσωτερίκευση 

των κοινωνικών κανόνων και κατάλληλων αξιών αλλά και για την ενσωμάτωση των ατόμων 

στο σύστημα (Parsons, [1959] 1985: 266-267). Το σχολείο πείθει τις λαϊκές τάξεις να δέχονται 

τις συνθήκες εργασίας και ζωής που προορίζονται γι’ αυτές, καθώς και την κοινωνική αδικία 

σαν φυσική ή αναπόφευκτη, για να μην αμφισβητούν το status quo (Grignon, 1971 στη 

Φραγκουδάκη, 1985: 170). Η σχολική αγωγή διαδραματίζει έτσι σημαντικό ρόλο, καθώς 

μεταδίδει έννοιες όπως ο σεβασμός, η υπευθυνότητα και η συνεργατικότητα (Parsons, [1959] 

1985: 258-259), όπως και η πολιτική κοινωνικοποίηση, με την έννοια της πίστης στα κόμματα 

και στους θεσμούς, καθώς και της τιμής στην πατρίδα, με τη σημαία, τον εθνικό ύμνο, το 

μάθημα της Ιστορίας (Dawson & Prewitt, 1969 και Musgrave, 1974: στην Καντζάρα, 2008). 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ακολουθεί τους μετασχηματισμούς στον καπιταλιστικό 

τρόπο παραγωγής (Bowles & Gintis, 1976). Έτσι, η σχολική επιλογή αποκτά πολυσύνθετο 

χαρακτήρα, με διάφορα στάδια επιμέρους επιλογών: κατευθύνσεις στην εκπαίδευση, στο είδος 

διδασκαλίας, στους τίτλους σπουδών, στις επαγγελματικές προσλήψεις (Smith, 1971 στους 

Blackledge & Hunt, [1985] 2004: 138). Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές της εργατικής τάξης 

προετοιμάζονται για «μηχανική δουλειά ρουτίνας», με την κατακερματισμένη γνώση, ξένη 

προς τη βιωμένη εμπειρία τους, καθώς και με την επιβολή κανόνων χωρίς ουσιαστικές 

πρωτοβουλίες για τους μαθητές (Anyon, 1980 στον Whitty, 1985). Για τους εργάτες 

προορίζεται ο φορμαλισμός και πατερναλισμός. Έτσι, οι μαθητές της εργατικής τάξης 

μαθαίνουν άκριτα πληροφορίες σε ένα πλαίσιο αυστηρότητας, ενώ της αστικής τάξης 

δημιουργικότητα σε ένα πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών, με αναλυτικοσυνθετικές 

ερωτήσεις, αυτοανακάλυψη, εναλλακτικές λύσεις, και workshops (Anyon, 1981 στην 

Καντζάρα, 2008). Η συμπεριφορά των εργατικών οικογενειών και οι συνήθειές τους αποτελεί 

πρόσθετη αιτία που οδηγεί τα παιδιά τους ως μαθητές να είναι καλύτεροι στις εφαρμοσμένες 

επιστήμες και σε κατώτερες απασχολήσεις επιστασίας (Bernstein, [1971] 1985: 463-464). 

Επιπλέον, οι μη ελίτ εκπαιδεύονται για να αντιμετωπίζουν με δέος τις ελίτ, και μένουν 

αβοήθητοι σε περίπτωση αποτυχίας στον εκπαιδευτικό ανταγωνισμό (Turner, 1958 στους 

Blackledge & Hunt, [1985] 2004: 125-126). 

Η εκπαίδευση για την εργατική τάξη δεν στοχεύει στην εκμάθηση της αστικής 

κουλτούρας ή γραφειοκρατίας αλλά στην απόκτηση τεχνικών ικανοτήτων, που ενέχει λιγότερο 

κοινωνικό κύρος. Στη γενική εκπαίδευση πάντως οι μαθητές κοινωνικοποιούνται ανάλογα με 

την κοινωνική τους προέλευση, αποφεύγονται οι τεχνικές γνώσεις, τα σχολικά μαθήματα 

συγκροτούν γενικό μορφωτικό κεφάλαιο παρά συνδέονται με απαιτήσεις συγκεκριμένων 

θέσεων εργασίας (Collins, 1979 στην Καντζάρα, 2008). Το αντίστοιχο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών είναι άχρηστο για την εργατική τάξη λόγω του ακαδημαϊσμού του (Hargreaves, 1982 

στον Whitty, 1985). Η εμμονή στη λεπτομέρεια, σε κανόνες και στην απομνημόνευση ωθεί τα 

παιδιά να μισήσουν το διάβασμα. Η απόλαυση του κειμένου καταστρέφεται από τις 

μορφοσυντακτικές και εννοιολογικές ασκήσεις, αντί οι μαθητές να κατανοούν από τα 

συμφραζόμενα (Χολτ, [1967] 1978: 84). Η τεχνική εκπαίδευση είναι αυτή που στοχεύει στην 
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εκμάθηση τεχνικών, επαγγελματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Matthijssen, 1972 στην 

Καντζάρα, 2008). Οι δάσκαλοι προτείνουν γενική ή τεχνική κατεύθυνση, ανάλογα με την 

κοινωνική τάξη του μαθητή (Girard & Bastide, 1963 στη Φραγκουδάκη, 1985: 99), ακόμα κι 

αν ο μαθητής έχει άριστη επίδοση (Sauvy & Girard, 1970 στη Φραγκουδάκη, 1985: 99). 

Επιπλέον, η σχολική γνώση δεν μπορεί παρά να συγκροτείται από την πολιτική (Λάμνιας 

& Τσατσαρώνη, 1999: 72). Η ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση μετά το 2000, όπως 

αποτυπώνεται στα επίσημα κείμενα συμβουλίων και συνόδων, συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην 

καλλιέργεια δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης, στην πρόσβαση όλων στις τεχνολογίες 

πληροφόρησης και επικοινωνίας, στη στροφή στις θετικές-τεχνολογικές σπουδές, στις ξένες 

γλώσσες, στην επιχειρηματικότητα, στη σύνδεση της γνώσης με την έρευνα, την αγορά 

εργασίας και την κοινωνία, στο ανοικτό περιβάλλον μάθησης (Πασιάς, 2005: 211-213). 

 

 

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Η συμβολή της Κριτικής Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης για τη 

μελέτη των ανισοτήτων στη διάχυση και κατανομή της σχολικής γνώσης, καθώς και των 

κοινωνικά κατασκευασμένων πολιτισμικών διαφοροποιήσεων, έχει δεχθεί τις επιδράσεις της 

Κοινωνιολογίας και αμφισβητεί απόψεις περί έμφυτων ικανοτήτων, ενώ αναδεικνύει 

κοινωνικά προβλήματα που ανακύπτουν από την επιβολή της επίσημης σχολικής γνώσης. Δεν 

περιγράφει απλώς την κοινωνική πραγματικότητα, αλλά της ασκεί κριτική και επιχειρεί να την 

αλλάξει, προς την κατεύθυνση της χειραφέτησης, όσον αφορά την κοινωνική τάξη, 

οικονομικοκοινωνική θέση, φυλή, φύλο κλπ. Απορρίπτει τον θετικισμό και την ιδέα περί 

αξιακά ουδέτερης επιστήμης. Έτσι, η σχολική αποτυχία δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του 

μαθητή. Τα κριτήρια αξιολόγησης όμως δεν διατυπώνονται ρητά, ενώ πιο αποδεκτή είναι η 

αυτοαξιολόγηση. Απώτερος βέβαια στόχος της Κριτικής Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας 

της Εκπαίδευσης είναι η άρση των –κοινωνικά κατασκευασμένων– μειονεκτημάτων των 

μαθητών από χαμηλά κοινωνικά επίπεδα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την ανάδειξη της 

καθημερινής γνώσης, τη συνειδητοποίηση της πηγής των κοινωνικών προβλημάτων και την 

απόκτηση κριτικής συνείδησης, κατά τον Gramsci και μετέπειτα τον Freire, δηλαδή οι 

συντελεστές της σχολικής γνώσης να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους με βάση την 

επιστήμη, ώστε να συνειδητοποιήσουν τη δεινή θέση τους στον καταμερισμό της εργασίας 

(Λάμνιας, 2002: 88, 90, 94. Lamnias, 2003: 251). Ο Gramsci (στους Blackledge & Hunt, 

[1985] 1995: 410) προτείνει εκπαίδευση της εργατικής τάξης που θα περιλαμβάνει την 

ανθρωπιστική παράδοση, ώστε να κατανοηθεί η σχετικότητα των οικονομικών και κοινωνικών 

σχέσεων και η δυνατότητα άρσης τους, μέσα από την καλλιέργεια του ελεύθερου διαλόγου. 

Η Κριτική Παιδαγωγική δέχεται ότι η ερμηνευτική παιδαγωγική παρέχει πιο πλούσιες, 

εναλλακτικές, μεστές, με νόημα περιγραφές του κόσμου, απ’ ό,τι η εμπειρική, όμως 

ουσιαστικά συμβαδίζει με την εμπειρική παιδαγωγική, αφού αδυνατεί να αξιολογήσει αυτές τις 

περιγραφές. Στο όνομα του πλουραλισμού, ο ερευνητής της ερμηνευτικής παιδαγωγικής 

συγκαλύπτει το γεγονός ότι μερικές εκδοχές της κοινωνικής πραγματικότητας νομιμοποιούνται 

περισσότερο απ’ ό,τι άλλες, για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με την αλήθεια τους, την 

ομορφιά τους, την καλοσύνη τους. Η Κριτική Παιδαγωγική αντιτάσσεται στην 

‘αντικειμενικότητα’ του θετικιστικού παραδείγματος ή στην ‘υποκειμενικότητα’ της 

ερμηνευτικής, στα ‘τεχνικά και πρακτικά’ ενδιαφέροντα, για να ανταποκριθεί στα 

ενδιαφέροντα που απελευθερώνουν. Θέτει ερωτήματα σχετικά με το είδος της γνώσης και τις 

κατάλληλες σχολικές πρακτικές που υπηρετούν καλύτερα την ανθρώπινη χειραφέτηση. 

Αναγνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στη σχολική και στην καθημερινή γνώση. Η 

πρώτη θεωρείται ‘καθαρή’, εσωτερική, αυστηρά λογική, ταξινομημένη και ειδική, και 

υιοθετείται από το σχολείο. Η δεύτερη διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά σε χαλαρή μορφή και 
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είναι γνώση καθημερινή. Οι μαθητές από χαμηλότερα στρώματα έχουν ήδη αποκτήσει από την 

οικογένειά τους γνώσεις της καθημερινής ζωής, όμως δυσκολεύονται να καταλάβουν την 

‘καθαρή’ ακαδημαϊκή γνώση, σε αντίθεση με τα παιδιά της μεσαίας ή ανώτερης τάξης. Η 

Κριτική Παιδαγωγική τείνει να αναδείξει αυτή την καθημερινή γνώση, που θα είναι προσιτή 

στα παιδιά από μη ευνοημένα περιβάλλοντα. Επιπλέον, η Κριτική Παιδαγωγική γεφυρώνει το 

χάσμα ανάμεσα στη σχολική και στην καθημερινή γνώση, όταν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συμπληρωματικά. Έτσι, οι μαθητές θα μπορούν ευκολότερα να χειριστούν και να 

κατανοήσουν την επίσημη σχολική γνώση, στην οποία θα εμπλακούν και όσοι προέρχονται 

από μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, που διαφορετικά θα είχαν περιθωριοποιηθεί. Ο 

συνδυασμός επίσημης και καθημερινής γνώσης μπορεί να απαλύνει τις ανισότητες των 

ευκαιριών στην εκπαίδευση (Lamnias, 2003: 253-256). 

Η Κριτική Παιδαγωγική επιχειρεί να αλλάξει τον κόσμο ως εξής: 

• βοηθά τα παιδιά από μη ευνοημένα κοινωνικά στρώματα να συνειδητοποιήσουν τη 

θέση τους και να τη μεταβάλλουν, όπως και τις σιωπηρά κατασκευασμένες γνώσεις και 

πρακτικές τους, 

• συνδέει τη σχολική γνώση με την κυρίαρχη κουλτούρα, 

• θεωρεί έγκυρη γνώση τη σύζευξη της ακαδημαϊκής γνώσης με την καθημερινή γνώση 

που αποκτά κοινωνικό περιεχόμενο, 

• θεωρεί ως έγκυρη διδακτική μέθοδο ένα είδος έρευνας-δράσης που καταλήγει στην 

κοινωνική συνείδηση και πολιτισμική δράση, προκαλεί τα έτοιμα ‘πακέτα’ της επίσημης 

σχολικής γνώσης, απορρίπτει την κεντρικά καθοδηγούμενη αξιολόγηση και προκρίνει τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση με στόχο την αυτοεκτίμηση, 

• δίνει έμφαση στις κοινωνικές τάξεις και στις εθνοτικές και τοπικές κουλτούρες 

(Lamnias, 2003: 251-253, 255). 

Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, και μάλιστα επιβαλλόμενες, δεν πρόκειται να αφομοιωθούν 

από τον άνθρωπο, σε αντίθεση με την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα κοινής ωφέλειας, 

καθώς και την ακαδημαϊκή γνώση για τη χαρά της ανακάλυψης, «για το κέφι μας» (Χολτ, 

[1967] 1978: 85). Προτιμότερη είναι η εκμάθηση χόμπυ στο σχολείο: καλές τέχνες, 

κατασκευές, δράση και χαρά (Χολτ, [1967] 1978: 124-126), για μια ζωή πιο ευχάριστη (Χολτ, 

[1965] 1978: 140), καθώς και διαδικασίες έρευνας-ανακάλυψης-δοκιμής-πλάνης-διόρθωσης, 

που οδηγεί σε ερευνητικές εργασίες, με την προσθήκη βιβλιογραφίας (Χολτ, [1970] 1978: 

187). Σε ό,τι αφορά την διαπολιτισμική-αντιρατσιστική εκπαίδευση, προτείνεται αυτή να 

λειτουργεί έτσι ώστε «όχι απλώς για να διαβάζουν [τα παιδιά] διάφορα σήματα και οδηγίες 

αλλά για να προσεγγίζουν και να συγκινούν τους άλλους ανθρώπους» (Χολτ, [1967] 1978: 

109). 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Η σχολική γνώση διακρίνεται σε ακαδημαϊκή, γενικών δεξιοτήτων προς τη μαθητική 

μάζα, καθώς και τεχνική. Οι δύο τελευταίες από αυτές τις μορφές σχολικής γνώσης 

προορίζονται συνήθως για τους μαθητές των μη ευνοημένων οικονομικοκοινωνικών 

στρωμάτων. Οι μαθητές αυτοί συναντούν δυσκολίες προσαρμογής στις σχολικές απαιτήσεις, 

καθώς το πολιτισμικό και κοινωνικό τους κεφάλαιο διαφέρει από το αστικό κεφάλαιο που 

προβάλλει και επιβάλλει το σχολείο. Ο σχολαστικισμός δυσχεραίνει τις προοπτικές των 

μαθητών αυτών για καλές επιδόσεις. Η γνώση διαχέεται ενιαία προς όλους τους μαθητές, 

παραβλέποντας τις οικονομικοκοινωνικές διαφορές, ενώ στο παρόν κεφαλαιοκρατικό σύστημα 

η τυχόν διαφοροποίηση ακριβώς αυτής της μετάδοσης της γνώσης θα προκαλούσε 

περισσότερα προβλήματα, απομονώνοντας περισσότερο τους μαθητές εργατικής προέλευσης. 

Έτσι, το σχολείο διδάσκει α) την εργαλειακή, τυποποιημένη γνώση που στερείται 

δημιουργικότητας αλλά και κριτικής ή αμφισβήτησης, εκτός από τα τελευταία χρόνια που η 
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ενθάρρυνση για δημιουργικότητα εξαντλείται και πάλι σε αποδεκτά σχολικά πρότυπα και 

μάλιστα αρχίζει να συνδέεται με την επιχειρηματικότητα, β) τη συναίνεση μέσα από σειρά 

μαθημάτων που εξυμνούν το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σύστημα και 

κοινωνικοποιούν τον μαθητή σε αυτό. Η εκπαίδευση είναι πιθανόν αναγκαίος αλλά όχι 

επαρκής ούτε και πρωταρχικός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής, μπορεί ίσως με τη συμβολή 

των κοινωνικών κινημάτων να συντελέσει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των φτωχών και 

κυρίως στη διαμόρφωση της ταξικής τους συνείδησης, με πρωτοβουλίες όπως ο διάλογος, η 

καθημερινή γνώση, η ανθρωπιστική (και όχι ανθρωποκεντρική) παράδοση, δραστηριότητες 

αυθεντικές με γνώμονα τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την αυτοεκτίμηση, τη χαρά και 

την επικοινωνία, καθώς και πρακτικές διεύρυνσης των δικαιωμάτων και ελευθεριών. 
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ΒΟΚΑ Ιωάννα  ΖΑΝΙΔΟΥ Μαρία-Λορένθα  ΦΥΚΑΡΗΣ Ιωάννης  

Εκπαιδευτικός ΠΕ  Εκπαιδευτικός ΠΕ                    Λέκτορας Πανεπιστημίου Ιωαν/ων      

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στο παρόν εγχείρημα επιχειρείται η παρουσίαση ποιοτικής - περιγραφικής έρευνας, με σκοπό την 

εμβάθυνση και διερεύνηση βασικών εννοιών της επιστήμης της Διδακτικής. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η 

ενδελεχής ανάλυση και o σχολιασμός της οριοθέτησης των εξής διδακτικών όρων: Αγωγή, Μάθηση, Διδακτική, 

Διδασκαλία, Σκοπός, Στόχος, Διδακτέα Ύλη, Μοντέλο Διδασκαλίας, Στρατηγική, Πορεία, Μέθοδος, Τεχνική, 
Μορφή, Μέσα διδασκαλίας και Αξιολόγηση. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική ανάλυση 

περιεχομένου (content analysis) στην ελληνική βιβλιογραφία. Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η χρονολογική 

και συγκριτική διερεύνηση των σχετικών όρων.  Σε πρώτη φάση, επιχειρείται να κατανοηθεί η σημασία των όρων 

“ορισμός” και “έννοια”, ως την ουσία ενός αντικειμένου ή φαινομένου και ως το “τι” για το οποίο υπάρχει μια 

λέξη που να το αποδίδει στο λόγο, αντίστοιχα. Σε δεύτερο επίπεδο, διερευνώνται οι βασικότερες έννοιες της 

διδακτικής επιστήμης, η κατανόηση της ερμηνείας των οποίων συμβάλει στη βαθύτερη γνώση και ορθή χρήση 

τους.  

 

ABSTRACT 

 

The present exercise attempts to present qualitative descriptive research aimed at exploring the basic 

concepts of teaching. Specifically, it attempts to thoroughly analyze and comment  the definition of the following  

terms: Education, Instruction, Purpose, Objectives, Curriculum, Strategy, Course, Method, Techniques, Form, 

Teaching Aid and Evaluation. The method applied was content analysis using Greek Bibliography. Chronological 

and comparative examination was utilized for the relative terms. In the first phase, the comprehension of the 

significance of the terms “definition” and “meaning” of on object and “what”, word   exists which can be applied 
to the spoken word. In the second phase, the basic meaning of the science of Teaching is analyzed.  The 

understanding of interpretation, which in turn, attributes to the deeper meaning and their application.  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο πρώτο 

μέρος, γίνεται μία απόπειρα αναζήτησης απαντήσεων σχετικά με την προέλευση και την 

οριοθέτηση των όρων «ορισμός» και «έννοια». Οι ορισμοί, μέρος κάθε επιστήμης, αποτελούν 

απαρχή της φιλοσοφικής έρευνας. Γενικά, ο ορισμός δηλώνει την ουσία ενός αντικειμένου ή 

μιας ενέργειας. Για την αποτύπωση της ουσίας απαιτείται η συλλογή όλων των 

χαρακτηριστικών και των στοιχείων που συνθέτουν το οριζόμενο αντικείμενο, έτσι ώστε να 
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εξασφαλιστεί η μοναδικότητά του. Ως έννοια ονομάζεται κάθε τι για το οποίο υπάρχει μια λέξη 

που να το αποδίδει στο λόγο. Υπάρχουν όμως και έννοιες που δεν είναι δυνατό να 

προσδιοριστούν με λέξεις. Στο δεύτερο μέρος επιδιώκεται ο προσδιορισμός και η 

αποσαφήνιση των όρων της Διδακτικής. Αναλύονται και σχολιάζονται όλοι οι ορισμοί που 

έχουν δοθεί από διάφορους επιστήμονες για το κάθε όρο ξεχωριστά. Η καταγραφή τους γίνεται 

με αύξουσα χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τις πρώτες προσπάθειες οριοθέτησης και 

φτάνοντας στο σήμερα.  

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

1.0 ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ»  

 

Η αναζήτηση των ορισμών αποτελεί την απαρχή της φιλοσοφικής έρευνας και εντοπίζεται στις 

μεθοδολογικές ερωτήσεις που διατύπωνε ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης οριοθετεί την έννοια του ορισμού 

ως τη διατύπωση στην οποία μια ορίζουσα έκφραση (το ορίζον) παρέχεται για μια έκφραση που πρέπει 
να οριστεί (το οριστέον)  (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, 1991). Αργότερα, ο Αριστοτέλης 

εκφράζει τη δική του άποψη για την έννοια  του ορισμού. Έτσι, επισημαίνει πως ο ορισμός είναι η 

διατύπωση που εκφράζει την ουσία ενός πράγματος. Ο ορισμός κάθε αντικειμένου αναφέρεται στο 

“προς τι”, δηλαδή αφορά την ουσία του αντικειμένου, αποδεικνύοντας τον χαρακτήρα του οριστικού 
λόγου ως απόφανση, ως μία προϋπόθεση που υποδεικνύει εάν κάτι είναι ή δεν είναι, υπάρχει ή δεν 

υπάρχει (Γιανναράς, 1980). 

Στη σύγχρονη εποχή, ο ορισμός αποτελεί μία τεχνική, η οποία αποβλέπει στη διατύπωση 

των κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούμε για να διακρίνουμε ένα υπό μελέτη αντικείμενο από 

άλλα αντικείμενα (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, 1991). 

Ο ορισμός αποτελείται από “την οριζόμενη έννοια”, “το προσεχές γένος” και την 

“ειδοποιό διαφορά”. Η διατύπωση των ορισμών γίνεται κατά τη διάρκεια μιας επιστημονικής 

έρευνας και αποτελεί σημαντικό τμήμα των επιστημονικών θεωριών. Τέλος, αξίζει να ειπωθεί 

πως οι ορισμοί δεν θεωρούνται στατικοί, καθώς μεταβάλλονται με την πρόοδο και εξέλιξη της 

επιστήμης και την καλύτερη γνώση των πραγμάτων (Γκίκας, 1993). 

 

1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ  

 

 Κάθε ορισμός θα πρέπει να διακρίνεται από πληρότητα, καθολικότητα, επάρκεια, 

ακρίβεια και συντομία. Ακόμη, προκειμένου να καταστεί κατανοητός καλό θα είναι να περιέχει 

τόσους προσδιορισμούς, όσοι απαιτούνται για να παρουσιάζει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά 

της έννοιας που ορίζεται (Τσινόρεμα, 1991). 

 

 

1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΙΣΜΩΝ  

 

 Στη βιβλιογραφία που μελετήθηκε, όσον αφορά τον τρόπο κατηγοριοποίησης των 

ορισμών γίνεται λόγος για τη διάκριση σαφών και ασαφών ορισμών με τις υποδιαιρέσεις τους. 

Σαφείς ορισμοί ονομάζονται αυτοί στους οποίους το οριστέον και το ορίζον ταυτίζονται. Από 

την άλλη ασαφείς χαρακτηρίζονται αυτοί οι ορισμοί που έχουν κυκλικό χαρακτήρα, δηλαδή οι 

αρχικοί όροι ορίζονται ο ένας μέσω του άλλου.  Ακόμη, γίνεται λόγος για τους δεικτολογικούς, 

τους πειστικούς, τους ουσιαστικούς και τους τυχαίους ορισμούς. Οι πρώτοι υποδεικνύουν μία 

περίπτωση του πράγματος ή της ιδιότητας στην οποία το οριστέον αναφέρεται. Όσον αφορά 

τους πειστικούς ορισμούς πρόκειται για ορισμούς όρων με συγκινησιακό και περιγραφικό 

περιεχόμενο. Από την άλλη, οι ουσιαστικοί ορισμοί εκφράζουν το ουσιαστικό γνώρισμα μιας 
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έννοιας και οι τυχαίοι προσδιορίζουν το μέσον για να μάθουμε σε τι αποδίδεται η έννοια που 

ορίζεται ( Durozoi&Roussel, 2010). 

 Τέλος, σύμφωνα με τον Τάσο Καζεπίδη (1994) υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους 

μπορούμε να ορίσουμε μία λέξη. Ο ορισμός με παραδείγματα, μέσω του οποίου ορίζεται μια 

λέξη δείχνοντας ή περιγράφοντας ένα ή περισσότερα παραδείγματα. Ένας δεύτερος τρόπος για 

να ορίσουμε μια έννοια είναι ο ορισμός με συνώνυμα. Στη περίπτωση αυτή ορίζεται μια λέξη 

δίνοντας μια άλλη λέξη ή φράση που σημαίνει το ίδιο πράγμα. Τέλος, αναφέρεται ο 

αναλυτικός ορισμός όπου ορίζεται μια λέξη καθορίζοντας πρώτα το είδος, δηλαδή την 

ευρύτερη κατηγορία που ανήκει η οριστέα έννοια και μετά δηλώνεται η διαφορά της 

οριζόμενης λέξης από τα άλλα πράγματα αυτού του είδους (Καζεπίδης, 1994). 

 

 

2.0 Η «ΕΝΝΟΙΑ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 

 

 Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, στις συζητήσεις των αρχαίων φιλοσόφων 

εμφανίζεται ο όρος «έννοια». Στη θεωρία των Ιδεών του Πλάτωνα, μαρτυρείται πως για κάθε 

έννοια μπορεί να δοθεί ένας ορισμός που θα την κάνει διακριτή μέσα σε ένα σύνολο εννοιών 

μιας ευρύτερης κατηγορίας, που την αποκαλεί  «γένος», μέσω της ειδοποιού διαφοράς (Δ.Ε.Π. 

Σημειώσεις μαθήματος Ν2 Νους – Έννοιες. http://www.foundalis.com/dep/cog/N2_gr.htm). 

 Έπειτα, ο Αριστοτέλης ισχυρίζεται πως οι έννοιες προκύπτουν από ένα σύνολο στοιχείων 

(ουσία, ποσότητα, σχέση, τοποθεσία, δράση, χρόνος, θέση, κατάσταση και διεργασία). Τα 

στοιχεία αυτά συνδέονται με ποικίλους τρόπους και έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή 

εννοιών (Δ.Ε.Π. Σημειώσεις μαθήματος Ν2 Νους – Έννοιες. 

http://www.foundalis.com/dep/cog/N2_gr.htm). 

 Στη σύγχρονη βιβλιογραφία ο όρος της «έννοιας» δηλώνει τις λέξεις εκείνες που έχουν 

κάποιο νόημα και μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέρος του λόγου (ρήμα, επίθετο, ουσιαστικό, 

επίρρημα). Οι λέξεις αυτές μπορεί να είναι συγκεκριμένες ή αφηρημένες. Σημειώνεται πως 

υπάρχουν καταστάσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν από κάποια έννοια.  

 

2.1  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ 
 

 Οι «έννοιες» αποτελούν γνωστικά σύμβολα που ανακεφαλαιώνουν όμοια 

χαρακτηριστικά ενός συνόλου φαινομένων (Χριστιάς, 1992). Είναι αποτέλεσμα μιας 

διαδικασίας κατηγοριοποίησης, όπου συγκεντρώνονται τα ουσιώδη γνωρίσματα φαινομένων. 

Λέγεται πως οι έννοιες αποτελούν το σημασιολογικό περιεχόμενο των λέξεων. Αυτό 

σηματοδοτεί ότι η λέξη (σημαίνον) διαφέρει από την έννοια (σημαινόμενον). Στη λογική οι 

λέξεις αποτελούν την αφετηρία για την αναζήτηση του νοήματος των 

εννοιών(Θεοδωρακόπουλος, 2006).    

 Κάθε έννοια διαθέτει βάθος και πλάτος. Βάθος είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών, 

ενώ πλάτος το σύνολο των όντων που περικλείει. Η σχέση πλάτους – βάθους είναι αντίστροφη. 

Όσο μεγαλύτερο το πλάτος τόσο μεγαλύτερο το βάθος αλλά και αντίστροφα  (Γκίκας, 1993). 

 Οι έννοιες των αντικειμένων χωρίζονται σε κατηγορίες. Συναντώνται οι γενικές έννοιες, 

που αφορούν έννοιες του γένους και του είδους, ατομικές έννοιες, που αναφέρονται σε 

συγκεκριμένα αντικείμενα, γενικές – καθολικές έννοιες, που αφορούν κάθε αντικείμενο 

ξεχωριστά αλλά και όλα μαζί σας σύνολο και συλλογικές έννοιες, που αφορούν σύνολα όμοιων 

αντικειμένων (Γκίκας, 1987). 

   

 

http://www.foundalis.com/dep/cog/N2_gr.htm
http://www.foundalis.com/dep/cog/N2_gr.htm
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2.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ – ΕΝΝΟΙΩΝ.  

 

 Οι ορισμοί εξηγούν με ποιο ακριβώς περιεχόμενο χρησιμοποιούνται οι έννοιες σε μια 

συγκεκριμένη θεωρία. Και τα δύο αποτελούν τη βάση κάθε επιστημονικής έρευνας. 

3.0  ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Στη παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική – περιγραφική μέθοδος και πραγματοποιήθηκε 

με τη χρήση της ανάλυσης περιεχομένου. Υλοποιήθηκε ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του 

περιεχομένου των εξεταζόμενων εννοιών. Οι οριοθετήσεις των εννοιών αναλύονται σε διαδοχικά 
χρονικά διαστήματα και ταξινομούνται σε ένα σύστημα, επιτρέποντας την αντικειμενική καταγραφή 

των χαρακτηριστικών των μηνυμάτων σε διάφορες χρονικές περιόδους. Πιο συγκεκριμένα, οι 

οριοθετήσεις καταγράφηκαν και μελετήθηκαν με αύξουσα χρονολογική σειρά, ανά δεκαετία και, τέλος, 

ως ολική αναθεώρηση των δοθέντων ορισμών, προέκυψαν τα συγκριτικά συμπεράσματα. Οι ορισμοί 
που βρέθηκαν για τις εξεταζόμενες έννοιες καταλαμβάνουν την περίοδο από την δεκαετία του 1980 

μέχρι και το έτος 2012.  Έτσι, αναλύεται η εξέλιξη της ερμηνείας που αποδέχεται κάθε έννοια. 

Για την μελέτη του περιεχομένου, διακρίνονται τρία είδη αναλύσεων:  

• α) λεξιλογική ανάλυση, στην οποία οι λέξεις διακρίνονται και ταξινομούνται σε 

προκαθορισμένες κατηγορίες, αφού προηγουμένως έχουν οριστεί οι όροι ανάλυσης.  

• β) φραστική ανάλυση, κατά την οποία το κείμενο διαιρείται στα συστατικά του μέρη και η 

ανάλυση πραγματοποιείται τμηματικά αλλά σε σχέση με το συγκείμενο.  

• γ) θεματική ή σημασιολογική ανάλυση. Ως ενότητα λαμβάνεται η σημασία της ομάδας 

λέξεων και βασίζεται στην ιδέα ότι «ο λόγος είναι μια συμπεριφορά δηλωτική και 

αποκαλυτπική των κέντρων ενδιαφέροντος, γνωμών, πεποιθήσεων ενός ατόμου (Uhrug, 1974: 

15, όπ. αναφ. στον Βάμβουκα, 2002). 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  

Α. ΑΓΩΓΗ  

 

Αρχίζοντας την προσέγγιση του όρου «αγωγή», αξίζει να αναφερθεί πως ο  όρος 

προέρχεται από το ρήμα «άγω» που σημαίνει καθοδηγώ κάποιον προς μία ορισμένη 

κατεύθυνση, προς έναν συγκεκριμένο στόχο (Fontana 1996). Στην εξεταζόμενη ελληνική 

βιβλιογραφία ο πρώτος ορισμός για την έννοια της αγωγής συναντάται το 1984 από τον 

Κούμπε, ο οποίος την ορίζει ως την καθοδήγηση των ατόμων με βάση μία προκαθορισμένη 

συμπεριφορά (Κούμπε, 1984). Τη δεκαετία αυτή, ως αγωγή χαρακτηρίζονται οι επιδράσεις των 

ενήλικων ατόμων στους ανηλίκους με σκοπό να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες και 

δεξιότητες (Αλμπέρτι, 1986), καθώς επίσης να διαμορφώσουν συγκινησιακή στάση απέναντι 

στην πραγματικότητα με βάση τις κοινωνικές αξίες και τον τρόπο ζωής της κοινωνίας 

(Φράγκου, 1986).  

Την επόμενη δεκαετία (1990 – 1999) οι περισσότεροι ορισμοί που έχουν δοθεί για την 

εξεταζόμενη έννοια συμφωνούν πως πρόκειται για μία προγραμματισμένη και σκόπιμη 

επίδραση, που δέχεται το άτομο κατά την περίοδο της ανάπτυξής του με σκοπό τη διαμόρφωση 

μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς (Fontana, 1996). Σε αυτό το σημείο, γίνεται η αναφορά και 

του όρου σχολικής αγωγής, ο οποίος αφορά την κοινωνικοποίηση του ατόμου που 

πραγματοποιείται τόσο στο χώρο του σχολείου, όσο και σε όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής 

ζωής (Γκότοβος, 1990). Το ανήλικο άτομο δέχεται τόσο τις σκόπιμες και μεθοδευμένες 
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επιδράσεις των ενηλίκων, όσο και τις μη σκόπιμες  επιδράσεις από το γύρω του περιβάλλον. Οι 

επιδράσεις αυτές έχουν ως σκοπό την αλλαγή, ενίσχυση και βελτίωση των γνωστικών, 

συναισθηματικών και ψυχοκινητικών μορφών συμπεριφοράς του κάθε ατόμου (Χριστιάς, 

1994). 

Ειδικότερα, όσον αφορά την αγωγή που λαμβάνει χώρα στο χώρο του σχολείου γίνεται 

μεγάλη αναφορά τη δεκαετία 2000-2009. Με τον όρο σχολική αγωγή ορίζεται η συστηματική, 

παιδαγωγική ενέργεια και καθοδήγηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2002). 

Ο Κωνσταντίνου, διευκρινίζει πως πρόκειται για ενεργητικές παρεμβάσεις τόσο του 

σχολείου όσο και του εκπαιδευτικού με σκοπό ο μαθητής να διαμορφώσει αξίες, κανόνες, 

στάσεις και προσανατολισμούς του περιβάλλοντος, στο οποίο ζει και αναπτύσσεται. Επίσης, 

τονίζει πως η διαδικασία της αγωγής πραγματοποιείται με συγκεκριμένες μεθόδους, αποβλέπει 

σε συγκεκριμένους στόχους και περιλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής 

(Κωνσταντίνου, 2006). 

 

 

Β. ΜΑΘΗΣΗ 

 

Η οριοθέτηση της έννοιας «μάθηση» ξεκινά από πολύ νωρίς μέσα από τις θεωρίες 

διαφόρων επιστημόνων, που ασχολήθηκαν πειραματικά με τον όρο. Έτσι η μάθηση 

χαρακτηρίζεται ως δημιουργία υποκατάστατων αντανακλαστικών (Pavlov), ως δοκιμή και 

πλάνη (Thorndike), ως επανάληψη μιας αντίδρασης μετά από θετική ενίσχυση (Skinner), ως 

ενόραση (Kokk), ως μίμηση προτύπου (Bandura) ως επεξεργασία πληροφοριών 

(NeisserSeymour, Gagna) και ως προσωπική ερμηνεία των νεοαποκτηθέντων πληροφοριών 

(Rogers).  

Τη δεκαετία του 1980 συναντάται μια πληθώρα ορισμών για την εξεταζόμενη έννοια 

στην ελληνική βιβλιογραφία. Όπως αναφέρει ο Παναγιώτου ενστερνιζόμενος την άποψη του 

Kimble, μάθηση είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς ενός ατόμου που προκύπτει από ένα σύνολο 

ασκήσεων και εμπειριών, οι οποίες έχουν ως σκοπό την ενίσχυση αυτής της συμπεριφοράς 

(Παναγιώτου, 1985). Σε αυτή τη δεκαετία ο όρος μάθηση αποκτά δύο διαφορετικές ερμηνείες. 

Η πρώτη αφορά την απόκτηση γνώσεων και η δεύτερη την απόκτηση ικανοτήτων. Και στις 

δύο περιπτώσεις σημαντικό ρόλο παίζει η αλληλεπίδραση ανθρώπου – περιβάλλοντος 

(Παπαδοπούλου, 1981). Στο πλαίσιο του σχολείου, η μάθηση ορίζεται ως διαδικασία 

αλληλεπίδρασης μεταξύ δασκάλου και μαθητή, (Φράγκου, 1985) που στοχεύει σε αλλαγή στο 

γνωστικό δυναμικό του ατόμου μέσω εμπειριών και αλληλεπιδράσεων που δέχεται από το 

περιβάλλον του. Ακόμη, ο ίδιος διευκρινίζει πως γίνεται λόγος για μία μη παρατηρούμενη 

άμεσα διαδικασία, όπου την ύπαρξή της την αντιλαμβανόμαστε μέσω του επερχόμενου 

αποτελέσματος (της αλλαγής συμπεριφοράς του ατόμου)  (Καψάλης, 2006). 

Ο εξεταζόμενος όρος κατέχει δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Σύμφωνα με την 

προεπιστημονική χρήση αναφερόμαστε στην απόκτηση ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων 

που προκύπτουν είτε από την προσωπική προσπάθεια του ατόμου είτε μέσα από την 

αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Με την επιστημονική χρήση του όρου δηλώνεται η 

απόκτηση γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών δομών του ατόμου σε σταθερό 

ρυθμό (Δήμου, 2002).  

Η μάθηση είναι ένα ψυχικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα τόσο στο σχολείο όσο και έξω 

από αυτό (Δανάσσης – Αφεντάκης, 2000). Σε σχολικό επίπεδο, νοείται ως μία διαδικασία κατά 

την οποία το παιδί και ο έφηβος καταβάλλοντας τη δική τους προσπάθεια αποκτούν γνώσεις – 

δεξιότητες – ικανότητες και γενικά εμπειρίες με σκοπό να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες 

(Πυργιωτάκης, 2000). Σε κοινωνικό επίπεδο, μιλάμε για κάθε προσπάθεια του 
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αναπτυσσόμενου ανθρώπου να αποκτήσει εμπειρίες, γνώσεις, αξιακά πρότυπα και γενικά 

μορφές συμπεριφοράς, που θα τον βοηθήσουν να ολοκληρωθεί ως ολότητα και να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του (Ξωχέλλης,  2000 – 2010). 

 

 

Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  

 

Το 1982, ο Παπαγεωργίου διακρίνει την έννοια της Διδακτικής σε γενική και ειδική. Η 

πρώτη αναφέρεται σε γενικούς κανόνες, που αφορούν τη σωστή χρήση των αντικειμένων 

μάθησης με σκοπό τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών, ενώ η δεύτερη εξετάζει τον ιδιαίτερο 

τρόπο με τον οποίο διδάσκεται το κάθε μάθημα (Παπαγεωργίου, 1982). Όπως διευκρινίζει ο 

Δερβίσης, γενικά ο όρος «Διδακτική» προέρχεται από το ρήμα διδάσκω και θεωρείται ως μία 

ειδική επιστήμη της Παιδαγωγικής, που έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία σε όλες τις 

διαστάσεις και μορφές της καθώς και τη διαδικασία της μάθησης (Δερβίσης, 1985). Εξετάζει 

τα φαινόμενα, τη μόρφωση, τη μάθηση, την ψυχική επικοινωνία, όπως επίσης  ασχολείται και 

με τους σκοπούς, το περιεχόμενο, τις μεθόδους και τις αρχές της διδασκαλίας (Φράγκου, 

1986). Αφορά, δηλαδή τη διδακτική πράξη τόσο από τη διάσταση του αντικειμένου 

διδασκαλίας, όσο και από την κοινωνική διάσταση. Συγκεκριμένα, δίνει απαντήσεις στο τι, 

γιατί, πότε, πώς, πού, σε ποιον και με ποια μέσα (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια 

1989). 

Το 1990, ο Χρυσαφίδης επισημαίνει δύο ορισμούς για την έννοια της διδακτικής οι 

οποίοι αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές απόψεις. Σύμφωνα με την ιστορική – ερμηνευτική, 

ως διδακτική χαρακτηρίζεται η  αναζήτηση μορφωτικών αγαθών, ενώ σύμφωνα με την 

εμπειρική – αναλυτική, προσδιορίζεται ως την  αναζήτηση τρόπων για την επίτευξη των 

διδακτικών στόχων (Χρυσαφίδης, 1990). Ως επιστήμη της Παιδαγωγικής διαθέτει το δικό της 

αντικείμενο καθώς και τη δική της επιστημονική μέθοδο. Ακόμη, αναλύει τις αιτιώδεις σχέσεις 

της διδασκαλίας, έτσι ώστε να διευκολύνει τον τρόπο μάθησης των μαθητών. Έτσι, διαθέτει 

τόσο περιγραφικό, όσο και κανονιστικό-ρυθμιστικό χαρακτήρα (Χριστιάς, 1992). 

 Τέλος, τονίζεται πως η Διδακτική βοηθά τον εκπαιδευτικό να αποκτήσει παιδαγωγική και 

διδακτική γνώση και εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσει ορθά το διδακτικό του 

έργο (Χατζηδήμου, 2007).  Με άλλα λόγια, συμβάλλει στην εύρεση των κατάλληλων μεθόδων 

και μορφών διδασκαλίας με σκοπό την αποτελεσματική οργάνωση και διεξαγωγή της 

διδασκαλίας (Φυσάκη – Ρίζου, 2007). 

 

 

Δ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  
 

Ο όρος διδασκαλία προέρχεται από το ρήμα δάω (= φωτίζω) και σημαίνει πληροφορώ ή 

καθιστώ κάτι κατανοητό σε κάποιον. Τη συγκεκριμένη έννοια προσπάθησαν να την 

οριοθετήσουν πολλοί επιστήμονες. Ο πρώτος που αναφέρθηκε ήταν ο Πίνδαρος, ο οποίος 

χρησιμοποίησε για να την ορίσει την έννοια της διδαχής αναφερόμενος στη μεταβίβαση 

γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων από το δάσκαλο στο μαθητή (Ματσαγγούρας, 1993). 

 Στην εξεταζόμενη βιβλιογραφία, ο όρος διδασκαλία κάνει την εμφάνισή της το 1982 με 

την έννοια της διαπροσωπικής σχέσης μεταξύ δασκάλου – μαθητή (Μαρκαντώνης – 

Κασσιωτάκης, 1982). Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τον  Schulz παίρνει τη σημασία της 

οργανωμένης διδαχής, δηλαδή μιας διαδικασίας καθοδήγησης που έχει ως σκοπό την 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές (Κούμπε, 1984). Όπως διευκρινίζει ο 

Ξωχέλλης σε πολλά βιβλία του, πρόκειται για έναν τομέα της Παιδαγωγικής, ο οποίος 
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περιλαμβάνει ένα σύνολο ενεργειών και δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού με σκοπό την 

απόκτηση γνώσεων, εκμάθηση δεξιοτήτων και πρόκληση ενδιαφέροντος για τη μάθηση από 

την πλευρά του μαθητή (Ξωχέλλης, 1986, 2000, 2010, 2011). Σύμφωνα με τον Χατζηδήμου, η 

παραπάνω οριοθέτηση αποτυπώνει τη στενή έννοια του όρου που εξετάζουμε. Αν αναλύσουμε 

την πλατιά ερμηνεία του όρου διδασκαλία, θα αναφερθούμε στη συνειδητή επιρροή που ασκεί 

ο δάσκαλος στους μαθητές του, προκειμένου να πετύχει τη μεταβολή της συμπεριφοράς και 

του τρόπου ζωής τους (Χατζηδήμου, 1986). 

 Τέλος, όπως επισημαίνει ο Φύκαρης, θεωρείται ένα επικοινωνιακό γεγονός όπου μέσω 

της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού – μαθητών επιτυγχάνεται η απόκτηση και μεταβολή 

αντιλήψεων, στάσεων  και πρακτικών μέσα σε ένα διδακτικό περιβάλλον που δίνει ευκαιρία 

για συμμετοχή και απόφαση (Φύκαρης,  2010). 

 

Ε. ΣΚΟΠΟΣ  

 

 Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, ο σκοπός διδασκαλίας είναι το αποτέλεσμα που 

επιφέρει η αγωγή. Πρόκειται, δηλαδή για ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες 

πραγματοποιούνται μέσω της μάθησης και συμβάλλουν στη λειτουργία μιας κοινωνίας 

(Τριλιανός, 2000).  Χρησιμοποιώντας τον όρο «σκοπός διδασκαλίας ή μάθησης» 

αναφερόμαστε ειδικότερα στις προτάσεις εκείνες που αφορούν την αλλαγή συμπεριφοράς του 

μαθητή (Χριστιάς, 1992). Με άλλα λόγια, οι σκοποί περιγράφουν καταστάσεις που οφείλει ο 

εκπαιδευτικός να δημιουργήσει μέσα στη σχολική αίθουσα ώστε οι μαθητές να φτάσουν στην 

μάθηση (ΙΠυργιωτάκης, 2000).  

Όπως διευκρινίζει ο Δ. Χατζηδήμου, ο σκοπός αφορά ένα γνωστικό αντικείμενο, το είδος 

– βαθμίδα του σχολείου καθώς επίσης και μία ενότητα του γνωστικού αντικειμένου που μπορεί 

να διακρίνεται σε πολλές ωριαίες διδακτικές ενότητες και απαιτεί χρόνο για την επίτευξή του 

(Χατζηδήμου, 2007). Τέλος, επισημαίνεται πως με την παραπάνω έννοια γίνεται λόγος για τις 

γενικότερες επιδιώξεις  των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι οποίες 

διακρίνονται σε επιμέρους στόχους και προσφέρονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

(Καψάλης &Νημά, 2008). Αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναμένεται να είναι η 

απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων των 

μαθητών (Κασσιμάτη, 2008). 

 

ΣΤ. ΣΤΟΧΟΣ  

 

Ως στόχος διδασκαλίας περιγράφεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της διδασκαλίας. 

Αναφέρεται, δηλαδή, στη δραστηριότητα ή στην επίδοση που θα πρέπει να έχουν κατακτήσει 

οι μαθητές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας (Κασσωτάκης, 1998). Ως προτάσεις 

χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα. Αναγράφονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών και αφορούν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά που θα πρέπει να 

αναπτύξουν οι μαθητές ύστερα από τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες εκδηλώνεται η συμπεριφορά και το βαθμό επάρκειας της εκδήλωσής της (Τριλιανός, 

2000). Με άλλα λόγια, ο στόχος διδασκαλίας περιγράφει το «τι» θα είναι ικανός να κάνει ο 

μαθητής στο τέλος της μαθησιακής εμπειρίας (Elliottetall 2008) με τη συμβολή τόσο του 

εκπαιδευτικού όσο  και των συμμαθητών του (Χατζηδήμου, 2007). 

 

Ζ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ  
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 Όπως αναφέρεται στην ελληνική βιβλιογραφία, ο όρος διδακτέα ύλη  αφορά τα 

περιεχόμενα της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων που διδάσκονται οι μαθητές κατά τη 

διάρκεια της σχολικής τους ζωής ικανοποιώντας τους σκοπούς μάθησης που έχουν τεθεί από 

τους εκπαιδευτικούς (Παναγιώτου, 1985). Ειδικότερα, πρόκειται τόσο για τα μορφωτικά αγαθά 

που στοχεύουν στη μόρφωση του μαθητή, αλλά και για τα αντικείμενα διδασκαλίας που 

αποβλέπουν στην εξειδίκευση των ατόμων ( Δερβίσης, 1985). Τέλος, όπως αναφέρει ο 

Καψάλης, στην έννοια συμπεριλαμβάνονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι  διδακτικές 

δραστηριότητες που αφορούν όλο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων και αναγράφονται 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (Καψάλης, 1998). 

 

Η. ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  

 Ο όρος μοντέλο διδασκαλίας εμφανίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία με την έννοια του 

προτύπου. Τα διδακτικά μοντέλα έχουν το ρόλο βοηθητικών σχημάτων, τα οποία χρησιμοποιεί 

ο εκπαιδευτικός κατά τη διδακτική διαδικασία (Δερβίσης, 1990). Ειδικότερα, πρόκειται για 

σχηματικές παραστάσεις που απεικονίζουν τις διδακτικές, μαθησιακές και οργανωτικές 

δραστηριότητες καθώς και την αλληλουχία αυτών στα πλαίσια μιας ωριαίας διδασκαλίας 

(Ματσαγγούρας, 2002).  

 Λίγο αργότερα, το 2005, επισημαίνεται πως τα μοντέλα διδασκαλίας βασίζονται σε μια 

ψυχοπαιδαγωγική θεωρία, στοχεύουν σε συγκεκριμένους σκοπούς και απαιτούν στρατηγικές 

κατάλληλες για κάθε μορφή μάθησης που επιδιώκουν (Κασσωτάκης  - Φλουρής, 2005). Τέλος, 

τονίζεται πως τα μοντέλα διδασκαλίας παρουσιάζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα, με σκοπό 

να τα συμβουλεύεται ο εκπαιδευτικός στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει μία ομαλή 

πορεία διδασκαλίας  (Κασιμάτη, 2008). 

 

Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

 Η οριοθέτηση του όρου της στρατηγικής ξεκινά χρονικά το έτος 1984 στην εξεταζόμενη 

βιβλιογραφία, όπου ο Φ. Κούμπε αναφέρεται σε ένα σχέδιο πορείας, που ακολουθεί ο 

εκπαιδευτικός, ώστε να καθοδηγήσει τον μαθητή στην επίτευξη των διδακτικών σκοπών και 

στόχων (Κούμπε, 1984). Ο Η. Ματσαγγούρας λίγα χρονιά μετά αναφέρεται σε δραστηριότητες 

(οργανωτικές – διδακτικές), που πραγματοποιεί ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής πράξης (Ματσαγγούρας, 1989).  

 Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, ο Α. Γκότοβος συμπεριλαμβάνει στον όρο και την 

δράση του μαθητή, ως μέρος μιας κοινής πορείας εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου μέσα στα 

πλαίσια μιας σχέσης αλληλεπίδρασης (Γκότοβος, 1990). Ο Κ. Χρυσαφίδης αποκαλεί την 

στρατηγική ως απαραίτητο σχεδιασμό με σκοπό την μεταβολή μιας κατάστασης σε  μια νέα 

επιθυμητή κατάσταση (Χρυσαφίδης, 1990) . 

 Το 1993, ο Π. Παπακωνσταντίνου συμπληρώνει τις προηγούμενες οριοθετήσεις 

σημειώνοντας, πως η στρατηγική με την έννοια της οργάνωσης, βασίζεται σε ένα 

συγκεκριμένο σχέδιο και διέπεται από ορισμένη λογική. Σχετίζεται με το πώς θα διαρθρωθεί 

και θα μεθοδευτεί η διδακτική διαδικασία σε κάθε στάδιό της, με τελικό σκοπό να 

υλοποιηθούν επιτυχώς οι διδακτικοί στόχοι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο 

(Παπακωνσταντίνου, 1993). 

 Κατά την επόμενη δεκαετία, στον όρο προστίθενται ο χαρακτηρισμός “εναρμονισμένες 

διδακτικές ενέργειες με μακροπρόθεσμη προοπτική” (Αφεντάκης, 2000). Ενώ με ένα 

περιεκτικό ορισμό ο Α. Παπανδρέου, το 2002, αποκαλεί την στρατηγική ως μια γενική μορφή 

προσέγγιση της διδασκαλίας (Παπανδρέου, 2002).  
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Ι. ΠΟΡΕΙΑ 

 

 Η έννοια της πορείας διδασκαλίας κατά την δεκαετία του 1980 είχε την σημασία της 

λογικής σειράς που παίρνουν οι δραστηριότητες, τις οποίες  χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός για 

την διεξαγωγή μιας ωριαίας διδασκαλίας (Μάνος, 1989). Κατά τις οριοθετήσεις που 

ακολουθούν την επόμενη δεκαετία, 1990, γίνεται λόγος για διαδοχικές φάσεις διδασκαλίας 

κατά την διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται η επεξεργασία πληροφοριών με σκοπό να 

πάρουν τη μορφή γνώσης (Πηγιάκη, 1990). Τέλος, κατά το 2005, ο Α. Κόφφας αποσαφηνίζει 

πως η πορεία διδασκαλίας βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, καθορίζει την έναρξη, την 

εξέλιξη και τον επίλογο του μαθήματος (Κόφφας, 2005). 

 

ΙΑ. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

 Η αποσαφήνιση του όρου ξεκινά από την ετυμολογία της λέξης (μετά + οδός) που 

ερμηνεύεται ως η κοινή πορεία εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου προκειμένου να διεξαχθεί η 

διδασκαλία. Κατά τη δεκαετία του 1980, η έννοια χαρακτηρίζεται από πολλούς επιστήμονες ως 

“κλειστό σύστημα με καθορισμένες λειτουργίες” (Cube, 1984), ως “λογική διαδικασία με 

καθορισμένες αρχές” (Παναγιώτου, 1985), ως μια “γενική οδό” (Δερβίσης, 1985), ενώ πιο 

συγκεκριμένη οριοθέτηση δίνεται το 1986, λέγοντας πως πρόκειται για ένα σύνολο ενεργειών 

του εκπαιδευτικού, βάση των οποίων καθοδηγεί την δραστηριότητα του μαθητή, ώστε να 

φτάσει στη γνώση (Φράγκος, 1986). 

 Το 1992, ο Χριστιάς κάνει διάκριση του όρου και τον ερμηνεύει στην ευρύτερη μορφή 

του ως το σύνολο των μέτρων που λαμβάνει υπόψη του ο εκπαιδευτικός για την διεξαγωγή του 

διδακτικού του έργου και από την στενή του έννοια ως τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος 

(Χριστιάς, 1992). Λίγα χρόνια αργότερα τονίζεται ότι η μέθοδος αφορά τη διδακτική 

συμπεριφορά κάθε εκπαιδευτικού, σε διάφορες εκπαιδευτικές περιστάσεις που οδηγούν στην 

επίτευξη των διδακτικών σκοπών και στόχων (Δανάσσης – Αφεντάκης, 2000).  Την ίδια 

περίοδο, ο Τριλιανός αναφέρει πως η μέθοδος αποτελεί ένα οργανωμένο σύνολο γνώσεων, 

ενεργειών και στάσεων που βασίζονται σε συγκεκριμένες αρχές και τεχνικές και είναι 

οργανωμένες σε μια λογική σειρά (Τριλιανός, 2000). Επιπρόσθετα, στον όρο 

συμπεριλαμβάνεται και η οργάνωση σχέσεων εκπαιδευτικού, μαθητή και διδακτικού 

αντικειμένου (Κόφφας, 2005). Τέλος, το 2008, γίνεται λόγος για εφαρμογή κανόνων και 

αρχών, με στόχο την κατάκτηση της γνώσης μέσα από την αναζήτηση της. Για την επίτευξη 

αυτών των στόχων απαιτείται η οργάνωση των δραστηριοτήτων που υλοποιείται από τον 

εκπαιδευτικό (Καψάλης, 2008). 

 

ΙΒ. ΤΕΧΝΙΚΗ 

 

 Ο όρος της τεχνικής θεωρείται πιο πρόσφατος καθώς η οριοθέτησή της συναντάται το 

έτος 1990, και ερμηνεύεται ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων που υλοποιεί ο εκπαιδευτικός και 

διαφοροποιούνται από εκείνες που προορίζονται για την εμπλοκή των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Bigge, 1990 &Πηγιάκη, 1994). Mια δεκαετία μετά, αποκαλείται ως 

ένα σύνολο μορφών υπό την έννοια των μερών μιας μεθόδου διδασκαλίας, που επιλέγει ο 

εκπαιδευτικός για την διεξαγωγή του μαθήματος (Παπανδρέου, 2002). 

 

ΙΓ. ΜΟΡΦΕΣ 
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 Οριοθέτηση της έννοιας συναντάμε στο τέλος της δεκαετίας του 1980, όπου 

μεταφράζεται από τον τρόπο παρουσίασης των διδακτικών αντικειμένων αλλά και τον τρόπο 

χρήσης των διδακτικών μέσων (1989). Αναλυτικότερα, το 1994 γίνεται λόγος για την 

οργάνωση των δραστηριοτήτων και μέσων και την αναπαράσταση της ύλης από τον 

εκπαιδευτικό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και η επικοινωνία εκπαιδευτικού – μαθητών 

(Ματσαγγούρας, 1994). Κατά την δεκαετία του 2000, πληθώρα επιστημόνων αναφέρονται 

στην έννοια των μορφών ως το σύνολο των στοιχείων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (ύλη, μέθοδος, μέσα, σκοποί) αλλά και στον προσδιορισμό της σχέσης που 

αναπτύσσεται μεταξύ των τριών παραγόντων του διδακτικού τριγώνου  (εκπαιδευτικός – 

μαθητής – διδακτικό αντικείμενο). 

 

ΙΔ. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 Ο όρος “μέσα διδασκαλίας” συναντάται το 1985, με την έννοια ενός συνόλου 

πραγμάτων, οργάνων, συσκευών ή φαινομένων που παρέχουν πληροφορίες και χρησιμοποιεί ο 

εκπαιδευτικός προκειμένου να ενεργοποιήσει τις αισθήσεις των μαθητών και να τους οδηγήσει 

στη μάθηση μέσω της αρχής της εποπτείας (Δερβίσης, 1985). Το 1989, επισημαίνεται πως τα 

μέσα χρησιμοποιούνται τόσο για την αφετηρία του μαθήματος ώστε να δώσουν το έναυσμα για 

την εισαγωγή στη νέα γνώση όσο και για την διαπίστωση επίτευξης των σκοπών στο τέλος του 

μαθήματος (1989). Το 1992, ερμηνεύονται ως λόγος ή εικόνες που αναπαριστούν τα 

αντικείμενα, που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν εμπειρικά τη δεδομένη στιγμή (Χριστιάς, 

1992). Έτσι το 2000, δίνεται στον όρο η ερμηνεία εργαλεία που δημιουργούν περιβάλλοντα 

πραγματικών καταστάσεων κατά τη διδακτική πράξη (Αφεντάκης, 2000). Τα τελευταία χρόνια 

η έννοια περιορίζεται στους όρους κατασκευές (χάρτες, πίνακες, κ.α.) και ηλεκτρονικές 

συσκευές (υπολογιστές, ράδιο, κ.α.), που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της διδασκαλίας 

(Ξωχέλλης, 2007).        

 

ΙΕ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

  Το 1982, συναντάται στην εξεταζόμενη βιβλιογραφία η οριοθέτηση της έννοιας, 

διακεκριμένη σε δύο μορφές. Με την ευρεία έννοια χρησιμοποιείται για να καλύψει τις 

διαδικασίες ελέγχου της προόδου των μαθητών και της απόδοσης του εκπαιδευτικού 

συστήματος ενώ με την στενή έννοια χρησιμοποιείται για την διαδικασία βαθμολόγησης των 

μαθητών (Μαρκαντώνης – Κασσιωτάκης, 1982). Θεωρείται ως μια διαδικασία κρίσεων και 

αποφάσεων (Τριλιανός, 1992). Μέσω της διαδικασίας αυτής γίνεται η συλλογή πληροφοριών 

ώστε να διαγνωστεί, ανατροφοδοτηθεί ή να αποδοθεί αξία σε ένα πρόσωπο, σύμφωνα με το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (Παπανδρέου, 1993). 

  Μια άλλη εκδοχή της έννοιας την τοποθετεί στον ρόλο του ελέγχου της αποδοτικότητας 

των περιεχομένων, μεθόδων, τεχνικών αλλά και του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο κινείται ο 

εκπαιδευτικός (Παπακωνσταντίνου, 1993). Την ίδια εποχή, αναφέρεται και η διαδικασία 

ελέγχου της επίδοσης των μαθητών συγκριτικά με το σύνολο των απαιτήσεων του αναλυτικού 

προγράμματος και των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας (Γιαννούλης, 1993). 

         Κατά την επόμενη δεκαετία, γίνεται αναφορά στην ερμηνεία του όρου ως φαινόμενο 

αποτίμησης των διδακτικών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αυτή σκοπεύει 

να προσδιορίσει την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του συνόλου της διδακτικής 

πράξης με βάση την στοχοθεσία (Κωνσταντίνου, 2007) . Τέλος, πρόκειται για την διαδικασία 

εκείνη που αποδεικνύει το τι γνωρίζει ο μαθητής και μέχρι που μπορεί να φτάσει βάση των 

επιδόσεών του ενώ από μέρος του εκπαιδευτικού ποιες στρατηγικές και μεθόδους οφείλει να 
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χρησιμοποιήσει με σκοπό την ανάπτυξη των μαθητών του (McAfee, Debora, Leong&Bodrova, 

2010). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

 

 Οι έννοιες και οι ορισμοί συνιστούν δύο θεμελιώδη στοιχεία κάθε επιστήμης. 

Αποδεικνύεται εύλογα πως στον τομέα της Παιδαγωγικής είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η 

ερμηνεία κάθε έννοιας που συμμετέχει στη διδακτική πράξη. Όπως αποκαλύπτεται η 

οριοθέτηση των εννοιών αυτών απασχόλησαν πλήθος επιστημόνων, ώστε να οριστούν με 

ακρίβεια. Οι ορισμοί όπως αποφαίνεται, εξελίσσονται με την πάροδο των ετών. Έννοιες όπως 

αγωγή, μάθηση, διδακτική, διδασκαλία, στρατηγική, μέθοδος μεταβάλλονται ανάλογα με τις 

ανάγκες της επιστήμης σε δεδομένη χρονική περίοδο. Άλλες όπως στόχος, σκοπός, διδακτέα 

ύλη, μοντέλο, πορεία, τεχνική, μορφές, μέσα και αξιολόγηση συμπληρώνονται στην αρχική 

τους ερμηνεία με επιπρόσθετα στοιχεία. Αποδεικνύεται πως ανάλογα με τις εξελίξεις και τις 

ανάγκες που προκαλούνται σε κάθε τομέα της Διδακτικής, μεταβάλλονται και οι αντίστοιχοι 

όροι. Αναγκαίο λοιπόν θεωρείται να υλοποιείται η αποσαφήνισή τους με σκοπό την πλήρη 

κατανόησή τους από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους ερευνητές, που εργάζονται στον 

τομέα της Παιδαγωγικής, ώστε να γίνεται η ορθή και κατάλληλη χρήση τους. 
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"Οι κοινωνικές δεξιότητες ενός παιδιού αναμφισβήτητα αποτελούν 

τον καθρέφτη της κουλτούρας της κοινότητας από την οποία 

προέρχεται ποια όμως είναι η θέση του  

σύγχρονου σχολείου;" 

(Μια ιστορική - συγκριτική προσέγγιση) 
 

Δήμητρα ΤΣΩΝΗ,  Εκπαιδευτικός Π.Ε.,  M ed  
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σύμφωνα με μελέτες που εξελίσσονται διαχρονικά σε διάφορα κοινωνικά συστήματα, τα παιδιά στα 
πρώτα βήματα της κοινωνικής ένταξης λειτουργούν ως καθρέπτες της κουλτούρας της κοινότητας στην οποία 

έχουν ζήσει. Προκειμένου το σχολείο να είναι αποδοτικό, λειτουργικό και ενταγμένο στη σύγχρονη κοινωνία, 

εκτιμάται ως αδήριτη αναγκαιότητα η υποχρέωση του να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ατομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια τάξη πολυπολιτισμική και πολυδιάστατα διαμορφωμένη από τις 

ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, ο εκπαιδευτικός καλείται να διαμορφώσει μια 
νέα εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Σήμερα ο εκπαιδευτικός δεν έχει ως μοναδικό στόχο τη μετάδοση γνώσης αλλά 

τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για ενεργή και ισότιμη συμμετοχή και αλληλεπίδραση. Είναι 

αυτός που γνωρίζοντας και αξιοποιώντας τα πρότερα βιώματα και την υπάρχουσα γνώση του κάθε παιδιού 

εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων ανάλογα με τους προσωπικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το ατομικό τους 

δυναμικό. Οφείλει να βοηθά όλα τα παιδιά να ανακαλύπτουν τον προσωπικό τρόπο οικοδόμησης της γνώσης 

μέσα σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οφείλει να αναγνωρίζει και να σέβεται τη 

μοναδικότητα, τις ικανότητες, τον πολιτισμικό πλούτο πάνω στον οποίο θα θεμελιώσει την υγιή προσωπική 

ανάπτυξη του αυριανού πολίτη. Αυτή η προσωπική ανάπτυξη περιλαμβάνει την πλήρη ανάπτυξη κοινωνικών, 

συναισθηματικών και γνωστικών ικανοτήτων εγκαθιδρύοντας συμπεριφορές και στάσεις που παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων όπως η ενσυναίσθηση, η 

αναγνώριση και ο σεβασμός του εταίρου, η διαχείριση συναισθημάτων, η εκτίμηση καταστάσεων, η δυνατότητα 

λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, η αποφυγή συγκρούσεων, κ.ά.τ. Με άλλα λόγια υποστηρίζει την 
ψυχική ενδυνάμωση των ανηλίκων σε αυτή την πρώιμη φάση της ζωής  τους ώστε να καταστούν άτομα ικανά να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής. 

 

A child’s social skills undoubtedly reflect the culture of the community which he/she comes from. 
However, what is the role of modern day school in it? 

(A historical-comparative approach) 

By Dimitra Tsoni, Educationalist P.E. Med 

Abstract 

   According to ongoing studies that occur in various social systems, children in their first steps of social 
integration act as mirrors of the community culture in which they have lived. In order for the school to be 
effective, functional and part of modern society, it is estimated that it is obliged to create appropriate 
conditions for personal and social growth. Especially nowadays, the educationalist needs to form a new 
educational approach in a classroom which is multicultural and multidimensionally shaped by the rapid 
socio-economical evolutions of recent years. Today’s teacher does not solely have the role of transmitting 
knowledge but he/she is responsible for the creation of an environment which is suitable for active and 
equal involvement and interaction. He/She is the one who, by knowing and taking advantage of previous 
experiences and the existing knowledge of each child, ensures the participation by all depending on their 
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personal pace of development and their individual potential. He/She has to help all the children to discover 
their personal way of constructing knowledge within a frame of development of individual and social skills. 
He/She has to acknowledge and respect the individuality, abilities and the cultural wealth on which he/she 
will base the foundations for a healthy personal development of tomorrow’s citizen. This personal growth 
includes the complete growth of social, emotional and cognitive abilities establishing behaviours and 
attitudes that play a defining role  in the development  and evolution of abilities and skills such as empathy, 
recognition and respect for others, feelings management, situation assessment and evaluation, the ability to 
make decisions and resolve problems, conflict avoidance and other. In other words, it supports the 
psychological empowerment of minors at this primary phase of their life so that they will evolve into people 
able to cope with the needs of their adult life. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Σύμφωνα με μελέτες που εξελίσσονται διαχρονικά σε διάφορα κοινωνικά συστήματα, τα παιδιά 
στα πρώτα βήματα της κοινωνικής ένταξης λειτουργούν ως καθρέπτες της κουλτούρας της κοινότητας 

στην οποία έχουν ζήσει. Ξεκινώντας από την αφετηρία ακόμη, που είναι ο χώρος προσχολικής 

εκπαίδευσης, το μακρύ δρόμο που τους ορίζει το εκπαιδευτικό σύστημα, φέρνουν το φορτίο μιας 
συγκεκριμένης οικογενειακής κουλτούρας. Το σχολείο οφείλει μέσα από ένα ενεργά διαμορφωμένο 

κλίμα αλληλεπίδρασης να εφαρμόζει άτυπα ένα «κρυφό πρόγραμμα» στο πλαίσιο του αναλυτικού 

προγράμματος. Προκειμένου το σχολείο να είναι αποδοτικό και λειτουργικά  ενταγμένο στη σύγχρονη 
κοινωνία, εκτιμάται ως αδήριτη αναγκαιότητα η υποχρέωση του να δημιουργεί τις κατάλληλες 

συνθήκες ανάπτυξης προσωπικοτήτων με πλήρη  ανάπτυξη τόσο των γνωστικών όσο και των 

κοινωνικών δεξιοτήτων.  

 Η ανάπτυξη της κοινωνικής ικανότητας του παιδιού, σήμερα παρά ποτέ άλλοτε στην ιστορία της 
εκπαίδευσης, αποτελεί τη σημαντικότερη πτυχή του έργου του εκπαιδευτικού λειτουργού που καλείται 

να διαμορφώσει μια νέα θεώρηση και μια νέα εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Ο ρόλος του, ιδιαίτερα στην 

προσχολική εκπαίδευση, οφείλει να είναι διαφοροποιημένος. Οφείλει να βοηθά όλα τα παιδιά να 
ανακαλύπτουν τον προσωπικό τρόπο οικοδόμησης της γνώσης καλλιεργώντας ένα κλίμα ενεργής και 

ισότιμης συμμετοχής.  

Σήμερα ο εκπαιδευτικός δεν έχει ως στόχο τη μετάδοση γνώσης αλλά τη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος κατάλληλου για ενεργό συμμετοχή και αλληλεπίδραση, με στόχο τη γέννηση, την 

κινητοποίηση, τη δημιουργία διάθεσης για απόκτηση γνώσης. Είναι μέλος της ομάδας αναλαμβάνοντας 

το ρόλο του συντονιστή στη μαθησιακή διαδικασία, το ρόλο του εμψυχωτή, του συνεργάτη, του 

καθοδηγητή στην ανακάλυψη της γνώσης. Είναι αυτός που γνωρίζοντας και αξιοποιώντας τα πρότερα 
βιώματα και την υπάρχουσα γνώση του κάθε παιδιού εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων ανάλογα με τους 

προσωπικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το ατομικό τους δυναμικό. Είναι αυτός που οφείλει να 

αναγνωρίζει και να σέβεται τη μοναδικότητα, τις ικανότητες, τον πολιτισμικό πλούτο πάνω στον οποίο 
θα θεμελιώσει την υγιή προσωπική ανάπτυξη του αυριανού πολίτη. 

 Αυτή η προσωπική ανάπτυξη περιλαμβάνει την πλήρη ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών 

και γνωστικών ικανοτήτων. Υπερβαίνοντας το προσωπικό υπόβαθρο εγκαθιδρύει συμπεριφορές και 

στάσεις που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
όπως η εκτίμηση καταστάσεων, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, η 

αναγνώριση και ο σεβασμός του εταίρου, η αποφυγή συγκρούσεων, η διαχείριση συναισθημάτων, η 

ενσυναίσθηση, κ.ά.τ. 
  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

 Από πολύ νωρίς τόσο οι θεωρίες όσο και οι έρευνες των επιστημόνων της εξελικτικής 

ψυχολογίας στράφηκαν στο περιβάλλον και την επίδραση που έχει στην εξέλιξη του νοητικού και 

κοινωνικοσυναισθηματικού τομέα ανάπτυξης του παιδιού. Από τη δεκαετία του ’50 ήδη οι θεωρίες ότι 
η επίδραση των ενδογενών-βιολογικών παραγόντων στην ανάπτυξη του παιδιού είναι καθοριστικής 

σημασίας καταρρίπτονται και τη θέση τους παίρνουν οι θεωρίες της μάθησης από το περιβάλλον και 
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της αλληλεπίδρασης. Ο Skinner, βέβαια, εκφράζει μια πολύ ακραία άποψη σχετικά με το μέγεθος της 

επίδρασης του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του παιδιού ενώ ο Piaget  (1983) ισχυρίζεται ότι η 
ωρίμανση κυρίως του νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος που συνεχίζεται ως τα 16 χρόνια 

συντελεί στην αποτελεσματική προσπάθεια προσαρμογής και δόμησης της εξέλιξης του ατόμου μέσα 

σε ένα κοινωνικό περιβάλλον όπου «κάθε σχέση μεταξύ δυο τουλάχιστον ατόμων τα μετασχηματίζει».  
Δηλ. δίνει ίδια βαρύτητα στους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες αφού είναι ζωτικής σημασίας ο 

προσωπικός τρόπος με τον οποίο γίνεται η αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τον οργανισμό σε μια 

διαρκή ενεργητική δόμηση των στοιχείων. Οι μεταγενέστεροι ερευνητές κατόπιν της σημαντικής 

ώθησης που έδωσαν οι θεωρίες του Piaget στην ανάπτυξη της επιστήμης της Εξελικτικής Ψυχολογίας 
ασχολήθηκαν με την επίδραση στη ζωή ενός ατόμου τόσο της κουλτούρας του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος όσο και των πρώτων σχέσεων που δημιουργούνται μέσα στο οικογενειακό και 

στενότερο συγγενικό και φιλικό περιβάλλον (με όλες τις επιδράσεις που αυτό δέχεται από το εγγύτερο 
φυσικό και κοινωνικοπολιτισμικό).  

 Όπως υποστηρίζουν οι Brownell και Carriger (1991), οι κοινωνικές σχέσεις αποτελούν 

περιβάλλοντα απόκτησης γνώσης και εξειδίκευσης. Οι σχέσεις κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες: α. τις 
ασύμμετρες ή κάθετες όπου υπάρχει ανισότητα μεταξύ των εταίρων ως προς τη γνώση και την ισχύ, και 

β. τις συμμετρικές ή οριζόντιες όπου οι εταίροι είναι ίσοι με περίπου ίδιες γνώσεις και κοινωνική ισχύ. 

Οι λειτουργίες της εξέλιξης του παιδιού είναι διαφορετικές στο κάθε είδος σχέσης. Ενώ οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου έχουν τύχει διερεύνησης και μελέτης οι λειτουργίες 
που εξυπηρετούνται από τις σχέσεις με τους συνομηλίκους δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί σε τόση 

έκταση.  

Τα παιδιά διαμορφώνουν τις σχέσεις τους με ενεργητικό τρόπο σε μια αμφίδρομη κοινωνική 
και γνωστική διεργασία εξέλιξης. Οι συνεργασίες είναι από τη φύση τους κοινωνικές, περιλαμβάνουν 

όμως και κίνητρα εκφραστικής και επικοινωνιακής συμπεριφοράς που καθορίζονται αμοιβαία από τους 

εταίρους βάσει των κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων που έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή 
αποκτήσει. Αρχικά, στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού υπάρχει η επίδραση των 

πρώτων σχέσεών του με τους γονείς, τ’ αδέλφια, τους συγγενείς και τους φίλους της οικογένειας. Τα 

αποτελέσματα της επίδρασης αυτής ίσως δεν είναι ορατά και κατανοητά εξαρχής, σίγουρα όμως θα 

φανούν πιο καθαρά στα πρώτα σχολικά χρόνια όταν το άτομο αυτό θα κληθεί άμεσα να ενταχθεί στο 
περιβάλλον και να προσαρμοστεί στους κανόνες και τα δεδομένα που ορίζονται απ’ αυτό 

εξασφαλίζοντας μια συναισθηματική και κοινωνική ισορροπία. Στη συνέχεια οι σχέσεις που 

δημιουργούνται και αναπτύσσονται μέσα στη σχολική τάξη επιδρούν στην εξέλιξη του παιδιού και 
διαμορφώνουν το πλαίσιο κοινωνικοποίησής του(Τσώνη, 2011). Ο ορισμός των σχέσεων σε αυτό το 

πλαίσιο εκτείνεται όχι μόνο μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή αλλά και μεταξύ συμμαθητών.  

 Ας δούμε ενδεικτικά κάποιες σχετικές αναφορές:  

Α)  Trevarthen : τα παιδιά είναι οι αποδέκτες της κουλτούρας  

της κοινότητας στην οποία ζουν 

  

 Αμφισβητώντας τη θεώρηση του Piaget και του Freud, ο Trevarthen (1995), μετά από 25ετή 

ερευνητική δράση κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού στον τομέα 

της επικοινωνίας και της συνεργασίας κατά το πρώτο έτος της ζωής του. Στα συμπεράσματα αυτά 
διακρίνεται η βεβαιότητα ότι τα παιδιά πριν ακόμα εμπλακούν στην επίσημη σχολική διαδικασία 

μάθησης είναι γνώστες ενός πλούσιου λεξιλογίου εμπλουτισμένου με τη σωστή γραμματική ίσως και 

σύνταξη και σίγουρα χιλιάδων άλλων γνώσεων πολιτισμικών - κοινωνικών - ηθικών - πρακτικών. Και 

αυτό επιτεύχθηκε σε μια ήρεμη επικοινωνιακή σχέση χωρίς κανόνες και τιμωρίες όπου το βρέφος με 
ένα έμφυτο παιγνιώδη τρόπο ακόμα και από τις πρώτες μέρες της ζωής του μαθαίνει μιμούμενο τις 

εκφράσεις των προσώπων που το περιβάλλουν και διαισθάνεται τα συναισθήματα μέσα από τον τρόπο 

που το κρατούν αγκαλιά, τον τόνο της φωνής όταν του απευθύνονται, τις χειρονομίες που πλαισιώνουν 
την ομιλία, κ.ά.τ.  

 Από τον 4ο ακόμη μήνα της ζωής του αρέσκεται να συμμετέχει σε λογοπαίχνιδα με 

επαναλαμβανόμενες λέξεις, μουσικά παιχνίδια, που ακολουθούνται από παιχνίδια με τα μέρη του 
σώματος όταν βέβαια ο «σύντροφος» σ’ αυτή την δραστηριότητα δείχνει τη διάθεση και την προθυμία 

να παίξει το ρόλο του «βελτιωτικού καθρέφτη» στο παιχνίδι του βρέφους. Η συμμετοχή του βρέφους σ’ 
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αυτή τη φάση δεν είναι τίποτα περισσότερο από εισπνοές-εκπνοές, κραυγές, γελάκια ή άλλες εκφράσεις 

ανυπομονησίας, ευαρέσκειας ή/και ενόχλησης.  
 Από τον 6ο μήνα και μετά το βρέφος είναι έτοιμο να συμμετέχει πιο ενεργά σε ζωηρά παιγνιώδη 

πειράγματα, μαλώματα, ρυθμικά μοτίβα. Με αυτό τον ασύνειδο τρόπο επικοινωνίας το βρέφος 

καταφέρνει μέχρι τους 18 μήνες να επεξεργαστεί νοητικά αρκετές εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής που 
θα του δώσουν τη δυνατότητα να ανεξαρτητοποιηθεί αρχικά μέσα από τη μίμηση, τη συνεργασία και 

την κατανόηση και αργότερα με την απόκτηση της οπτικής του άλλου. Κατανοεί κανείς απόλυτα τη 

σημασία που έχει η ύπαρξη ή μη ενός υγιούς και ευδιάθετου περίγυρου αποτελούμενου από άτομα που 

απολαμβάνουν πραγματικά την επικοινωνία τους με το βρέφος και είναι έτοιμα να ασχοληθούν μαζί 
του κουβεντιάζοντας, δείχνοντας αντικείμενα, παίζοντας απλά μαζί του, ακολουθώντας το προσωπικό 

ρυθμό εξέλιξής του. Έτσι λοιπόν η αρνητική θεώρηση του Freud και των άλλων σίγουρα 

αποδυναμώνεται και καταρρίπτεται ακόμα και όταν κανείς απλώς παρατηρήσει τον τρόπο που 
επικοινωνούν ακόμα και τα νεογέννητα: όχι ως άτομα που είναι αναγκασμένα να υποχωρήσουν, να 

συμβιβαστούν στη θέληση κάποιων τρίτων απ’ τον εαυτό τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν, αλλά 

ως οντότητες που επιδιώκουν τη σχέση επικοινωνίας ως συμπλήρωση του εαυτού τους. Και τα θετικά 
συναισθήματα που απορρέουν απ’ αυτή τη σχέση είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας εξισορρόπησης της 

έμφυτης ανάγκης που έχουν για να ζήσουν κοινωνικά, συλλογικά έχοντας την ψυχολογική υποστήριξη 

ώστε να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες.  

 

Β)  Judy Dunn: τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και  

ανταποκρίνονται συναισθηματικά 

 

 Ενώ σύμφωνα με τον Trevarthen τα παιδιά είναι οι αποδέκτες της κουλτούρας της κοινότητας 
στην οποία ζουν μέσω της σχέσης επικοινωνίας που αναπτύσσουν αρχικά με τα μέλη της οικογένειας 

και στη συνέχεια με την υπόλοιπη κοινότητα για την Judy Dunn (1991) τα μικρά παιδιά συμμετέχουν 

ενεργά στην κουλτούρα της κοινότητας και είναι αρκετά ικανά να ανταποκριθούν συναισθηματικά παρ’ 

όλο που δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις σκέψεις και τις προθέσεις των «εταίρων». 
Στην ηλικία των 2-3 χρόνων αν και τα παιδιά έχουν κατακτήσει την αντίληψη του «επικοινωνείν» στην 

ομάδα δεν έχουν ακόμα καταφέρει να αποκτήσουν την αντίληψη της διαφορετικής οπτικής που έχει ο 

άλλος. Οι έρευνες που έκανε η Dunn σε παιδιά 2 και 3 ετών σε φυσικά περιβάλλοντα ήταν σ’ αυτό 
ακριβώς: συμπεριφορά, συνεργασία-παιχνίδι, συζήτηση (διαφωνία-συμφωνία) και ανταπόκριση σε 

συναισθηματικές καταστάσεις που βιώνουν οι άλλοι. Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι τα 

παιδιά των 3 χρόνων, μέσα στο γνώριμο οικογενειακό τους περιβάλλον, συμπεριφέρνονται ως ώριμα 
κοινωνικά όντα συντονίζοντας τις ενέργειές τους σε κάθε είδους συναισθηματική κατάσταση και 

ανταποκρίνονται επιδέξια στους κοινωνικούς κανόνες που ήδη γνωρίζουν επιχειρηματολογώντας με 

άνεση για να δικαιολογήσουν δικές τους πράξεις ή να ικανοποιήσουν τους στόχους που είχαν θέσει. Η 

συμπεριφορά των μητέρων καθώς και ο τρόπος και η συχνότητα των συζητήσεων μέσα στην οικογένεια 
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά των παιδιών και στις ατομικές διαφορές που επέδειξαν.  

 

Γ)    Rogoff: Σχέση μητέρας – παιδιού. Μια κοινωνιοπολιτισμική μελέτη που αποδεικνύει την 

επίδραση της κουλτούρας μέσα στην οποία ζει το παιδί  

 

 Μια σχετική διάσταση του θέματος μας δίνει και η μελέτη που έγινε στην κοινωνία των Nso -στη 

Bamenda Grassfields του Καμερούν- όπου τα παιδιά δεν έχουν την ανάγκη να παίξουν το παιχνίδι της 

προσποίησης γιατί από πολύ νωρίς λόγω της προτεραιότητας που δίνουν οι αφρικάνικες κουλτούρες 
στη συναισθηματική κοινωνικοποίηση τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στις κοινωνικές δραστηριότητες 

με την επίβλεψη κυρίως των μεγαλύτερων παιδιών. Σ' αυτή την οικοκουλτούρα από τις πρώτες μέρες 

της ζωής βασίζονται στη βοήθεια των άλλων συνανθρώπων για να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα. 
Σύμφωνα με την παράδοση οι ενήλικες διαμορφώνουν το κοινωνικό πλαίσιο που με τη συμπεριφορά 

τους το διδάσκουν στα μεγαλύτερα παιδιά κι αυτά με τη σειρά τους καθοδηγούν τα μικρότερα. Με την 

παρατήρηση και τη μίμηση, την προσοχή σε αρχέτυπες ιστορίες και τη συμμετοχή σε κοινωνικές 
δραστηριότητες από μικρή ηλικία τα παιδιά των Nso βιώνουν τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα που 

δημιουργούνται με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Βασικό συμπέρασμα της μελέτης αυτής είναι ότι η 

ανάπτυξη των ατόμων στο γνωστικο-συναισθηματικο-κοινωνικό τομέα κατά τα πρώτα έτη της ζωής 

διαμορφώνεται από τις διαπροσωπικές σχέσεις παιδιού-συνομηλίκων και παιδιού-ενηλίκων. Επίσης, η 
επικοινωνία λεκτική ή μη λεκτική παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας σωστής και 
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ισόρροπης κοινωνικής συμπεριφοράς και σκέψης.  Παράλληλα, άλλες σχετικές διαπολιτισμικές 

έρευνες στην Αμερική και την Ιαπωνία (Bornstein, Toda, Azuma, Tamis-Le Monda και Ogino, 1990, 
Bornstein, Tal και Tamis-Le Monda, 1991) έδειξαν ότι στις δυο χώρες τα βρέφη αν και δε διαφέρουν 

στη γλωσσική ικανότητα έχουν διαφορές στα είδη του παιχνιδιού και τον τρόπο συμπεριφοράς. Είναι 

απόλυτα κατανοητό πως αυτό οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο που οι μητέρες αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά τους, επηρεασμένες φυσικά από την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής της χώρας τους. Οι 

Γιαπωνέζες μητέρες επιθυμούν την απόλυτη εξάρτηση του παιδιού τους από αυτές ενώ οι Αμερικανίδες 

επιδιώκουν την ανεξαρτησία του.  

 

Δ)   Ainsworth: ο τρόπος ανατροφής σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα 

αποδίδει και διαφορετικής μορφής κοινωνικές δεξιότητες  

 

 Η Ainsworth επινοώντας την «Παράξενη Κατάσταση» (Strange Situation) μελέτησε τη 
συμπεριφορά μητέρας-παιδιού στην Αμερική και στην Ουγκάντα. Τα παιδιά της Ουγκάντα έδειξαν πιο 

έντονα τα συμπτώματα της προσκόλλησης δηλ. αναστάτωση με τον αποχωρισμό της μητέρας και φόβο 

στην παρουσία ξένων (Ainsworth, 1967, Ainsworth, Blehar, Waters και Wall, 1978). Η παρατήρηση 
αυτή οφείλεται στον τρόπο ανατροφής των παιδιών στους δυο πολιτισμούς όπου η σχέση μητέρας-

βρέφους είναι διαφορετική. Στην Αμερική για διάφορους λόγους (εργασία της μητέρας, τήρηση 

κάποιων ωραρίων επικοινωνίας, φαγητού, ύπνου, υλικής υποδομής του κάθε νοικοκυριού όπου υπάρχει 

διαφορετικός χώρος ύπνου, ανάπαυσης και φαγητού) το βρέφος συνηθίζει από νωρίς στην ιδέα της 
μοναξιάς ή την παρουσία κάποιου τρίτου ξένου συναισθηματικά προσώπου π.χ. baby sitter που θα το 

φροντίζει. Στην Ουγκάντα όμως η μητέρα βρίσκεται σε στενή επαφή με το μωρό της σχεδόν όλες τις 

ώρες αφού ακόμα και όταν ασχολείται με τις δουλειές της αυτό είναι κοντά της καθώς το έχει δεμένο 
στην πλάτη ή το στήθος της. Ο διαφορετικός τρόπος ανατροφής με τις διαφορετικές αξίες  σε αυτές τις 

κοινωνιοπολιτισμικές ομάδες δίνουν τα διαφορετικά αποτελέσματα στη συμπεριφορά των παιδιών κατά 

την περίοδο της κοινωνικής ένταξης σε πιο διευρυμένα πεδία.  

 Καθοριστικοί παράγοντες για το βαθμό συναισθηματικής ασφάλειας που βιώνει το παιδί είναι ο 
τρόπος ανατροφής του, η ευαισθησία και ανταπόκριση της μητέρας, η ικανότητά της να συμμετέχει στο 

παιχνίδι πρόσωπο με πρόσωπο με το βρέφος (ήδη από τον 2ο μήνα) όπου η ανάγκη μιας ψυχολογικά 

διαθέσιμης μητέρας ικανοποιείται καθώς η προσδοκία για επικοινωνία και αλληλεπίδραση 
ολοκληρώνεται με συνέπεια, με ασφάλεια, παρηγοριά, ψυχική και σωματική εγγύτητα  ενώ οι φοβερές 

συνέπειες που έχει η στέρηση και η μη ικανοποίηση όλων αυτών των αναγκών του βρέφους 

διαπιστώνεται στην κατηγορία των ιδρυματικών παιδιών. 

  

Ε)   Concu: η διϋποκειμενικότητα είναι αυτή που καθιστά το παιδί ικανό  

να δομεί τον «εαυτό» μέσα από τη σχέση του με τους άλλους 

   

 Η βασική ικανότητα του ατόμου για διϋποκειμενικότητα είναι αυτή που το καθιστά ικανό να 

δομεί τον «εαυτό» μέσα από τη σχέση του με τους άλλους. Και αυτή η ικανότητα σύμφωνα με τον 

Concu (1993) είναι εμφανής στο παιχνίδι προσποίησης όπου το παιδί αλληλεπιδρώντας στο δυαδικό 
σχήμα: παιδί - ενήλικος και παιδί - συνομήλικος αναπαριστά σωματικά και ψυχικά ρόλους και βιώνει 

καταστάσεις μέσα από τις επιδράσεις που μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει δεχτεί. Η συναισθηματική 

προέλευση του κοινωνικού παιχνιδιού προσποίησης οριοθετεί τις δραστηριότητες και τη γλώσσα που 

θα χρησιμοποιηθεί σε μια αμοιβαία συμφωνία και κατανόηση μέσω κάποιων κοινών εμπειριών.  
 Μεταξύ του 3ου και του 5ου έτους το παιχνίδι προσποίησης παίρνει τέτοιες διαστάσεις ώστε 

κορυφώνεται η αλληλεπίδραση στην ιδέα και την υπόθεση του σεναρίου. Ποιο είναι όμως το κίνητρο 

των παιδιών για να παίξουν το παιχνίδι προσποίησης; Μελέτες που εξελίσσονται διαχρονικά στη ζωή 
του παιδιού αποδεικνύουν πως τα συναισθηματικά βιώματα των παιδιών οδηγούν σ’ αυτό αφού εκεί 

βρίσκουν την πλήρη έκφρασή τους. Σύμφωνα με τον Vygotsky (1999) μέσα από τους ρόλους 

προσποίησης το παιδί αποκτά κοινωνική οπτική και είναι σε θέση να δομήσει ένα σύνολο δεξιοτήτων 
πολύ ανώτερο από αυτό που ήδη κατέχει κατακτώντας έτσι τη γνώση που θα αποκτούσε σε 

μεταγενέστερη φάση της εξέλιξής του. 

 

Ζ)  Διαχείριση-Αξιοποίηση του δυναμικού φορτίου που μεταφέρει το κάθε παιδί μέσω της 

αλληλεπίδρασης και των σχέσεων στο χώρο του σύγχρονου σχολείου 
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 Η ηλικία μεταξύ του τρίτου και πέμπτου έτους του παιδιού, που όπως αντιλαμβανόμαστε είναι 

καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα κοινωνική ζωή του ανθρώπου, στην ελληνική πραγματικότητα 
ταυτίζεται με το πεδίο της πρώτης βαθμίδας του εκπαιδευτικού συστήματος, της προσχολικής 

εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι η γνώση και αποδοχή των 

αναφερόμενων παραπάνω υποστηρίζουν θεωρητικά την εμπειρική αντιμετώπιση των πραγμάτων από 
τους εκπαιδευτικούς. Στη δική μας κοινωνική κουλτούρα, όπως διαμορφώθηκε εξελικτικά τα τελευταία 

χρόνια, το σχολείο αναλαμβάνει όλο και περισσότερο την ευθύνη της κοινωνικοποίησης των παιδιών, 

οι οποίες αυξάνονται συνεχώς λόγω βασικών αλλαγών που επέρχονται στους άλλους φορείς 

κοινωνικοποίησης.  
 Τα τελευταία χρόνια και μετά τα κύματα των αλλοδαπών και των οικονομικών μεταναστών που 

δέχτηκε η χώρα μας χρειάστηκε να αντιμετωπίσει νέας μορφής προβλήματα όπως ήταν η συνύπαρξη 

αλλόγλωσσων και αλλόθρησκων παιδιών με ότι συνέπειες αυτό είχε: δυσκολίες κοινωνικής ένταξης και 
αποδοχής, δυσκολίες λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας, κ.ά. Γεγονός που έφερε ως επιτακτική ανάγκη τη 

διαπολιτισμική θεώρηση στην εκπαίδευση και τις μεθόδους της. Μια, επίσης μεγάλης σπουδαιότητας, 

αλλαγή είναι η διαμόρφωση της πυρηνικής οικογένειας που επέφερε η απουσία του παππού και της 
γιαγιάς, και, το κυριότερο, τη μόνιμη απουσία από το σπίτι του ενός από τους δύο γονείς είτε για 

λόγους εργασίας είτε στις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών (λόγω θανάτου ή διαζυγίου). Έτσι 

διαμορφώνεται μια οικογένεια όπου οι διακριτοί ρόλοι των μελών έχουν αναδιαμορφωθεί ίσως και να 

έχουν εξαφανιστεί. Οπότε και το παιδί βρίσκεται σε πλήρη εσωτερική αποδιοργάνωση και σύγχυση 
χωρίς καμία οριοθέτηση και αίσθηση ασφάλειας. Εξάλλου, βασική αλλαγή που επήλθε τα τελευταία 

χρόνια είναι και η απόρριψη των αυταρχικών μεθόδων ανατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών. Οι 

αντιαυταρχικές αντιλήψεις έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα τη σύγχρονη οικογένεια και έτσι τα παιδιά δεν 
έρχονται πια στο σχολείο έτοιμα να «υποταχθούν στην εξουσία» του, όπως συνέβαινε κατά το 

παρελθόν. Αντίθετα, έρχονται πιο «ατίθασα» και με έντονη την τάση για αμφισβήτηση. Μια τελευταία -

αλλά εξίσου σημαντική στη διαμόρφωση στάσεων- αλλαγή είναι η δυναμική παρουσία της τηλεόρασης 
στο χώρο του σπιτιού. Τα παιδιά αφιερώνουν συχνά μεγαλύτερο χρόνο στην παθητική παρακολούθηση 

τηλε-εκπομπών (αμφισβητούμενου περιεχομένου) από το χρόνο που περνούν στο σχολείο ή από το 

χρόνο που αλληλεπιδρούν με κάποιο ενήλικο μέλος της οικογένειας ή του φιλικού περιβάλλοντος. Οι 

ώρες αυτές είναι σε βάρος της ζωντανής κοινωνικής διαντίδρασης του παιδιού με ενηλίκους και 
συνομηλίκους, γεγονός που στερεί από το παιδί ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. Ακόμη, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη και το βίαιο περιεχόμενο των παιδικών και μη εκπομπών καθώς και ο καταιγισμός των 

διαφημιστικών μηνυμάτων ενός υπερκαταναλωτικού κόσμου που προβάλλεται ως μέσο ευτυχίας και 
επιτυχίας. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του καταναλωτικού προτύπου διαβίωσης αποπροσανατολίζει τον 

άνθρωπο και τον οδηγεί στην υιοθέτηση των σχετικών προτύπων. Αυτό έχει ως συνέπεια να 

επηρεάζεται η ψυχική του ισορροπία, να περιορίζονται τα όρια της κοινωνικότητας και του 

αυτοπροσδιορισμού του. Θεωρείται, επομένως, αναγκαία η προετοιμασία του νέου ανθρώπου για την 
υιοθέτηση νέων προτύπων συμπεριφοράς με σεβασμό στις ανθρωπιστικές αξίες και το περιβάλλον. Τα 

νέα κοινωνικά δεδομένα απαιτούν από το σχολείο να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας προσωπικότητας 

με ισχυρή αυτοαντίληψη (Φραγκουδάκη, 1999).  Οι προοπτικές για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση 
αφυπνίζουν τις συνειδήσεις πρώτα των εκπαιδευτικών –ως άμεσων αποδεκτών- και κατόπιν των 

επιστημόνων και ερευνητών στους τομείς των επιστημών της αγωγής. Σήμερα περισσότερο από ποτέ 

άλλοτε, η λειτουργία της σχολικής τάξης, σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πρόκληση για τον εκπαιδευτικό (Γενά, 2004).  

 Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των συνθηκών μέσα στις 

οποίες αναπτύσσονται τα σύγχρονα παιδιά όπου η κοινωνική μάθηση στοχεύοντας στην αυξανόμενη 

αυτονομία τους αποδεικνύεται ως η σημαντικότερη μορφή μάθησης. Το σχολικό περιβάλλον μάθησης 
προσφέρεται ως συμπληρωματικό και ενισχυτικό πεδίο αλληλεπίδρασης με αυτό το οικογενειακό. Τις 

ελλείψεις που παρατηρήσαμε στην οικογένεια -τον πρώτο φορέα κοινωνικοποίησης- έρχεται ασφαλώς 

να αναπληρώσει το σύγχρονο σχολείο, το οποίο, από πολύ νωρίς, αναγνωρίζει το ρόλο του σε αυτό τον 
τομέα και θέτει την αυτόνομη κοινωνικοποίηση μεταξύ των πρωταρχικών επιδιώξεων της εκπαίδευσης 

(Π.Δ. 583/1982, Ν. 1566/85).  

 Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν καταστάσεις για τις οποίες δεν ήταν ούτε 
ψυχοσυναισθηματικά προετοιμασμένοι ούτε επιστημονικά ενημερωμένοι και επιμορφωμένοι. Με 
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προσωπική, κυρίως, φροντίδα προσπαθούν, δοκιμάζουν, αναζητούν νέες προσεγγίσεις γιατί 

αντιλαμβάνονται ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας δεν  έχουν πια τη δύναμη να καλύψουν τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του σύγχρονου παιδιού, να του αποκαλύψουν τη γνώση και να καταστήσουν το 

έργο του εκπαιδευτικού εποικοδομητικό και χρήσιμο. Σήμερα παρά ποτέ άλλοτε στην ιστορία της 

εκπαίδευσης ο εκπαιδευτικός, παίρνοντας αφόρμηση από τα προσωπικά βιώματα των παιδιών, οφείλει 
να συζητεί, να εμβαθύνει, να καθοδηγεί στη συστηματοποίηση και την προετοιμασία για την ανάπτυξη 

και καλλιέργεια της κοινωνικής μάθησης. Εξάλλου, η εκπαίδευση στην αποδοχή και το σεβασμό στη 

διαφορετικότητα διευρύνει το πεδίο καλλιέργειας και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων 

δημιουργώντας μια ακόμη δυνατότητα της σχολικής τάξης που είναι η συνεκπαίδευση των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και  η ομαλή ενσωμάτωση και ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων όπως είναι οι 

πολιτισμικές μειονότητες. Οι ευκαιρίες πάμπολλες ιδιαίτερα στο χώρο του νηπιαγωγείου αρκεί να 

αφεθεί η φαντασία ελεύθερη: έθιμα, γιορτές, φαγητά και διατροφή, τοπικές ενδυμασίες, αντικείμενα και 
προϊόντα από μακρινές πατρίδες είναι τα εισιτήρια που θα εισάγουν ομαλά και ειρηνικά με τα λιγότερα 

προβλήματα τα νέα μέλη στην ομάδα και θα τα κάνει εύκολα αποδεκτά. Η γνώση  στοιχείων της 

γλώσσας, του πολιτισμού, του κοινωνικού περιβάλλοντος κάνει τα παιδιά κοινωνούς και 
συνοδοιπόρους σε ένα ταξίδι στον κόσμο. 

Γενικά, η κοινωνική μάθηση και η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων σήμερα παρά ποτέ άλλοτε 

είναι υπέρ-σκοπός στην παιδαγωγική εργασία του εκπαιδευτικού. Επομένως, ο ουσιώδες στόχος του 

αλλά και η υποχρέωσή του εστιάζονται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κοινωνικής 
συμπεριφοράς. Η ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων είναι αλληλοεξαρτώμενη με αυτή των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και αποτελεί ένα συνεχές. Η συναισθηματική υγεία του ατόμου είναι αυτή που 

καθορίζει  τη γνωστική αλλά και την ισόρροπη συνολική ανάπτυξή του. Με αποτέλεσμα ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού να είναι καθοριστικός τόσο στην αυτοανάπτυξη του ατόμου όσο και στην κοινωνική του 

συμπεριφορά. Η επικέντρωση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για προσαρμοστική και θετική συμπεριφορά 

καθιστά τα άτομα αυτά ικανά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της καθημερινότητας. 
Με βάση τη συναισθηματική ασφάλεια που παρέχεται στο παιδί μέσα στο σχολικό περιβάλλον αυτό 

είναι σε θέση να αναπτύξει μια θετική κοινωνική συμπεριφορά που θα το βοηθήσει στην αρμονική 

συνύπαρξη με άλλα άτομα που αντιλαμβάνονται τις ανάγκες τους, τα συναισθήματά τους, που υπακούν 

στους ίδιους κανόνες και συνεργάζονται για κάποιο κοινό στόχο. Και ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που 
έχει υποχρέωση να οργανώσει τη  σχολική τάξη έτσι ώστε να την καταστήσει δόκιμη και γόνιμη στο να 

αποδειχθεί η εκπαίδευση μέσο ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μελλοντικών ενηλίκων. 

Ο αυριανός ενήλικας ως παιδί σήμερα πρέπει να ζήσει σε ένα περιβάλλον αυθεντικό, όπου, με 
επικοινωνιακές δεξιότητες, θα αναπτύσσεται ομαλά με τη διακριτική, ορατή-αόρατη παρουσία του 

εκπαιδευτικού, ερευνώντας και αυτενεργώντας να χτίζει το δικό του κόσμο ενσωματωμένο στο 

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Μέσα στο ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον του σχολείου 

να έχει τη δυνατότητα να εξερευνά με όλες τις αισθήσεις, να αναπτύσσει  ιδέες και να δομεί τη γνώση. 
Έτσι, να οδηγείται σε πιο σύνθετες και περίπλοκες μορφές αλληλεπίδρασης, με τους συνομήλικους και 

τους ενήλικες, που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Πέρα από τις αρχέγονες ορμές, τα ένστικτα και 

τους τρόπους που έμαθε να διαχειρίζεται στο τρίγωνο των σχέσεων με τους γονείς του, το παιδί 
βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πρώτη έννοια της αντικειμενικότητας σε ένα περιβάλλον που το εισδύει 

στην εσωτερίκευση της έννοιας του Νόμου, της Αρχής και των Κανόνων. Η κοινωνία στηρίζεται σε 

κανόνες που τη ρυθμίζουν και συνυπάρχουν με τη δικαίωση και τη νομιμοποίηση μέσα από αξίες και 
ιδέες που προκαλούν την κοινωνική ενσωμάτωση και δημιουργούν στα μέλη τη συνείδηση της 

συμμετοχής, την εσωτερίκευση των αξιών και την εφαρμογή των κανόνων (Φραγκουδάκη, 1999). Κάθε 

κοινωνικό περιβάλλον έχει χαρακτηριστικά, απαιτήσεις και αξίες που κατά την ηλικία αυτή, μέσω του 

εκπαιδευτικού συστήματος, ζητά από το παιδί να ενστερνιστεί. Γιατί η κύρια λειτουργία της 
κοινωνικοποίησης είναι η μετάδοση στο παιδί των αποδεκτών κοινωνικών κανόνων-νορμών, δηλαδή 

των σταθερών της συμπεριφοράς που εγκρίνει η συγκεκριμένη κοινωνία στην οποία το παιδί μεγαλώνει 

και προορίζεται να ζήσει. Είναι κατανοητό ότι και η σχολική ζωή στηρίζεται σε κανονισμούς που 
θεσπίζονται για να περιγράψουν την αποδεκτή συμπεριφορά και το σύνολο των προσδοκιών και των 

ρόλων, (δηλαδή, των αναμενόμενων μορφών συμπεριφοράς) απέναντι τόσο στο status της ομάδας όσο 

και στις αξίες και τις νόρμες που ισχύουν στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι, τα παιδιά, 
προκειμένου να ενταχθούν δημιουργικά στο περιβάλλον τους, είναι απαραίτητο, να μάθουν να 
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συμμορφώνονται στους κοινωνικούς κανόνες και να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους. Για να είναι 

δυνατή η κοινωνική συνύπαρξη και συμβίωση, σε κάθε κοινωνική ομάδα, βασική προϋπόθεση, είναι ο 
αυτοέλεγχος και η αυτοπειθάρχηση, οπότε εύκολα δημιουργείται μια αμφίδρομη σχέση 

αλληλεπίδρασης. Το κάθε άτομο αντιδρά με ένα τρόπο σταθερό, ιδιόμορφο και προσωπικό, με το δικό 

του ταμπεραμέντο, στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
Τα παιδιά στο σχολείο θα πρέπει να βρίσκουν ένα οργανωμένο μεθοδικά πλαίσιο όπου θα τους 

παρέχεται η δυνατότητα, παράλληλα με τις βασικές ικανότητες συνεργασίας, να συνειδητοποιούν τη 

μοναδικότητά τους, να εντοπίζουν τις ομοιότητές τους με τους άλλους και να σέβονται τη 

διαφορετικότητα. Θα πρέπει, επίσης, να καθίστανται ικανά να περιγράφουν το άμεσο περιβάλλον τους 
και να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα σ’ αυτό και σε άλλα ευρύτερα περιβάλλοντα  μέσα από 

συγκρίσεις που θα ενθαρρύνονται να πραγματοποιούν. Είναι εμφανές ότι η ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων στο επίπεδο του σχολείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες της ανάπτυξης 
της γλώσσας και με τη συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες και άλλων καινοτόμων 

προγραμμάτων. Στο σχολείο θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να εξερευνούν στοιχεία από το 

ανθρωπογενές περιβάλλον και να μαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους και για τις σχέσεις στον 
κόσμο που μοιράζονται.  

Ειδικότερα, το σύγχρονο σχολείο οφείλει: 

- Να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρόπους 

(παιχνίδι, θέατρο, μουσική, κίνηση, τέχνες κ.ά.) 
- Να αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του προγράμματος μέσα από το οποίο θα έχουν την 

ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα γνωστικά αντικείμενα.  

- Να κινητοποιεί την κριτική και δημιουργική σκέψη, την ικανότητα αιτιολόγησης, λήψης 
αποφάσεων, λύσης προβλημάτων. 

- Να συνδέει την κοινωνική γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο και να 

ανανεώνεται συνεχώς ώστε να καθίσταται ικανό να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις 
της εποχής. 

- Να ενισχύει τη θετική αυτοαντίληψη και αυτονομία του κάθε παιδιού. 

- Να παρέχει ευκαιρίες για την υποστήριξη των πολιτιστικών καταβολών και τη γλώσσα των 

παιδιών. 
- Να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή και να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε 

παιδιού ξεχωριστά. 

- Να ενθαρρύνει και να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, το άνοιγμα του 
νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία. 

- Να εξασφαλίζει τη συνοχή, τη συνέχεια και τη συνέπεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

Στ) Η οργάνωση και διαχείριση της σχολικής τάξης προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

ατομικής ανάπτυξης και των κοινωνικών δεξιοτήτων 

 

Η οργάνωση και διαχείριση της σχολικής τάξης με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας της 

κοινωνικής μάθησης θεωρείται ως το δυσκολότερο και πολυπλοκότερο ζήτημα της εκπαιδευτικής 
πράξης αλλά ταυτόχρονα και το σημαντικότερο για την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο 

όρος, γενικά, διαχείριση της τάξης αναφέρεται στις ενέργειες του εκπαιδευτικού που στοχεύουν στην 

εγκαθίδρυση της τάξης και της πειθαρχίας, στη συμμετοχή των μαθητών και την κινητοποίησή τους στη 

συνεργασία.  
 Πιο συγκεκριμένα, έρευνες που μελέτησαν τις αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την καθημερινή διαχείριση της τάξης τους φανέρωσε τρεις διαστάσεις του όρου:  

α. τη διαχείριση των ενεργειών των μαθητών προς κοινωνικά αποδεκτούς σκοπούς με τη 
διαμόρφωση των κανόνων και την αποφυγή τοποθέτησης φραγμών στην προσωπική έκφραση με στόχο 

την πρόληψη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς,  

β. τη διαχείριση του χώρου, ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία ανάμεσα στην κίνηση και την ακινησία 
και να αποτρέπεται η διατάραξη της ησυχίας  

και γ. τη διαχείριση των δασκαλομαθητικών σχέσεων ώστε να εξευρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα 

στην επιθυμία του εκπαιδευτικού να είναι φιλικός και στοργικός με τους μαθητές του και τη διατήρηση 

της επαγγελματικής του αυθεντίας.  
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Το δεδομένο της πολυμορφίας του μαθητικού δυναμικού και της ύπαρξης των κοινωνικών 

στοιχείων που αναφέρθηκαν παραπάνω, υποχρεώνει το σύγχρονο σχολείο να επανεξετάσει τις 
απώτερες επιδιώξεις του και να τοποθετήσει την κοινωνική μάθηση και ανάπτυξη υψηλότερα από το 

στόχο της εκμάθησης του γνωστικού αντικειμένου. Η επιδίωξη του σύγχρονου σχολείου να 

εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία προωθείται με φυσικό και 
αβίαστο τρόπο στα πλαίσια της εργασίας σε ομάδες. Λέγοντας ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη 

μαθησιακή διαδικασία η σύγχρονη διδακτική βιβλιογραφία περιγράφει άμεσα ή έμμεσα σχολικές τάξεις 

όπου οι μαθητές ερωτούν, εξηγούν, σχολιάζουν, επικοινωνούν, ανταλλάσσουν απόψεις και 

πληροφορίες, υποστηρίζουν και ελέγχουν την ακρίβεια των στοιχείων, ανταπαντούν διαλεκτικά στο 
σκεπτικό διαφορετικών θέσεων, υποθέτουν, ερευνούν, πειραματίζονται και, τέλος, καταλήγουν σε 

τεκμηριωμένες απόψεις, λύσεις και προτάσεις. Με αυτό τον τρόπο μάθησης εξασφαλίζεται η 

δυνατότητα αυτενέργειας τόσο στη δράση όσο και στη σκέψη, και αυτό κάνει τους μαθητές να 
αισθάνονται υπεύθυνα και σημαντικά άτομα, ικανά να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της σχολικής 

ζωής. Όμως, ποιες είναι αυτές οι κοινωνικές δεξιότητες που θα κατατήσουν τα άτομα ικανά να  

ανταποκριθούν στις δυσκολίες και που μπορούν να αναπτυχθούν στο χώρο του σχολείου; Είναι: 
Η ικανότητα λήψης αποφάσεων: που βοηθά το άτομα να αξιολογεί προσεκτικά τις συνέπειες 

των διαφορετικών επιλογών έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει τις ορθές αποφάσεις με το λιγότερο 

κόστος για την περίσταση. 

Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων: που βοηθά το άτομα να μειώνει το άγχος του βρίσκοντας 
εποικοδομητικές λύσεις σε ότι το απασχολεί. 

Η ικανότητα δημιουργικής σκέψης: που είναι βασική προϋπόθεση για τις δυο προηγούμενες. 

Η ικανότητα κριτικής σκέψης: που βοηθά το άτομο να αναλύει με αντικειμενικό τρόπο της 
διαθέσιμες πληροφορίες. 

Η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας: που βοηθά το άτομο να εκφράζει  με λεκτικό ή 

λεκτικό τρόπο τα συναισθήματά του και τις ανάγκες ή να τα αναγνωρίζει στους άλλους. 
Η ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων : που βοηθά το άτομο να 

καλλιεργεί θετικές σχέσεις με τους συνανθρώπους που συναναστρέφεται. 

Η ικανότητα για ενσυναίσθηση: που βοηθά το άτομο να «δει» με την οπτική του άλλου, που τον 

βοηθά στην κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας. 
Η ικανότητα της αυτογνωσίας και αυτοδιαχείρισης: που βοηθά το άτομο να αναγνωρίζει 

συναισθήματα και να αποκτά αυτοέλεγχο των παρορμήσεων. 

Τα τελευταία οδηγούν το άτομο στην κοινωνική επίγνωση και την  αναγνώριση των 
κοινωνικών αξιών που απαρτίζουν μια υγιή κοινωνία. 

 

 ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ 

 

 Επομένως, οι προσπάθειες του σύγχρονου σχολείου για εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων και 
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, που προϋποθέτουν τη θεσμοθέτηση του συνεργατικού 

συστήματος κοινωνικής οργάνωσης της τάξης και βασίζονται στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών. 

Συμβάλλουν έτσι σημαντικά στην ανάπτυξη της γνωστικής, κοινωνικής και ηθικής αυτονομίας και 
έκφρασης της προσωπικής δημιουργικότητας του ατόμου αλλά και στην ανάπτυξη των συλλογικών 

πρακτικών και στάσεων. Γεγονός που αποτελεί δείγμα της κοινωνιοκεντρικής αποστολής του σχολείου 

και αμβλύνει τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την πολυμορφία του μαθητικού 

δυναμικού. Αναπτύσσοντας ο σύγχρονος εκπαιδευτικός στο χώρο του σχολείου τις αλληλένδετες 
βασικές κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες: αυτογνωσία-αυτεπίγνωση, αυτοδιαχείριση, 

κοινωνική επίγνωση – δεξιότητες σχέσεων καθιστά τους μαθητές του ικανούς να αξιολογούν 

ρεαλιστικά τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους, να ρυθμίζουν τις συμπεριφορές τους που απορρέουν 
από τη συναισθηματική κατάσταση την οποία βιώνουν εσωτερικά, να ερμηνεύουν τις κοινωνικές 

ενδείξεις με ακρίβεια, να επιλύουν τις διαπροσωπικές συγκρούσεις αποτελεσματικά και να λαμβάνουν 

ανάλογα τις ορθές αποφάσεις που θα τους οδηγήσουν στην ψυχική υγεία και την επιτυχία σε όλους τους 
τομείς. Με αυτόν τρόπο προάγοντας τις κοινωνικές δεξιότητες και τη θετική στάση μακροπρόθεσμα οι 

μαθητές οδηγούνται στη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους, στη μείωση της συναισθηματικής 

τους δυσφορίας και σε θετικότερη κοινωνική συμπεριφορά. Αποτέλεσμα αυτής της θετικής ενέργειας 

εκτός της αποφυγής συγκρούσεων και αντικοινωνικών συμπεριφορών είναι και η καλύτερη 
ακαδημαϊκή επίδοση που αποτελεί βασικό στόχο της εκπαίδευσης. 
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ΓΛΗΝΟΥ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο Δημήτρης Γληνός υπήρξε ο διανοούμενος που με τον δημόσιο λόγο του, την εκπαιδευτική και πολιτική του 

δραστηριότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διατύπωση του αιτήματος της εκπαιδευτικής αλλαγής στο πρώτο 

μισό του 20ου αιώνα. Οι συλλογικότητες μέσα από τις οποίες ο ίδιος εκφράστηκε υιοθέτησαν σε μεγάλο βαθμό τις 

αναλύσεις και τις προτάσεις του αναφορικά με την οργάνωση, τη μετάδοση και το περιεχόμενο της σχολικής 

γνώσης. Η παρούσα εργασία επιθυμεί να φωτίσει τις μετατοπίσεις στις απαντήσεις που δίνει ο Γληνός στο βασικό 

ερώτημα «ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία», όταν ο ίδιος εκφράζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του αστικού 

σχολείου, αποσκοπώντας στην κοινωνική αναμόρφωση και τον εκδημοκρατισμό και όταν, αργότερα, αμφισβητεί 
το αστικό σχολείο και προσεγγίζει κριτικά τις σχέσεις εξουσίας–γνώσης στον χώρο της εκπαίδευσης. Με 

αφετηρία το παραπάνω ερώτημα η εργασία καταγράφει τις απόψεις του Γληνού για τη σχολική γνώση στην 

παιδαγωγική του Νέου Σχολείου και στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής εκπαίδευσης, τα μορφωτικά περιεχόμενα της 

γυναικείας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, τη γνώση που πρέπει να προσφέρει το πανεπιστήμιο. 

ABSTRACT 

Dimitris Glinos was the intellectual who played a key role in the formulation of demand of educational change in 

the first half of the 20th century with his public speeches and with his educational and political activity. The 

collectives through which he was expressed himself, adopted to a large extent his analysis and recommendations 
regarding the organization, transmission and content of school knowledge. This paper attempts to illuminate the 

shifts in the responses given by Glinos to the basic question “what knowledge is of most worth”, when he 

expresses the need for reform of the People’s School and when, later, he disputes the People’s School and 

approaches critically the relations between power and knowledge in education. Starting from the above query, this 

paper records Glinos’ views for school knowledge in the New School movement and in the context of socialist 

education, as well as in the educational content of female education, of teacher education and in knowledge to be 

provided by the university. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία παρακολουθεί τις διαδρομές στην ιδεολογικοπολιτική θεώρηση της σχολικής 
γνώσης, όπως αυτές ορίστηκαν στο πρώτο μισό του 20

ου
 αιώνα από την κυρίαρχη μορφή του Δημήτρη 

Γληνού και φιλοδοξεί να φωτίσει τις μετατοπίσεις στις απαντήσεις που ο ίδιος δίνει στο βασικό 

ερώτημα «ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία» σε όλη τη βιοπορεία του. Παράλληλα, οι απαντήσεις 
που δίνει ο Γληνός σε βασικά παιδαγωγικά ερωτήματα σχετικά με τη διδακτική μέθοδο, τη διάρθρωση 

της ελληνικής εκπαίδευσης, τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη 

γυναικεία εκπαίδευση, τον ρόλο και τις λειτουργίες που υπηρετεί το πανεπιστήμιο έχουν το δικό τους 
ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ιστορία της εκπαίδευσης. Καθώς μάλιστα εκφράζει αυθεντικά τις θέσεις 

αυτές στο πλαίσιο διαφορετικών αντιμαχόμενων κοσμοθεωριών (όταν ο ίδιος εκφράζει την ανάγκη 
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μεταρρύθμισης του αστικού σχολείου αποσκοπώντας στην κοινωνική αναμόρφωση και τον 

εκδημοκρατισμό και όταν, αργότερα, αμφισβητεί το αστικό σχολείο και προσεγγίζει κριτικά τις σχέσεις 
κοινωνικής αναπαραγωγής – εκπαίδευσης), έχει ιδιαίτερη σημασία να καταγραφούν οι μετατοπίσεις του 

στη θεώρηση της σχολικής γνώσης. 

Αναφορικά με τους όρους της μετατόπισης αυτής επιλέξαμε ως μεταίχμιο το έτος 1927, έτος 
διάσπασης του Εκπαιδευτικού Ομίλου, όχι μόνο ως ένα συμβατικό όριο αλλά και ως τομή στην 

ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση του Γληνού, που περνά προοδευτικά από τον εκπαιδευτικό στον 

κοινωνικό δημοτικισμό. O ίδιος, σε ανέκδοτο αυτοβιογραφικό σχεδίασμα του 1936, χαρακτηρίζει τη 

διάσπαση του Ε.Ο. και τη Διακήρυξη του 1927 ως μια από τις τρεις «κεντρικές πράξεις» της ζωής του 
(Γληνός, 1983

a
: κζ΄). Είναι η περίοδος όπου γύρω του συσπειρώνεται μια μεγάλη μερίδα διανοούμενων, 

των οποίων η ριζοσπαστικοποίηση σχετίζεται, προφανώς, με την απογοήτευση από τις παλινωδίες που 

είχαν καταγραφεί στο ζήτημα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης από την πλευρά των αστικών 
κομμάτων του φιλελεύθερου χώρου. Από τη στιγμή που η απογοήτευση σε σχέση με τα αποτελέσματα 

της επιχειρούμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης κορυφώνεται, αμφισβητούνται από μια μερίδα 

εκπροσώπων του εκπαιδευτικού δημοτικισμού τόσο η μέθοδος επιβολής του νεωτερισμού όσο και οι 
προθέσεις των αστικών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, στις οποίες μέχρι τότε είχε στηριχτεί το 

εγχείρημα. Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής αναδεικνύεται ο κοινωνικός δημοτικισμός, ο οποίος 

προέκυψε στηριζόμενος σε μια διαφορετική κοινωνιολογική θεώρηση, αυτή του μαρξισμού. Σύμφωνα 

με την αντίληψη αυτή, αποτέλεσε σημαντικό σφάλμα η προσπάθεια να εφαρμοστεί η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση με τη μέθοδο της επιβολής. Η μεταρρύθμιση όφειλε να στηριχτεί στην ευρύτερη δυνατή 

λαϊκή συναίνεση και να αντιμετωπιστεί ως συνιστώσα ενός σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της 

κοινωνίας. Απαιτούνταν, επομένως, να αποκτήσει η προσπάθεια αυτή κοινωνικό περιεχόμενο και να 
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των εργαζόμενων στρωμάτων του λαού, τις κοινωνικές εκείνες τάξεις που 

σαν αδικημένες αγωνίζονταν να λυτρωθούν και να κατακτήσουν τα δικαιώματά τους (Γληνός, 1927). 

 

2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στο Υπόμνημα του Ε.Ο. του 1912 και στα νομοσχέδια του 1913 ο Γληνός εκφράζει τις 
προοδευτικές τάσεις του αστικού φιλελευθερισμού της εποχής, θεωρεί την εκπαίδευση μέσον της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία επιδιώκεται με την εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας και την 

αναδιάρθρωση των αναλυτικών προγραμμάτων, επικρίνει την αρχαιοπληξία, την τυπολατρία, τον 

ψευτοκλασικισμό και την έλλειψη πρακτικού προσανα-τολισμού του σχολείου. Ο ίδιος έρχεται να 
προτείνει τη μεταρρύθμιση στο πεδίο των μορφωτικών περιεχομένων, ώστε αυτά να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες του Νεοελληνισμού: «η μεταρρύθμισις […] έρχεται να στρέψη το Ελληνικόν πνεύμα και 

προς τον σύγχρονον Ελληνικόν κόσμον, έρχεται να υποβοηθήση την αναγνώρισιν του εαυτού μας, ως 
συνισταμένης ολοκλήρου του παρελθόντος μας, και να χρησιμοποιήση το παρελθόν τούτο ως πηγήν 

δυνάμεως δια το παρόν και το μέλλον.» (Γληνός, 1925: 215-216). Τα ήθη, οι παραδόσεις, τα παραμύθια, 

τα λαϊκά μνημεία, το λαϊκό και δημοτικό τραγούδι, οι ελληνικές αρετές, τα ρεύματα των ιδεών θα 
αποτελέσουν το υλικό, το οποίο επεξεργασμένο κατάλληλα με τις δημιουργικές δυνάμεις των 

συγχρόνων, θα διαμορφώσει τον νεοελληνικό πολιτισμό (Γληνός, 1923). 

Αποτυπώνοντας τις ελλείψεις στην επιλογή των μορφωτικών περιεχομένων, ο Γληνός αναφέρει 

ότι δε διδάσκονται καθόλου ή διδάσκονται ανεπαρκώς «η νεωτέρα ημών γλώσσα», η Χειροτεχνία, η 
Πολιτική Οικονομία, η Υγιεινή, η Αγωγή του Πολίτη σε όλα τα σχολεία· τα πρακτικά μαθήματα 

(κηπουρική, ζωοτεχνία, μελισσοτροφία κ.ά.) στο δημοτικό· οι ξένες γλώσσες, η Ιχνογραφία, η Ωδική, η 

Καλλιγραφία και η Γυμναστική στη μέση βαθμίδα, όπως και τα Λατινικά στα κλασικά γυμνάσια 
(Γληνός, 1925: 81-85). Τα νομοσχέδια του ’13 καταργούν στο δημοτικό σχολείο το μάθημα των 

αρχαίων ελληνικών, μα εμπλουτίζουν το πρόγραμμα με θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα 

(συνδεδεμένα με την άμεση εποπτεία και με όσα το παιδί θα συναντήσει στην πραγματική ζωή), ενώ, 
παράλληλα, εισάγουν στοιχεία του κλασικού πολιτισμού, αφενός, με τη συγγραφή βιβλίων που 

αναφέρονται στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και, αφετέρου, με την καθιέρωση της διδασκαλίας των 

αρχαίων κειμένων από δόκιμες μεταφράσεις (Γληνός, 1925: 232-233). Το πρόγραμμα των αστικών 
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σχολείων και των γυμνασίων περιλαμβάνει θεωρητική και θετική κατεύθυνση, ενίσχυση των τεχνικών 

μαθημάτων και συστηματική διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών και, γενικά, εισαγωγή στα σχολεία του 
πραγματισμού ως ισότιμου –τουλάχιστον- με τον κλασικισμό (Ακρόπολις, 22/11/1913). Τα αρχαία στο 

αστικό σχολείο διδάσκονται από αυθεντικά κείμενα και από μεταφράσεις, ενώ στο φιλολογικό τμήμα 

του γυμνασίου μελετώνται όλα τα είδη της αρχαίας γραμματείας και λογοτεχνίας από το πρωτότυπο 
(Γληνός, 1925: 237-238). 

Η δημοτική ως η μοναδική γλώσσα διδασκαλίας, όπως και οι στόχοι και τα περιεχόμενα του 

γλωσσικού μαθήματος παραμένουν αναλλοίωτα ως αιτήματα στον λόγο του Γληνού, σε όλο το 

διάστημα που εξετάζουμε. Ωστόσο, στα νομοσχέδια του ’13 το ζήτημα της εισαγωγής της δημοτικής 
γλώσσας δεν περιλαμβάνεται επίσημα, καθώς έχει προηγηθεί η συνταγματική ρύθμιση του 1911 -όχι 

μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας αλλά και για την αποφυγή πρόκλησης τριγμών στο εσωτερικό του 

νεοσύστατου βενιζελικού κόμματος.  Λίγους μήνες πριν, στο Υπόμνημα του Ε.Ο., ο Γληνός είχε 
προτείνει ως γλώσσα διδασκαλίας από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο, όπως και γλώσσα όλων των 

σχολικών εγχειριδίων και βοηθημάτων, μόνο τη δημοτική: «τέτοιο μέσο για προφορική και γραπτή 

έκφραση του ψυχικού κόσμου τέλειο, φυσικό και αβίαστο, ικανό να υπηρετήσει όλες τις ανάγκες της 
επικοινωνίας με τους ομοφύλους, βγαλμένο από τη ζωή και με όλα τα στοιχεία του ζωντανά, 

ευκολομεταχείριστο και απλό, που μπορεί στα έξ χρόνια να το κατέχουν τα παιδιά, είναι η κοινή 

ομιλουμένη νέα Ελληνική γλώσσα, που είναι ακόμη και η γλώσσα της δημιουργικής μας λογοτεχνίας.» 

(Γληνός, 1983
b
: 106-107). Στο Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας (1944) αναφέρεται πως η θέση της 

καθαρεύουσας στο σχολείο είναι καθαρά ιστορική: στα νεοελληνικά αναγνώσματα των δύο τελευταίων 

τάξεων του γυμνασίου θα περιλαμβάνονται και λογοτεχνικά κείμενα στην καθαρεύουσα, όπως θα 

περιέχονται δείγματα όλων των εποχών και ιδιωμάτων με κατάλληλα σχόλια. Αναφορικά με την 
απλοποίηση στη γραπτή γλώσσα, καθιερώνεται το μονοτονικό σύστημα, καταργούνται τα πνεύματα και 

τα διπλά γράμματα, καταργείται η ιστορική ορθογραφία και αποφασίζεται η έκδοση όλων των παλαιών 

βιβλίων με τη νέα μορφή. Ως σημαντική μετατόπιση στις θέσεις του Γληνού μπορούμε να θεωρήσουμε 
την πρότασή του γύρω στα 1930 για καθιέρωση της φωνητικής ορθογραφίας και χρήση του λατινικού 

αλφάβητου, με το επιχείρημα ότι αυτό θα έλυνε το πρόβλημα της ανορθογραφίας και θα προωθούσε 

την εγγραμματοσύνη των προλεταριακών στρωμάτων (Γληνός, 1930: 76-77). Πρόκειται για μία 

ριζοσπαστική άποψη, που προφανώς τρέφεται και από τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για 
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού με αντίστοιχα μέτρα στη Ρωσία. 

Στην κριτική των νομοσχεδίων του 1929 ο Γληνός διατείνεται πως «ο λαός δεν πιστεύει ακόμα 

στην αξία του λαϊκού σχολειού» και μεταξύ άλλων ως αιτίες αναφέρει «γιατί το περιεχόμενο της 
μόρφωσης, που δίνει στο παιδί είναι απροσάρμοστο και άχρηστο για τη ζωή», ενώ «η κοινωνική πρόληψη 

και για την αξία γενικά της ψευτοκλασικής παιδείας, που μεταδίνουν τα ελληνικά σχολεία και τα γυμνάσια 

και για την αξία της καθαρεύουσας γλώσσας, που για χάρη της θυσιάζουμε ως τώρα όλο το ουσιαστικό 

περιεχόμενο της μόρφωσης, ήταν ένα από τα πιο σκληρά εμπόδια.». Σύμφωνα με την Ιμβριώτη, ο Γληνός 
πλέον έχει συνειδητοποιήσει ότι όσο το σχολείο δε μετατρέπεται από σχολείο ατομικού εγωισμού σε 

σχολείο κοινωνικής αφοσίωσης, από μονόπλευρα θεωρητικό σε σχολείο πραχτικό-ανθρωπιστικό, 

πολύπλευρο, καμιά μεταρρύθμιση δεν είναι αληθινή και αποφασιστική (Ιμβριώτη, 1964: 420). Και ένα 
τέτοιο σχολείο περιγράφει ο Γληνός τόσο στη Διακήρυξη του Ε.Ο. (1927)  όσο και στο Σχέδιο μιας 

Λαϊκής Παιδείας (1944), που ο ίδιος ενέπνευσε. 

Στο Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας για το οχτάχρονο ενιαίο πρωτοβάθμιο σχολείο παρατίθεται 
αναλυτικό πρόγραμμα με αυτοτελείς διδακτικές ενότητες ανά μήνα για κάθε τάξη, ωστόσο δεν υπάρχει 

διαχωρισμός σε μαθήματα και αντικείμενα. Επαγγέλλεται πως «θα δίδει στο παιδί μια εικόνα της φύσης 

και της ανθρώπινης κοινωνίας, θα συνδέει την επιστημονική γνώση με την τεχνική εργασία, και θα 

προάγει τα ιδανικά της ειρήνης, της δημοκρατίας, της λευτεριάς και ανεξαρτησίας της Πατρίδας, της 
αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς της γης». Το τετράχρονο δευτεροβάθμιο σχολείο 

αποτελεί τμήμα του ενιαίου διαφοροποιημένου σχολείου, είναι ανοιχτό σε όσους έχουν τα απαιτούμενα 

πνευματικά εφόδια, εξασφαλίζει την ανάλογη οικονομική υποστήριξη από το Κράτος και παρέχει 
επαγγελματική μόρφωση (αγροτική, βιομηχανική και βιοτεχνική, εμπορική και ναυτική) με την 

κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση. Τα κλασικά σχολεία εξακολουθούν να υφίστανται, «απ’ αυτά 

όμως θα έχει αφαιρεθεί όλο το υλικό που συσσωρεύτηκε από τις διάφορες δήθεν μεταρρυθμίσεις, για ν’ 
ανταποκριθεί στις ποικίλες ανάγκες του λαού. Θα φύγει όλο εκείνο το γρονθοκοπημένο υλικό, που 
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προσπαθούσε να μας μορφώσει για όλα, ενώ δε μας ετοίμαζε για τίποτα.». Όσο για την εκλογή της 

διδακτέας ύλης, «θα πετάξουμε αλύπητα ό,τι είναι ξένο προς τη ζωή και τις ανάγκες της. Θα κρατήσουμε 
μόνο εκείνο το υλικό που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πραγματικότητα και να δούμε την 

αλληλουχία που υπάρχει στα γεγονότα και στα φαινόμενα. Το κριτήριο για την εκλογή της ύλης δε θα είναι 

μόνο η παιδαγωγική ανάγκη, αλλά -και αυτό περισσότερο- η άμεση κοινωνική ανάγκη.» (Γραμματεία 
Παιδείας της ΠΕΕΑ, 1944). 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στις μετατοπίσεις των θέσεων του Γληνού αναφορικά με τη 

διδασκαλία των θρησκευτικών. Στα νομοσχέδια του ’13 αυξάνει τις ώρες τους, αφού η θρησκευτική 

αγωγή θεωρείται απαραίτητο τμήμα του γενικού σκοπού των σχολείων όλων των βαθμίδων. Μάλιστα, 
είναι εντυπωσιακό πως οι ώρες διδασκαλίας των θρησκευτικών διπλασιάζονται ακόμα και σε σχέση με 

ό,τι ο ίδιος πρότεινε στο Υπόμνημα του Ε.Ο. του 1912 (Δημαράς, 1974: λη )́, όπου αναγραφόταν πως 

«αναπόσπαστο μέρος του ιστορικο-φιλολογικού και ηθικού κόσμου είναι τα θρησκευτικά» (Γληνός, 
1983

b
: 136). Ωστόσο, στη Διακήρυξη της Διοικητικής Επιτροπής του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1927) η 

διδασκαλία των θρησκευτικών θα αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία της σύγκρουσης μεταξύ των 

συντηρητικών και των προοδευτικών του Ε.Ο.. Η θέση της ομάδας του Γληνού: «το θρησκευτικό 
ζήτημα το θεωρεί κατ’ εξοχήν ζήτημα ελευθερίας της συνείδησης και επομένως δεν θεωρεί αναπόσπαστη 

από την έννοια της δημόσιας αγωγής τη διδασκαλία θρησκευτικών μαθημάτων στα Σχολειά» (Γληνός, 

1927: 38-39). Λίγο αργότερα θα γράψει στους Νέους Πρωτοπόρους: «θα ωφελούσε πάρα πολύ η 

προσπάθεια να διαχυθεί στο λαό η γνώση των φυσικών επιστημών και της ιστορίας των θρησκειών και η 
κατανόηση του σημερινού κοινωνικού ρόλου του οργανωμένου ιερατείου. Η προσπάθεια αυτή χρειάζεται 

μεγάλη προσοχή για να μη φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από κείνα, που επιδιώκει. Το ισχυρότερο όπλο 

του φωτισμού είναι η επιστημονική κοσμοθεωρία και η ιστορική κριτική.» (Γληνός, 1932). Τέλος, στο 
Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας το μάθημα των θρησκευτικών έχει καταργηθεί. 

 

3. ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ο Γληνός θεωρεί πως η εκπαίδευση των κοριτσιών δεν πρέπει να υπολείπεται αυτής των αγοριών  

και μάλιστα προτείνει τη συμφοίτησή τους. Αναφορικά με τη δημοτική εκπαίδευση ως μόνες διαφορές 

προτείνει για τα κορίτσια την προσθήκη του αντικειμένου της χειροτεχνίας (όπου θα διδάσκονται 
πλέξιμο, κέντημα, κοπτική και ραπτική) και στην τελευταία τάξη, πρώτον, προσαρμογή των 

φυσιογνωστικών μαθημάτων στις πρακτικές ανάγκες του έργου της γυναίκας και, δεύτερον, μείωση των 

ωρών διδασκαλίας (Γληνός, 1925: 150). Για τις θυγατέρες των μικροαστών, η παρεχόμενη από τα 

εξαετή δημοτικά σχολεία μόρφωση κρίνεται επαρκής. Όσο για τις πρακτικότερες ανάγκες τους, αυτές 
θα αντιμετωπίζονται στις κατώτερες επαγγελματικές και οικοκυρικές σχολές (Γληνός, 1925: 154). 

Για τη μέση εκπαίδευση των κοριτσιών, ο Γληνός, συντάκτης του Υπομνήματος του Ε.Ο. (1912), 

προτείνει να ιδρυθούν Ανώτερα Παρθεναγωγεία σε κάθε πρωτεύουσα νομού, ενώ κάθε μάθημα -από τα 
20 συνολικά που προβλέπονται- να αποτελεί ενότητα που θα συντελεί στην αυτοτέλεια της μόρφωσης, 

«ένα σωστό κύκλο που να δείχνει σε γενικές γραμμές, όσο είναι δυνατό, μια αλυσίδα από αίτια και 

αποτελέσματα». Έτσι, η ιστορία θα γίνεται ιστορία του πολιτισμού και θα διδάσκεται από πρωτογενείς 
πηγές και μέσω της μελέτης έργων τέχνης, η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας θα συνεχίζεται με 

την ανάγνωση λογοτεχνημάτων ή μεταφράσεων λογοτεχνικών έργων και με γραπτές συνθετικές 

ασκήσεις, θα διδάσκονται στοιχεία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας προκειμένου «να επικοινωνήσωσιν 

αι μαθήτριαι αμεσώτερον προς τον αρχαίον πολιτισμόν», ωστόσο τα κλασικά έργα θα δίνονται σε 
δόκιμες μεταφράσεις, η επικοινωνία προς τον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό θα επιτυγχάνεται μέσω 

της μελέτης της γλώσσας και της λογοτεχνίας «ενός εκ των συγχρόνων πεπολιτισμένων λαών» (ως ξένη 

γλώσσα προτείνεται να διδάσκονται τα γαλλικά), στα θρησκευτικά δε θα εξετάζεται μόνο ο 
χριστιανισμός αλλά και στοιχεία άλλων θρησκευμάτων, στη γεωγραφία και τα φυσιογνωστικά 

μαθήματα θα προχωρούν από το απλούστερο στο συνθετότερο κι απ’ το εγγύτερο στο απώτερο, στα 

τεχνικά μαθήματα θα δίνεται προτεραιότητα σε ό,τι υπαγορεύουν οι διάφορες τοπικές ανάγκες (πχ 
τυροκομία, σηροτροφία, μελισσοκομία κλπ), θα εξακολουθήσει η ανάπτυξη και άσκηση των γενικών 

δεξιοτήτων μέσω των μαθημάτων της καλλιγραφίας, ιχνογραφίας, μουσικής και γυμναστικής, με την 

προσθήκη ιδιαίτερων μαθημάτων, όπως χειροτεχνία, κοπτική και ραπτική, μαγειρική, στοιχεία 
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νοσηλευτικής, βρεφοκομίας και στοιχειώδους παιδολογίας (Γληνός, 1925: 152-153 και Γληνός, 1983

b
: 

132-139). 
Κατά την περίοδο της «ολοένα προς τα αριστερά» πορείας του Γληνού, η γυναικεία εκπαίδευση 

αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της ανθρωπιστικής αντίληψης της παιδείας, ως ένα τμήμα του ευρύτερου 

κοινωνικού ζητήματος: «Παιδεία λοιπόν αληθινά δημοκρατική με απόλυτη ισότητα και δικαιοσύνη και 
συμμετοχή όλων των πολιτών, αγοριών και κοριτσιών, στα πνευματικά αγαθά του πολιτισμού και με 

αντίστοιχη καλλιέργεια των ικανοτήτων των, δε μπορεί να υπάρξη παρά μόνο σε κοινωνία, που δε θα 

υπάρχουν κοινωνικές τάξεις και εκμετάλλευση. […] Η παιδεία πρέπει να προπαρασκευάζη όλους τους 

πολίτες, αγόρια και κορίτσια, με απόλυτη, οργανικά εκφρασμένη, αμεροληψία και ισότητα και αντίστοιχα 
με τις φυσικές ικανότητές τους, για τη ζωή και με τη ζωή» (Γληνός, 1927). Επομένως, η βασική 

μετατόπιση του Γληνού σ’ αυτή την ύστερη περίοδο είναι ότι τα ίδια ακριβώς μορφωτικά αγαθά πρέπει 

να παρέχονται σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως φύλου. 
 

4. Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Απαριθμώντας τα ελαττώματα της δημοτικής εκπαίδευσης, ο Γληνός στέκεται ιδιαίτερα στο 
ζήτημα της κατάρτισης των δασκάλων, των οποίων η ανεπάρκεια είναι εμφανής. Ως βασική αιτία αυτής 

της κατάστασης κατονομάζει την τακτική της πολιτείας να συντηρεί το προφίλ των «ατελέστατα 

μεμορφωμένων» δασκάλων, εφόσον της δίνει το δικαίωμα να τους πληρώνει ανεπαρκώς (Γληνός, 1925: 

19). Στα νομοσχέδια του 1913, λοιπόν, προτείνει, αφενός, βελτίωση του υπάρχοντος προσωπικού και, 
αφετέρου, άρτια κατάρτιση του κατάλληλου προσωπικού με όλα τα επιστημονικά και παιδαγωγικά 

εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Μεριμνά για ίδρυση κρατικών νηπιαγωγείων 

και μόρφωση νηπιαγωγών, για επιμόρφωση των λειτουργών της μέσης εκπαίδευσης σε παιδαγωγικά 
ζητήματα, για θερινά μαθήματα και συνέδρια δημοδιδασκάλων, διευθυντών αστικών σχολείων και 

γυμνασιαρχών. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση του ’13 προνοεί για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

των τεχνικών μαθημάτων με την ίδρυση Διδασκαλείου Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (Γληνός, 1925: 212). 
Το Σεπτέμβριο του 1912 ο Γληνός διορίζεται διευθυντής στο Διδασκαλείο της Μέσης Παιδείας. 

Η σπουδαιότερη καινοτομία στη λειτουργία του Διδασκαλείου είναι τα δύο παιδαγωγικά φροντιστήρια 

που ίδρυσε, το πρακτικό με θέματα από τη σχολική πράξη, και το θεωρητικό, για θεωρητικά ζητήματα 

της παιδαγωγικής. Στα φροντιστήρια αυτά προωθεί την αυτενέργεια και την ενεργητική συμμετοχή 
όσων τα παρακολουθούν και «δίνει γερό χτύπημα στην παθητική ακροαματική διδασκαλία» (Σωτηρίου, 

1946: 41). 

Το 1924, ύστερα από εισήγηση του Γληνού, ιδρύεται η Παιδαγωγική Ακαδημία για την 
προετοιμασία ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης. Σκοπός της να δώσει ανώτερη και συγχρονισμένη 

φιλοσοφική, κοινωνιολογική και παιδαγωγική μόρφωση σε λειτουργούς της μέσης παιδείας, για να 

στρατολογηθούν από τους πτυχιούχους της οι γυμνασιάρχες, οι γενικοί επιθεωρητές της παιδείας και οι 

καθηγητές στα διδασκαλεία. Εκεί διδάσκεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το μάθημα της 
Κοινωνιολογίας από τον ίδιο και το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τον Βάρναλη. 

Επιδίωξη του Γληνού η Ακαδημία να γίνει «ένα ζωντανό όργανο, απ’ όπου θα μετοχετεύεται το άπλωμα 

εκείνης της Επιστήμης, που θ’ απομακραίνει το μυστήριο και την ουτοπία, ερμηνεύοντας και φωτίζοντας 
όλα τα εκπαιδευτικά προβλήματα» (Παπαγεωργίου, 1960: 11). 

Από τα αιτήματα που εκφράζονται στη Διακήρυξη του Ε.Ο. το 1927 ξεχωρίζουμε όσα 

αναφέρονται στην κατάρτιση και μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών: να αναδιοργανωθεί η μόρφωση του 
διδακτικού προσωπικού έτσι ώστε να μορφώνονται ως επιστήμονες με κρατικά μέσα και με τις 

ανάλογες σπουδές αρκετοί εκπαιδευτικοί σε όλα τα είδη των σχολείων και των μαθημάτων, να γίνονται 

σοβαρές εκπαιδευτικές αποστολές στο εξωτερικό, να θεσμοθετηθεί η χορήγηση υποτροφιών, να 

εξομοιωθούν και να διαβαθμιστούν ενιαία οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων (Γληνός, 1927). 
Στα εκπαιδευτικά νομοσχέδια του 1929 ο Γληνός ασκεί δριμεία κριτική, μέσα από μία σειρά 21 

άρθρων που δημοσιεύονται στην εφημερίδα Ακρόπολις (Γληνός, 1929). Ωστόσο, αναγνωρίζει τα θετικά 

σημεία των νομοσχεδίων, όπως τη διαρρύθμιση των Θεολογικών Σχολών και των δημόσιων Ιερατικών 
Σχολών, προκειμένου να μη διοχετεύουν την περίσσειά τους στην εκπαίδευση με προφανείς συνέπειες: 

«και η Εκκλησία δεν είχε μορφωμένο κλήρο και η παιδεία είχε κακούς δασκάλους». Επίσης, επικροτεί 
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την ίδρυση πειραματικών σχολείων στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, προκειμένου να 

πραγματοποιείται η πρακτική εξάσκηση των πτυχιούχων (για την οποία επισημαίνει ότι πρέπει να 
διαρκεί ένα χρόνο και όχι έξι μήνες). Η βασική του αντίρρηση αφορά στα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών 

και συγκεκριμένα στην υποβάθμισή τους σε σχέση με τα αντίστοιχα των δασκάλων. Πρόταση του 

Γληνού οι νηπιαγωγοί να εξομοιωθούν με τους δασκάλους σε όλα: στην κατάρτιση, τη διαβάθμιση, τις 
απολαβές. 

Όσον αφορά στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, εκεί η διαφωνία του είναι ριζική, 

καθώς τα θεωρεί ανεπαρκή κατά ποσόν και κατά ποιον. Θεωρεί ότι ο νομοθέτης δεν έχει μπροστά του 

την προοπτική μιας άρτιας μέσα στις δεδομένες κοινωνικές δυνατότητες λαϊκής παιδείας, παραγνωρίζει 
την αρχή ότι ο δάσκαλος πρέπει να μορφώνεται ως επιστήμονας και διατηρεί την οπισθοδρομική 

αντίληψη ότι η λαϊκή παιδεία αποτελεί ένα είδος ποιοτικά κατώτερης και σε ιδιαίτερους κρατικούς και 

κοινωνικούς σκοπούς προσαρμοσμένης μόρφωσης. Πρότασή του «να ιδρυθούν “Παιδαγωγικές 
Ακαδημίες”, που θα παίρνουν τους νέους με απολυτήριο Γυμνασίου (κλασικού, πρακτικού, τεχνικού, 

γεωργικού) και θα τους μορφώνουν σε 3-4 χρόνια για δασκάλους του λαϊκού Σχολείου. Το πτυχίο των 

Ακαδημαϊκών θα είναι ισοδύναμο με το Πανεπιστημιακό και η ιεραρχική διαβάθμιση των δασκάλων κάθε 
βαθμού ενιαία.». Κάτι, επίσης, που αγνοεί η μεταρρύθμιση του 1929 είναι ότι για τις ξένες γλώσσες και 

τα τεχνικά μαθήματα, χειροτεχνία, ιχνογραφία, σχέδιο, δεν υπάρχουν ειδικοί εκπαιδευτικοί ούτε 

σχολείο που να τους προετοιμάζει: «Εισάγουμε το μάθημα της Γεωγραφίας στα Γυμνάσια και όμως 

Γεωγραφία δεν διδάσκεται στα Πανεπιστήμιά μας. Η απαραίτητη ειδίκευση των πτυχίων της Φιλοσοφικής 
Σχολής με προσαρμογή στις ανάγκες της Μέσης Παιδείας δεν έγινε ακόμη. Και όμως ο νομοθέτης απ’ 

αυτά δεν έχει είδηση.».  

Σε απόλυτη προτεραιότητα τοποθετεί τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών και μάλιστα την 
εξειδικεύει: «1) Ακαδημαϊκή μετεκπαίδευση για να αποκτήσουμε ανώτερα στελέχη δημοδιδασκάλων, που 

θα χρησιμοποιηθούν στην επιθεώρηση και στη διεύθυνση γενικά του μεταρρυθμισμένου λαϊκού σχολείου. 

2) Γεωργική μετεκπαίδευση για να χρησιμεύσουν σαν πυρήνες στο γεωργικό προσανατολισμό του λαϊκού 
σχολείου. 3) Τεχνική μετεκπαίδευση για να χρησιμεύσουν στον τεχνικό προσανατολισμό του λαϊκού 

σχολείου στα βιομηχανικά κέντρα. 4) Εμπορική μετεκπαίδευση για να χρησιμεύσουν στον εμπορικό 

προσανατολισμό του λαϊκού σχολείου στα εμπορικά κέντρα και 5) Οικοκυρική μετεκπαίδευση 

δασκαλισσών για να χρησιμεύσουν στο σχετικό προσανατολισμό της λαϊκής παιδείας ως προς τα 
κορίτσια.». Ακόμη, προτείνει να ιδρυθούν σε κάθε έδρα επιθεώρησης πρότυπα σχολεία που θα 

στελεχωθούν με το άριστο προσωπικό. Εκεί θα μελετηθούν στην πράξη τα προβλήματα του νέου 

λαϊκού σχολείου και από εκεί θα περάσουν κατά συνεργατικές ομάδες όλοι οι δάσκαλοι για θεωρητική 
και πρακτική επιμόρφωση. Όσο για την ακαδημαϊκή μετεκπαίδευση των δημοδιδασκάλων,  θα γίνεται 

σε ιδιαίτερα ιδρύματα, Παιδαγωγικά Ινστιτούτα ή Ακαδημίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με 

ειδικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις θεωρητικές και πρακτικές ανάγκες των μετεκπαιδευόμενων. 

Τέλος, είναι απόλυτη ανάγκη να επιδιωχθεί ανώτερη επιστημονική μετεκπαίδευση των πιο ικανών 
λειτουργών της Μέσης Παιδείας ώστε «να δημιουργεί στελέχη διοικητικά ανώτερα, Γυμνασιάρχες και 

Διευθυντές και καθηγητές Παιδαγωγικών Ακαδημιών και στελέχη επιστημονικά για τις αντίστοιχες Σχολές 

των Πανεπιστημίων» (Γληνός, 1929). 
Στο ίδιο περίπου πνεύμα κινούνται και τα αιτήματα της Γραμματείας Παιδείας της ΠΕΕΑ, όπως 

εκφράζονται στο Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας (1944), εμπνευσμένο και καθοδηγημένο από τον Γληνό, 

λίγο πριν τον θάνατό του: «1. Μόρφωση. Όλων των βαθμίδων ανώτατη μόρφωση, δηλαδή θα φοιτά σε 
σχολή ισότιμη με το Πανεπιστήμιο. Δημοδιδάσκαλοι. Τελειόφοιτοι γυμνασίου θα φοιτούν σε παιδαγωγικές 

Ακαδημίες τετράχρονες, ισότιμες με το Πανεπιστήμιο. Μέσης Παιδείας. Φοίτηση στις διδασκαλικές 

Σχολές του Πανεπιστημίου και ειδικοί καθηγητές σε ειδικές ανώτατες Σχολές για παιδαγωγική και ειδική 

μόρφωση (Γυμναστική Ακαδημία, Μουσικό Διδασκαλείο, Τεχνικό Διδασκαλείο, Διδασκαλείο Ξένων 
Γλωσσών: Σ’ αυτές θα φοιτούν απόφοιτοι γυμνασίου). 2. Μετεκπαίδευση. Σε παιδαγωγικές Ακαδημίες, 

Διδασκαλεία Μ. Εκπαιδεύσεως, εξωτερικό υποχρεωτικά κατά την όλη σταδιοδρομία χωρίς τη δημιουργία 

προνομίων. 3. Εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό με έξοδα του Κράτους. 4. Εκπαιδευτικά Συνέδρια. 
5. Οικονομική θέση. Υπαλληλική σταδιοδρομία ομοιόμορφη λειτουργών στοιχειώδους και μέσης παιδείας 

από το βαθμό που διορίζονται όλοι οι πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου μέσα στην υπαλληλική ιεραρχία, 

κανονική προαγωγή, δίκαιο μισθολόγιο σύμφωνα με τη γενική υπαλληλική ιεραρχία, χωρίς προνόμια αλλά 
και χωρίς μείωση». 
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5. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στην εισηγητική έκθεση των νομοσχεδίων του 1913 για πρώτη φορά αρθρώνεται το αίτημα για 

δημιουργία δεύτερου σχολικού δικτύου, αυτού της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Δύο είναι τα 

σημεία στα οποία αξίζει να σταθούμε: πρώτον, το αστικό σχολείο που ιδρύεται, στα πρότυπα του 
γερμανικού Realschule, προετοιμάζει για τις επαγγελματικές σπουδές: «κατά τας εκασταχού ανάγκας 

είνε δυνατόν να μετατρέπωνται δια της προσθήκης ωρισμένων μαθημάτων τα αστικά σχολεία εις 

προπαρασκευαστικάς τεχνικάς, γεωργικάς, ναυτικάς ή εμπορικάς σχολάς. Αι σχολαί αύται δεν θα είνε 

ειδικαί επαγγελματικαί, αλλά σχολεία γενικής μορφώσεως, προσαρμοζόμενα ειδικώτερον εις το είδος 
εκείνο της εκπαιδεύσεως, το οποίον θα προπαρασκευάζη δια τας επαγγελματικάς σπουδάς ή και την άνευ 

τοιούτων επίδοσιν εις το σχετικόν επάγγελμα.» (Γληνός: 1925, 142)· και, δεύτερον, η ίδρυση τεχνικών-

επαγγελματικών σχολών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών 
των κατώτερων κοινωνικών τάξεων. Καταργείται με αυτόν τον τρόπο η μονολιθικότητα και η 

μονοδρομική διάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και οι μαθητές εφοδιάζονται με 

όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη ζωή. Η πρόταση ολοκληρώνεται με την πρόνοια για 
ίδρυση Διδασκαλείου Τεχνικής Εκπαιδεύσεως. 

Ωστόσο, στην κριτική που ασκεί στα νομοσχέδια του 1929, ο Γληνός επανέρχεται στο ζήτημα 

καταγγέλλοντας ότι «η πρακτικοποίηση της παιδείας μας είναι στο σύνολό της ένα παραμυθάκι. 

Υπονοείται. Πουθενά δεν πραγματώνεται.», αφού «ο λαός δεν πιστεύει διόλου στην αξία του κατώτερου 
επαγγελματικού σχολειού, γιατί δεν το γνώρισε ακόμη και γιατί μόνο από ανάγκη μένει στο επάγγελμά του. 

Όλη του η ψυχή, όταν μπορεί, λαχταράει να στείλει το παιδί του σε ανώτερο σχολειό, που θα μεταβάλει 

την κοινωνική θέση του παιδιού του.». Προτείνει οργανωμένη, σωστά στελεχωμένη, απόλυτα 
εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε να πάψει «η σημερινή μονότροπη ροπή και ο 

αρριβισμός όλου του λαού, που τρέχει τυφλά στο δρόμο, που φαντάζεται πως του αλλάζει την κοινωνική 

του θέση, έχοντας υπ’ όψει του την αποστροφή του σε κάθε σχολείο που θα τον κάρφωνε οριστικά στο 
χωράφι του ή στο σφυρί του, ή θα τον έρριχνε γενικά σε ένα πρακτικό επάγγελμα» (Γληνός, 1929). 

Στο Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας μεγάλο μέρος αφιερώνεται στην παρουσίαση της πρότασης 

για την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, η οποία «δε θα είναι στενά τεχνική παρά επιστημονική» και 

θα διαιρείται σε διαφορετικούς τύπους αναλόγως των ασχολιών του λαού και των ενδιαφερόντων των 
παιδιών. Έτσι, η αγροτική μόρφωση, κοντά στα μαθήματα γενικής παιδείας, θα περιλαμβάνει και 

μαθήματα εφαρμοσμένης εδαφολογίας, χημείας, βοτανικής, δενδροκομικής, ζωολογίας, ζωοτεχνίας, 

υγιεινής και ψυχολογίας των ζώων, οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων και λογιστικής· η 
βιομηχανική και βιοτεχνική μόρφωση, θα περιλαμβάνει μαθήματα φυσικής, χημείας, μηχανικής, 

εφαρμοσμένων μαθηματικών, οικονομικών και λογιστικής, ψυχολογίας, ξένων γλωσσών· τη ναυτική 

μόρφωση θα συμπληρώνουν γνώσεις ωκεανογραφίας, κοσμογραφίας, μετεωρολογίας, φυσικής, 

ιστορίας, φιλολογίας κ.ο.κ. Και, φυσικά, σε όλα αυτά τα σχολεία προϋποτίθεται μια «γερή γενική 
μόρφωση, που θα έχει σκοπό να κατατοπίσει στο χώρο, στο χρόνο και στο σημερινό παγκόσμιο δικό μας 

πνευματικό πολιτισμό (μητρική γλώσσα, ξένες γλώσσες, φιλολογία δική μας και ξένη, ιστορία, γεωγραφία, 

μουσική, θέατρο, φυσική αγωγή).» (Γραμματεία Παιδείας της ΠΕΕΑ, 1944: 37). 

 

6. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Σύμφωνα με τον Γληνό, η ελληνική εκπαίδευση έχει ολιγαρχική δομή, αφού αγνοεί τη 
συντριπτική πλειοψηφία του Έθνους και αφιερώνεται στο πολλοστημόριο των μαθητών που θα 

ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές.  Σ’ αυτήν επικρατεί οπισθοδρομικό πνεύμα, αφού αγνοεί και 

περιφρονεί τη σημερινή ζωή και τον νεοελληνικό πολιτισμό, και φριχτός εμπαιγμός, αφού «δεν 
γνωρίζουμε τα πράγματα, τα ονομάζουμε». Η λέξη εκδιώκει από το σχολείο την επιστήμη και την 

πράξη, την παρατήρηση, το έργο, την κίνηση. Ατροφούν οι δημιουργικές δεξιότητες, καλλιεργείται η 

αποστροφή της θετικής εργασίας, υποθάλπεται ο μεταπρατισμός και ο παρασιτισμός, καθώς «το 
δίπλωμα του Πανεπιστημίου ενεφανίζετο ως η μαγική ράβδος της κοινωνικής αναδείξεως, ή εν πάση 

περιπτώσει σωσίβιον αλάνθαστον ουδεμίαν θύελλαν της ζωής φοβούμενον». (Γληνός, 1925: 40-41). 
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Το ελληνικό πανεπιστήμιο στηρίζει την καθυστέρηση και την αντίδραση, αίτιο και αιτιατό του 

ψυχικού ξεπεσμού της ελληνικής κοινωνίας: «ο άγονος ιστορισμός και ο πιθηκικός συγχρονισμός εκεί 
έχουν το παλάτι τους». Στις φυσιογνωστικές επιστήμες μεταφέρονται αυτούσια ξερές γνώσεις από τον 

επιστημονικό θησαυρισμό της Δύσης, αλλά απουσιάζει το πνεύμα της παρατήρησης και της 

συστηματικής έρευνας, η νηφαλιότητα και το ξεκαθάρισμα των μεσαιωνικών προλήψεων. Στους 
κλάδους των πνευματικών επιστημών επικρατεί είτε μια διακοσμητική ιστορία χωρίς βαθύτερο νόημα 

είτε ένας άγονος ιστορισμός: «Κουτσαίνοντας κι εδώ παρακολουθιέται η Ευρωπαϊκή επιστήμη από τις 

απόψεις, που προσαρμόζονται στο πνεύμα των σχολών. Στις επιστήμες του δικαίου ένας ξερός ιστορικός 

ρωμαϊσμός και η τρεχούμενη δικονομία, στη θεολογία ο ίδιος ιστορισμός σφικτοπεδικλωμένος από της 
ορθοδοξίας τα δεσμά, στους ιστορικούς κλάδους, η λεγόμενη “καθαρή επιστήμη” η μικρομπακάλικη 

δηλαδή έρευνα, το εντρύφημα της σοφίας, χωρίς μια συνθετική απόπειρα, χωρίς ένα στοχασμό. Κλάδοι 

ολόκληροι των επιστημών, της νεώτερης έρευνας καταχτήσεις, μένουν για ολόκληρες δεκαετηρίδες 
άγνωστοι στην Ελλάδα.» (Γληνός, 1923). Ο ίδιος θα γράψει επιγραμματικά: «Η κύρωση της ιστορικής 

γνώσης δεν είν’ άλλη καμμιά παρά η ίδια η ζωή, η ιστορική δικαίωση» και «ο βασικός σκοπός της 

επιστήμης είναι να απομακρύνει το μυστήριο» (Θεοδωρίδης, 2008: 146-147). 
Αντιθέτως, η αστική τάξη επιδιώκει να υποτάξει την επιστήμη και να την καταστήσει όργανο 

της αντίδρασης, ώστε από αυτήν να βγαίνει μία κοσμοθεωρία χρήσιμη για το κοινωνικό καθεστώς. 

Κανένας οπαδός του ιστορικού υλισμού δεν κατέχει πανεπιστημιακή θέση, ενώ και η ίδια η δομή του 

πανεπιστημίου -με τα δίδακτρα, τον τρόπο εισαγωγής σε αυτό, τον περιορισμένο αριθμό φοιτητών- 
ευνοεί την αναπαραγωγή της αστικής τάξης. Το αίτημα που εκφράζεται μέσα από τη Διακήρυξη του 

Ε.Ο. (1927) είναι η αναδιοργάνωση της πανεπιστημιακής παιδείας σύμφωνα με τις αρχές της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημιουργικής εργασίας. 
Το 1936 μέσα από τις σελίδες των  Νέων Πρωτοπόρων ο Γληνός καταγγέλλει πως στις 

περισσότερες σχολές και στις περισσότερες έδρες διδάσκουν «επιστήμονες καθυστερημένοι, μικρόζηλοι 

μεταπράτες της επιστήμης ως βιοποριστικού μέσου […] αισχροκερδείς και βιβλιοκάπηλοι και εκβιαστές 
των φοιτητών […] άπληστοι στο κέρδος και ανάπηροι στα επιστημονικά χρέη τους», κατάσκοποι και 

συνεργάτες της Γενικής Ασφάλειας. «Το Πανεπιστήμιο -της επιστήμης ο ιερός ναός, το “τέμενος των 

Μουσών”, η “ποτνία μήτηρ” των νέων- έγινε μητρυιά τους» και «φρούριο απόρθητο συντηρητισμού», το 

οποίο απογοητεύει και απωθεί τους νέους που με τόση λαχτάρα και φλόγα προσέρχονται σε αυτό: 
«αντίς να θερμάνει και να εκπυρώσει την ψυχή των νέων, να τους γεννήσει το ζήλο για τη μάθηση και τον 

έρωτα των καλών και γεναίων, να τους υψώνει ένα ιδανικό και να τους παροτρύνει να ορμούν γοργά και 

ακατάσχετα για την κατάχτησή του, απεναντίας σπρώχνει τους νέους στο δρόμο, τους περιφρονεί, τους 
βρίζει, τους αποδιώχνει, τους κόβει κάθε ψυχική ανάταση και δεν μένει άλλο μέσο επιβολής παρά ο 

βούρδουλας και το κλομπ της αστυνομίας και η σπάθη του χωροφύλακα». (Γληνός, 1975: 126-131). 

Όλοι αυτοί οι λόγοι ωθούν τον Γληνό να αρνείται κάθε φορά που του προτεινόταν 

πανεπιστημιακή θέση. Όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, παλιός συναγωνιστής του 
δημοτικιστικού αγώνα τον πλησίασε και του είπε πως πρέπει κάποτε κι οι ίδιοι να διδάξουν εκεί. Η 

απάντηση του Γληνού αποστομωτική: «αβαρία στις επιστημονικές μου πεποιθήσεις δεν κάνω, αρκετούς 

συβιβασμούς κάνουμε στην καθημερινή μας επαγγελματική και ατομική ζωή και στις κοινωνικές μας 
σχέσεις, την τιμιότητα της επιστημονικής σκέψης θα την κρατήσω πάντα ψηλά, ήταν κι είναι το leit-motiv 

της ζωής μου. Μονάχα σαν θα μπορέσω να διδάσκω κείνο που πιστεύω σωστό, αληθινό, μονάχα τότε, σε 

μια άλλην Ελλάδα, στην Ελλάδα που οραματιζόμαστε...». 
Τον Απρίλιο του 1936 ο Γληνός αρχίζει να οργανώνει ένα μαρξιστικό πανεπιστήμιο, το «Λαϊκό 

Πανεπιστήμιο» του Ριζοσπάστη. Εκεί ευελπιστεί απερίσπαστος να πραγματώσει όσα μια ζωή πρέσβευε 

και δε χώρεσαν στα στενά πλαίσια του κρατικού μηχανισμού. Η λειτουργία του πανεπιστημίου αυτού 

προγραμματιζόταν για τον επόμενο Σεπτέμβρη αλλά ανατράπηκε από την επιβολή της μεταξικής 
δικτατορίας. (Γληνός, 1983

a
: κβ’). 

 

7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Κατά την πρώτη περίοδο της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας ο Γληνός αγωνίζεται για ένα 

«νέο ιδανικό παιδείας, βγαλμένο από νέο ιδανικό ζωής», θιασώτης ακόμη του αστικού 
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φιλελευθερισμού. Είναι γνωστό ότι το αίτημα για τη χρήση της δημοτικής στο σχολείο δεν αποτελούσε 

στενά γλωσσικό ζήτημα, αλλά εμπεριείχε μια νέα φιλοσοφία, έναν ριζικό ιδεολογικό 
αναπροσανατολισμό, αφού στη θέση του κλασικισμού, της στροφής στην αρχαιότητα ή το παρελθόν 

έμπαινε το παρόν, ο νέος ελληνισμός, ως το στοιχείο που καθόριζε τα λεγόμενα «μορφωτικά αγαθά» 

(Τερζής, 1988: 39). Τα κείμενα του αυτής της πρώτης περιόδου υιοθετούν τη νέα παιδαγωγική 
αντίληψη, που ανήκει στα ευρύτερα πλαίσια του Νέου Σχολείου, καθώς δίνει έμφαση στον 

παιδοκεντρικό χαρακτήρα της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης και στις σοβαρές συνέπειες που 

προκύπτουν από αυτόν τον παιδαγωγικό αναπροσανατολισμό. Απορρίπτει «το σχολείον φυλακήν και το 

σχολείον υπνωτήριον, το σχολείον των λόγων, των γραμματικών τύπων και των κενών φράσεων, το 
σχολείον το σκοτεινόν εσωτερικώς και εξωτερικώς» (Γληνός, 1925: 303-304) και στη θέση του 

προτείνει το σχολείο των έργων, το σχολείο που τα τοιχώματά του «δεν γίνονται τείχη σινικά 

αποκλείοντα την ζωή», το σχολείο όπου ο δάσκαλος «έχει εστραμμένα τα βλέμματα προς την ζωήν και 
έχει ανοικτήν την ψυχή του προς τα κελεύσματά της» (Γληνός, 1925: 299-300). Στα νομοσχέδια του ’13 

τίθεται ως γενικός σκοπός της παιδείας η ηθική, θρησκευτική και εθνική αγωγή. 

Μετά όμως και τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 και όσο η όλη προσπάθεια των 
δημοτικιστών αποσυνδέεται από τους φορείς της εξουσίας και μετατοπίζεται στον Ε.Ο., τόσο αρχίζει ο 

προβληματισμός για τη φύση της εκπαίδευσης. Στον αστικό ανθρωπισμό αντιπαρατίθεται πια ο 

κοινωνικός δημοτικισμός που, βγαλμένος από την πάλη των αδικημένων κοινωνικών τάξεων, εκφράζει 

τους πόθους και τις λαχτάρες όσων παλεύουν να απαλλαγούν από τον οικονομικό, κοινωνικό και 
πνευματικό ζυγό και ενσαρκώνει το νέο ιδανικό της παιδείας. Το αφηρημένο ανθρωπιστικό ιδανικό των 

γραφτών του 1924 («σκοπός της παιδείας είναι να βοηθά το λαό στην προαγωγή του πολιτισμού και να 

τον κάνει ολοένα ικανότερο να δημιουργεί ανώτερες αξίες πολιτισμού») δίνει τη θέση του σε μια πολύ 
συγκεκριμένη τοποθέτηση: «Μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής Πολιτείας η παιδεία θέτει στον εαυτό της 

ως γενικό σκοπό να ανυψώσει πνευματικά, ηθικά και υλικά τον εργαζόμενο λαό, να του δώσει δηλαδή 

όλα τα μορφωτικά στοιχεία και να του παρασκευάσει όλες τις δυνατότητες, ώστε να μπορεί να 
πολλαπλασιάσει την παραγωγή των υλικών πολιτιστικών αγαθών, να εκμεταλλευθεί και αναπτύξει τις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές της Χώρας μας, να προαγάγει τον πνευματικό πολιτισμό μας και να οργανώσει 

και εξελίξει τους θεσμούς της Πολιτείας σαν πραγματικά ελεύθερος λαός.» (Γραμματεία Παιδείας της 

ΠΕΕΑ, 1944). 
Αναφορικά με τη νοηματοδότηση του όρου «εθνική αγωγή» και την αντιμετώπιση του 

«εθνικού εαυτού» και του «άλλου», οι θέσεις του Γληνού διαφοροποιούνται όσο κινείται από τον 

εκπαιδευτικό στον κοινωνικό δημοτικισμό. Απορρίπτοντας σταδιακά τα κατάλοιπα του μιστριωτισμού, 
περνάει προοδευτικά από την εθνική στην υπερεθνική αγωγή. Από «την αρχαΐζουσα γλώσσα και το 

όνειρο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας» στα «νέα γόνιμα, δυναμικά ιδεώδη» (Γληνός, 1929). «Γλώσσα, 

τέχνη, ήθη και έθιμα, όσο είναι ζωντανά και όπως διαμορφώνονται από την εξέλιξη των αντικειμενικών 

όρων της ζωής και από την αλληλεπίδραση των σημερινών πολιτισμένων λαών», αυτά αποτελούν πλέον 
τα στοιχεία της εθνικής αγωγής. Στη Διακήρυξη του Ε.Ο. (1927) αποσαφηνίζεται ότι δεν πρέπει να 

γίνεται εκμετάλλευση της έννοιας του εθνισμού και της εθνικής αγωγής με την καλλιέργεια του 

σωβινισμού, ούτε να ταυτίζεται η έννοια του έθνους με τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και, 
φυσικά, από τα διδακτικά βιβλία και τα προγράμματα πρέπει να λείψει κάθε καλλιέργεια εθνικού 

φανατισμού και μίσους ενάντια σε άλλους λαούς. «Η καλλιέργεια των στοιχείων του εθνικού πολιτισμού 

μας δεν πρέπει να γίνεται εμπόδιο για το ξάπλωμα και την αφομοίωση των στοιχείων του υπερεθνικού 
πολιτισμού. Το να εργαστούμε δημιουργικά και να ζήσουμε εντατικά μέσα στον πολιτισμένο κόσμο, 

επιδιώκοντας μιαν ενότητα ανθρώπινου πολιτισμού, πρέπει να νικάη την τάση τού να υψώνουμε εμπόδια 

στην ενότητα αυτή ιδιότυπα εθνικά στοιχεία, που μόνο διακοσμητικό χαραχτήρα μπορεί να έχουν.» 

(Γληνός, 1927: 56-58). Αργότερα οι θέσεις του θα διατυπωθούν ως εξής: η παιδεία «είναι ανοιχτή για 
να δέχεται πρόθυμα τη γνώση και την πείρα των ξένων εθνών. Θα παρακολουθεί πάντα με ενδιαφέρο τη 

ζωή και τον πολιτισμό τους. Χωρίς δουλική μιμητικότητα, αλλά και χωρίς ξενηλατικό πνεύμα θ’ 

αφομοιώνει κάθε αφομοιώσιμο ξένο πολιτιστικό στοιχείο. Δε θα καλλιεργεί τα μίση ανάμεσα στους λαούς. 
Αλλά θα εμπνέει στα παιδιά το σεβασμό στις πατρίδες των άλλων ανθρώπων, θα τα κεντρίζει με την ιδέα 

της ευγενικής άμιλλας, που ωθεί στο ν’ αναδείξουμε την πατρίδα μας μέσα στο παγκόσμιο στίβο ως μια 

δύναμη προόδου και θα καλλιεργεί την τάση της συνεργασίας όλων των εθνών για την πρόοδο του 
ανθρώπινου πολιτισμού.» (Γραμματεία Παιδείας της ΠΕΕΑ, 1944). 
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Σημαντική μετατόπιση, επίσης, καταγράφεται στην τοποθέτηση του Γληνού απέναντι στο 

ζήτημα της ταξικότητας της εκπαίδευσης και της επιλεκτικής λειτουργίας που το σχολείο επιτελεί. 
Μέχρι το 1920, καθώς δεν υπάρχει προβληματισμός πάνω στον ταξικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ο 

Γληνός παλεύει να επιβάλει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από τα πάνω. Πιστεύει ότι η αστική τάξη, 

με το Βενιζέλο επικεφαλής, επιδιώκει την εθνική αναγέννηση, ενάντια στα εναπομείναντα φεουδαρχικά 
στοιχεία. Στα 1913 η εισηγητική έκθεση των νομοσχεδίων και η σειρά άρθρων του στην εφημερίδα Νέα 

Ελλάς δεν αφήνει καμιά ασάφεια για τον ταξικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης. Υπάρχει ευκρινής 

διάκριση μεταξύ των βαθμίδων, ανάλογα με τον προορισμό του καθενός στην κοινωνία: το δημοτικό 

σχολείο απευθύνεται στη συντριπτική πλειοψηφία του λαού που δε θα λάβει περαιτέρω μόρφωση· το 
αστικό σχολείο σ’ αυτούς που θα συνεχίσουν «εν ταις προς τούτο επαγγελματικαίς, εμπορικαίς, 

βιοτεχνικαίς, γεωπονικαίς, ναυτικαίς ή άλλαις ειδικαίς σχολαίς μέλλουσι να κατέλθωσιν εις τον αγώνα της 

ζωής»· το γυμνάσιο «σκοπόν έχει να παράσχη την ανωτάτην γενικήν μόρφωσιν εις εκείνους, οι οποίοι 
μέλλουσι να αποτελέσωσι την ανωτέραν εν τη κοινωνία τάξιν». Οι μορφωτικές ανάγκες του καθενός 

υπαγορεύονται από την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει, γι’ αυτό «πρέπει να παράσχωμεν εις εκάστην 

κοινωνικήν τάξιν όσω το δυνατόν αρτιωτέραν την εις αυτήν αναγκαιούσαν γενικήν μόρφωσιν» (Γληνός, 
1925: 92). Πρέπει να αποτρέψουμε από τη μέση εκπαίδευση το μεγάλο πλήθος των μαθητών «οίτινες 

παρασύρονται εις αυτά, χωρίς ούτε πρέπον, ούτε αναγκαίον, ούτε χρήσιμον να είνε, ούτε εις αυτούς ούτε 

εις την κοινωνίαν» (Γληνός, 1925: 127). 

Αντίθετα, στην περίοδο της διάσπασης του Ε.Ο. ο Γληνός προσεγγίζει πλέον από καθαρά 
ταξική σκοπιά το εκπαιδευτικό πρόβλημα. Αντιμετωπίζει το σχολείο ως ένα από τα πιο πλούσια φέουδα 

του κομματισμού, ως μηχανισμό επιλογής των στελεχών της αστικής τάξης, των αυριανών 

εκμεταλλευτών του λαού, μιας αγράμματης και απαίδευτης μάζας που κοινωνικοποιείται ώστε να γίνει 
παθητικός αποδέκτης της κοινωνικής τάξης: «Η θεωρία “το κράτος υπεράνω των τάξεων” τη στιγμή που 

υπάρχουν τάξεις, είναι καθαρό ξεγέλασμα, για να κρύψη την πραγματικότητα, δηλ. “το κράτος υπέρ της 

άρχουσας τάξης”. Το ίδιο είναι ξεγέλασμα και η θεωρία “η παιδεία υπεράνω των τάξεων” εκεί όπου 
υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, για ν’ αποσκεπάση την πραγματικότητα δηλ. το “η παιδεία όργανο της 

άρχουσας τάξης”.» (Γληνός, 1927). «Η παιδεία είτανε σε όλες τις εποχές και είναι και σήμερα σε όλες τις 

χώρες της γης χωρίς καμιά απόλυτα εξαίρεση όργανο ταξικής επιβολής. Παντού και πάντα, όχι η 

“παρερχομένη γενεά” παρά η τάξη που κυβερνά, αυτή ζητάει να υποβάλει και να επιβάλει στα παιδιά τις 
ιδέες, που υπηρετούνε τα δικά της συμφέροντα. Καμιά μοναρχία, καμιά ολιγαρχία, καμιά “δημοκρατία” 

ως τώρα δεν έκαμεν εξαίρεση απ’ αυτόν τον κανόνα. Για να πάψει η παιδεία να είναι όργανο της ταξικής 

επιβολής, πρέπει να μην υπάρχει τάξη, που να έχει συμφέρο να επιβάλλεται. Ως τη σημερινή στιγμή δεν 
υπάρχει καμιά κοινωνία χωρίς τάξες.» (Γληνός, 1931: 69-79). Αργότερα, από τη στιγμή που ο Γληνός 

αναλαμβάνει τον ρόλο του πνευματικού ταγού του ΚΚΕ, αντιλαμβάνεται την ολοκληρωτική 

επικράτηση του κομμου-νισμού ως το τέλος της Ιστορίας, τη δε δικτατορία του προλεταριάτου ως μια 

αναγκαία μεταβατική κατάσταση προς την αταξική κοινωνία. Στο πλαίσιο της αποδοχής αυτής της 
κοσμοθεωρίας, οι απόψεις του για την παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρώνονται στη λαϊκή 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που αποσκοπεί σε μια παιδεία απελευθερωτική, ώστε να εξυπηρετηθεί το 

ιδανικό μιας επαναστατημένης αταξικής κοινωνίας: «Η παιδεία μέσα στην κοινωνική οργάνωση είναι η 
σπουδαιότερη κοινωνική λειτουργία ταγμένη στην υπηρεσία του Λαϊκού Συνόλου. […] έχει ως βασική της 

αρχή “ένας λαός μια παιδεία”. Όλοι έχουν ίσα, μα πραγματικά, δικαιώματα στη μόρφωση, από την 

κατώτατη ως την ανώτατη βαθμίδα, χωρίς κανένα περιορισμό από οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους με 
μόνο κριτήριο την ικανότητα και ανάλογα με τη φυσική κλίση του καθενός.» (Γραμματεία Παιδείας της 

ΠΕΕΑ, 1944). 

Άσχετα με το πόσο κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με όσα ο Γληνός πρέσβευε, δεν μπορεί παρά 

να του αναγνωρίσει ότι σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε με μαχητικότητα για την ανόρθωση της 
παιδείας, με γνώμονά του μια φράση που έμεινε παροιμιώδης: «Η μόρφωση δεν είνε ζήτημα γνώσης, 

είνε ζήτημα ζωής». 
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Από τη γνώση στη Γνωσιοκρατία: μια κριτική προσέγγιση της 

γνωσιοθεωρίας στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα 

 
Σταυρούλα ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ, Δρ. Θεολογίας 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πλαίσιο της μοντέρνας και μεταμοντέρνας κατάστασης, η νέα ερμηνεία της έννοιας «γνώση» μετατρέ-

πεται σε πρωταρχικό μέσο για την επίτευξη της προόδου και της ανάπτυξης του κοινωνικού συνόλου, γενικά, και 

του ατόμου ειδικά. Η «επανάσταση της γνώσης», εμφανιζόμενη εντατικά κατά τον 20ό αι. στηρίζεται στην ιδέα ότι 
οι εγκέφαλοι αποτελούν σημαντικό παραγωγικό κεφάλαιο που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. 

Αυτό το μοντέλο σκέψης επικεντρώνεται στον εξωτερικό άνθρωπο και στη μονομερή καλλιέργεια της εξωτερικής 

αρετής. Έτσι, η νέα γνωσιοαντίληψη, ως γνωσιοκρατική, αναδεικνύεται σκοταδιστική, μ’αποτέλεσμα να πρακαλεί 

«αξιακό κενό», διότι εγκαθιδρύει μία νέα σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο. 

Στην εργασία αυτή εξετάζουμε την έννοια της Γνωσιοκρατίας, όπως εντοπίζεται ειδικότερα στο σχολείο, 

ως οργανωμένο σύγχρονο θεσμό. Η εξάπλωση της σχολειοποίησης, συνδέεται με την έννοια της Γνωσιοκρατίας, 

όπου το νεωτερικό κράτος και οι μοντέρνες και μετα-μοντέρνες κοινωνίες, ακολουθώντας την τάση 

εξορθολογισμού της σκέψης με τη συνδρομή της τεχνολογίας, προχώρησαν στον εξορθολογισμό της διοίκησης 

των σχολικών θεσμών, μέσα από την ανάπτυξη γραφειοκρατιών, με σκοπό την ορθολογική λειτουργία τους. Έτσι 

παρακολουθούμε τις ιδεολογικές τάσεις, που μεταφέρονται άδηλα στο σύγχρονο ελληνικό σχολικό περιβάλλον, 

υπό την επίδραση φιλοσοφικών και κοινωνιολογικών ρευμάτων, καθώς και το ρόλο των νοητικών σχημάτων και 

νοηματικών συσχετισμών στη διαδικασία εν-νόησης της ατομικής και συλλογικής γνωρίζουσας συνείδησης. 
 

ABSTRACT 

Under the context of modern and postmodern situation, the new interpretation of the concept “knowledge” 

turn into a primary instrument for achieving progress and development of the society in general and of individual 

in particular. The “revolution of knowledge” featured intensively in the 20th century, based on the idea that human 

brains are an important productive capital, contributes to modernization of society. This model focuses on thinking 

the outer man and the one-sided cultivation of external virtue. Thus, the new perception of knowledge, as 

gnosiocratic, becoming obscurantist, and thereby causes vacuum of values, establishing a new relationship 

between man and world. 

 In this paper we examine the concept of Gnosiocracy as specifically identified in school, organized as a 

modern institution. The spread of schooling is linked to the concept of Gnosiocracy, where modern and 
postmodern societies, following the rationalization trend of thought with the assistance of technology, proceeded 

rationalization of administration and school institutions, through the development of bureaucracies. So we watch 

ideological trends, transported unseen in modern Greek school, under the influence of philosophical and 

sociological currents, and the role of meaning schemes and meaning perspectives in the process of making 

meaning of individual and collective cognitive consciousness.  

 
Όπως παρατηρούμε, η έννοια της γνώσης εκπηγάζει από τη διαρκή ανάγκη του 

ανθρώπου για βελτίωση και πρόοδο τόσο του ίδιου όσο και της κοινωνίας στην οποία ζει και 

αναπτύσσεται. Πρόκειται για μια κοινωνική πράξη, κατά την οποία, αξιοποιούνται τα γενικώς 

παραδεκτά σχήματα, τα οποία κατόπιν μεθοδεύονται και κωδικοποιούνται με σκοπό 

ν’αποτελέσουν το γνωστικό σύστημα που θα διέπει τη δράση τόσο κάθε ατόμου ξεχωριστά 

όσο και του κοινωνικού συνόλου γενικά. Στα πλαίσια παιδαγωγικής συζήτησης, μάλιστα, θα 

μπορούσαμε ν’αναφέρουμε ως γνώση, «τη συσσωρευμένη ικανότητα που έχει αποκτηθεί και η 

οποία αναφέρεται στον έλεγχο του περιβάλλοντος και στους διανοητικούς τρόπους 

(«τεχνικές») καθώς και στις εμπειρίες που έχουν εσωτερική και ουσιαστική αξία γι’αυτές τις 

ίδιες» (Καραφύλλης, 2007). 
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 Στη διαδικασία διαμόρφωσης του γνωστικού συστήματος μιας κοινωνίας, ειδικότερα, 

διαπιστώνουμε πως υπεισέρχονται δύο κύριοι παράγοντες: α. το νοητικά σχήματα και β. οι 

νοηματικοί συσχετισμοί. Τα νοητικά σχήματα, αρχικά, αφορούν στους ξεχωριστούς τρόπους 

με τους οποίους δομείται εσωτερικά η γνώση σε κάθε άτομο. Αυτά προσφέρουν όλο το 

υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα δομηθεί η γνώση, θα επιλυθεί ένα πρόβλημα, θα σκηνοθετηθεί η 

επιχειρηματολογία σε ένα ζήτημα. Στη διαμόρφωση και καλλιέργεια των νοητικών σχημάτων 

δεν ενδιαφέρουν, άλλωστε, οι απλές πληροφορίες, διότι αυτές αποτελούν τοπικές λεπτομέρειες 

(Λυγερός, 2009), που δεν συνάδουν στην επίτευξη του καθολικού σκοπού που επιχειρείται να 

διαμορφωθεί με τα νοητικά σχήματα. Αντίθετα, μέσω αυτών συμπιέζεται και φιλτράρεται, θα 

λέγαμε, η πληροφορία, η οποία πλέον εντάσσεται σε μία μεθοδολογία, το διαμορφωμένο 

νοητικό σχήμα, που θα προσφέρει τόσο τη δυνατότητα κατανόησης του προβλήματος όσο και 

τη δυνατότητα επίλυσής του. 

 Οι νοηματικοί συσχετισμοί, απεναντίας, αφορούν, θεωρίες και παραδοχές, που 

λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη κατά την καθημερινή μας πρακτική. Πρόκειται για την 

πολιτισμική αφομοίωση που οικοδομείται σταδιακά σε κάθε άνθρωπο και του προσφέρει το 

κατάλληλο υπόβαθρο, πάνω στο οποίο λειτουργούν τα νοητικά σχήματα και κατ’επέκταση 

παράγεται η σκέψη. Όπως εξάλλου αναφέρεται, οι νοηματικοί συσχετισμοί λογίζονται ως 

κριτήρια κριτικής αξιολόγησης, αφού «αναφέρονται στο σύνολο των πρότερων υποθέσεων, δια 

μέσου των οποίων η νέα εμπειρία αφομοιώνεται και μεταμορφώνεται με βάση τις 

παρελθοντικές εμπειρίες του ατόμου, όταν το τελευταίο βρίσκεται στη διαδικασία ερμηνείας 

των φαινομένων» (Mezirow, 1990).  

Όπως παρατηρούμε, οι παραπάνω παράγοντες, τα νοητικά σχήματα και οι νοηματικοί 

συσχετισμοί, συνυπολογίζονται, με αποτέλεσμα η διαμόρφωση ενός συστήματος γνώσης 

ν’αποτελεί το συνονθύλευμα τόσο των κοινωνικών παραδοχών που διαμορφώνονται κατόπιν 

κοινών θεωρήσεων όσο και των ατομικών παραδοχών, που διαμορφώνονται με τυχαίο τρόπο 

καθημερινά κατά τη δημιουργία υποθετικών σχημάτων-συλλογισμών, με τα οποία επιδιώκει να 

κατανοήσει κάθε άτομο τον κόσμο γύρω του. 

 Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι τα νοητικά σχήματα και οι νοηματικοί 

συσχετισμοί αλληλεπιδρούν κατά φυσικό και αρμονικό τρόπο στη δημιουργία της γνώσης και 

μάλιστα της σχολικής. Από τη μία, μέσω των νοητικών σχημάτων διαμορφώνουμε μέρος της 

ατομικής γνωρίζουσας συνείδησης, η οποία είναι απαραίτητο να εξασφαλίζει τα εξής 

στοιχεία για κάθε άτομο: την αυτάρκεια, την αυτοκυριαρχία και κατόπιν την ανοιχτότητά του 

(Ιντζεσίλογλου, 2014) προς νέα νοητικά σχήματα. Από την άλλη πλευρά οι νοηματικοί 

συσχετισμοί συμπληρώνουν την ατομική γνωρίζουσα συνείδηση, προσφέροντας μια κοινή 

ερμηνεία του κόσμου. Συμβάλλουν κατ’αυτόν τον τρόπο στην καλλιέργεια της κοινής-

συλλογικής γνωρίζουσας συνείδησης των ατόμων, τα οποία αποκτούν την ιδιοπροσωπεία 

τους (και το αίσθημα του «ανήκειν») διακρινόμενα από άλλα άτομα, τα οποία διαμορφώνουν 

σε έτερα πλαίσια τους νοηματικούς τους συσχετισμούς. 

 Ωστόσο, η διαπίστωση ότι τα όρια αυτού που ονομάζουμε γνώση είναι αρκετά 

ελαστικά, δημιουργεί παρανόηση μ’αυτό που θεωρείται γνωστό και μ’εκείνο που θεωρείται 

άγνωστο, με το βαθμό κατανόησης και κατοχής μιας γνώσης ή την επάρκεια μιας απλής 

πληροφόρησης. Η ίδια παρανόηση συμβαίνει και όταν προσπαθούμε να προσδιορίσουμε αυτό 

που πρέπει ν’αποτελέσει «γνώση», αυτό που πρέπει να θεωρηθεί ως βάση για την περαιτέρω 

εξέλιξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού.  

Το πρόβλημα γίνεται περισσότερο περίπλοκο από τη στιγμή που οι αποθεμελιωτικές 

τάσεις των σύγχρονων κοινωνικών ρευμάτων προσκρούουν στην έννοια της διασφάλισης του 

νοήματος στην έννοια της γνώσης. Η διατύπωση ότι «το μέλλον θα εξαρτάται από τον 

παράγοντα γνώση» (Βλάχος, 2008), μας φέρνει αντιμέτωπους με πληθώρα ζητημάτων, που 

ανακύπτουν φυσιολογικά ως αντίδραση στο νέο φαινόμενο της Γνωσιοκρατίας. Η 
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Γνωσιοκρατία αναφέρεται, αρχικά, στην καινοφανή θεώρηση του όρου «γνώση» και στη 

μετατροπή-έκπτωσή του σε πληροφορία και είδηση. Η γνώση, μέσω της νέας ερμηνευτικής 

προσέγγισής της, στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Informational Society), 

επανερμηνεύεται, αφού πρώτα αποδομείται από τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοιά της. 

Ενώ θεωρητικά θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη αντίληψη τόσο της 

ατομικότητας όσο και του άλλου, αντιθέτως, το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο μοντέλο 

γνώσης, εμποδίζει την απρόσκοπτη ανάπτυξη τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής 

γνωρίζουσας συνείδησης. Οι δύο κυριότερες τάσεις που επικράτησαν στη σύγχρονη εποχή 

είναι το ρεύμα του μοντερνισμού και αργότερα της μετανεωτερικότητας. Μάλιστα, τα σημεία 

που διακρίνουν κάθε ρεύμα είναι και αυτά που αποτελούν σημεία ρήξης ως προς το νόημα που 

αποδίδεται στην έννοια της γνώσης και στη διαμόρφωση της σχετικής γνωσιοαντίληψης.   

Κατ’αρχήν, η εγκαθίδρυση της γνωστικής ορθολογικότητας αναφάνηκε κατά την εποχή 

του Διαφωτισμού, όπου η γνώση αποκόπτεται από τη σχέση της με το «νόημα», ενώ 

εγκαινιάζεται μια νέα, πιο απόλυτη μορφή του «σκέπτεσθαι». Η γνώση θεωρείται ότι 

προσδίδει δύναμη σ’όποιον την κατέχει, ενώ εργαλεία για την απόκτησή της θεωρούνται η 

εξορθολογισμένη σκέψη, η οποία σχετίζεται με την απολυτοποιημένη αισθησιοκρατία 

αφενός, όπου οι αισθήσεις θεωρούνται αλάνθαστες και ως τέτοιες μπορούν να προβούν σε 

καθολική γνώση της αλήθειας και με την απολυτοποιημένη νοησιαρχία αφετέρου, όπου οι 

δυνάμεις της λογικής θεωρούνται επίσης αλάνθαστες και ως τέτοιες μπορούν να προσφέρουν 

αληθή γνώση. 

Έτσι, στη μοντερνική εποχή η γνώση σχετίζεται με απόλυτες βεβαιότητες, οι οποίες 

ωστόσο παρέχονται απογυμνωμένες από την ιδέα της αρμονικής σχέσης λόγου, καρδιάς και 

βουλήσεως του ανθρώπου, σχέση που επιτρέπει  την ενατένιση  της ψυχοπνευματικότητας, η 

οποία και συμβάλλει στην πληρέστερη και ουσιαστικότερη προσέγγιση της γνώσης. Στη 

μοντερνική σκέψη δηλαδή, η γνώση εξορθολογίζεται, ενώ εγκαθιδρύεται η Λογοκρατία και η 

νοησιαρχία, ρεύματα που αποδίδουν τη γνώση με τεμαχισμένο τρόπο, αφού αυτή αναγκάζεται 

να υπόκειται στην ατομοκρατική λογική, που αυτοπεριορίζει τη γνωρίζουσα συνείδηση και 

απομακρύνει τον άνθρωπο από την ουσιαστική κατανόηση και επομένως την παραγωγή μιας 

πλήρους γνωσιοθεωρίας. Στο πλαίσιο αυτό, η γλώσσα, η ιστορία και η θρησκεία, που ως 

συλλογικές αφηγήσεις συμβάλλουν στην διαιώνιση της γνώσης πάνω σε σταθερά αξιακά 

θεμέλια, τεμαχίζονται και αποκόβονται ως κοινές συνισταμένες πολιτισμού, με αποτέλεσμα η 

παραδοξολογία της σύγχρονης εποχής να στηρίζεται στην εκ θεμελίων αποσύνθεση 

σπουδαιότατων παραγόντων κοινωνικής συνεκτικότητας.  

Λίγο αργότερα, τα αδιέξοδα στα οποία περιήλθε η μοντέρνα σκέψη, αναγνώρισε και 

επιχείρησε να επουλώσει και ν’αντικαταστήσει η μετανεωτερική προοπτική (μετανεω-

τερικότητα ή μεταμοντερνισμός), καθώς νωρίς έγινε αντιληπτό ότι τα ιδεολογικά κενά της 

εποχής του μοντερνισμού δεν κατορθώνουν να επιτύχουν την υπεσχημένη και πολλαχώς 

διακηρυγμένη ελευθερία του ατόμου, αλλά τείνουν να οδηγούν στον κατεξουσιασμό του νου 

του ανθρώπου, ο οποίος περιορίζεται στη μερικότητα, στενότητα και ξηρότητα της 

εξορθολογισμένης γνώσης. Πράγματι, στο πλαίσιο αυτό παρατηρούμε ότι κατάλοιπο της 

μοντέρνας θεώρησης που συνεχίστηκε και αργότερα στη μετανεωτερική σκέψη, είναι η 

αποστέωση του νου και η εγκαθίδρυση της χρησιμοθηρικής λογικής γνώσης, η οποία 

προβάλλεται ως αυτοσκοπός να δημιουργεί την εντύπωση ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να 

λειτουργεί έχοντας ως κριτήριο τη λογική της ανταπόδοσης.  

Στη μετανεωτερική σκέψη, η οποία απεικονίζεται το ίδιο εμφατικά όπως και η 

μοντερνική σκέψη στο ελληνικό σύστημα παιδείας, εγκαθιδρύεται η έννοια της ετερόφωτης 

μάθησης, η οποία απομακρύνει  τον άνθρωπο από την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Η 

σύνδεση της γνώσης με την αύξηση της παραγωγικής δύναμης είναι πλέον ιδιαίτερα προφανής, 

ενώ αντίστοιχες τάσεις παρατηρούμε σε μεταμοντέρνα ρεύματα της σύγχρονης εποχής, όπως η 
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Θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, ο θεσμισμός και ο νεο-θεσμισμός, καθώς και ο 

φορντισμός (νεο-φορντισμός, μετα-φορντισμός), τα οποία συνδέονται με την υπερανάπτυξη 

του βιομηχανικού κλάδου.  

Η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία δημιουργεί την τάση διεθνοποίησης και 

εμπορευματικοποίησης, τα οποία ως τάσεις απομακρύνουν από μια γνήσια προσέγγιση της 

γνώσης, καθώς δηλώνουν ότι «το φαίνεσθαι έναντι του είναι» είναι το παν (θεαματικότητα 

έναντι ουσιαστικότητας). Στο ελληνικό σχολείο αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό, καθώς τα νοητικά 

σχήματα που καλλιεργούνται είναι αποκομμένα από τη διαδικασία της εν-νόησης, ενώ το 

βάρος πέφτει στην ξηρή και αποεντοπισμένη μάθηση γνώσεων. Αυτές οι μαθήσεις από τη μια 

δεν έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των παιδιών, ενώ από την άλλη συμβάλλουν στη 

χρησιμοθηρική λογική, η οποία γίνεται εύκολα αντιληπτή τόσο από την τάση βαθμοθηρίας και 

ανταγωνισμού που κυριαρχεί στο ελληνικό σχολείο, όσο και από την τάση απαλοιφής της 

κατανόησης αιτίου και αιτιατού, ήτοι την καλλιέργεια μιας κριτικής στάσης, που δεν θα 

αμφισβητεί για την αμφισβήτηση και τη δημιουργία εντυπώσεων, αλλά θα πυροδοτεί μια 

αλυσιδωτή αντίδραση, όπου η γνώση θα νοηματοδοτεί κάθε πράξη, καλλιεργώντας αφενός την 

ανάπτυξη νοητικών σχημάτων, που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση τόσο του εαυτού 

όσο και του άλλου και συνδέοντας αφετέρου παρελθόν, παρόν και μέλλον σε μία αρραγή 

συνέχεια και σχέση προόδου και εξέλιξης.  

Δυστυχώς, όπως παρατηρούμε, η μετανεωτερική τάση προσπαθώντας ν’αποκόψει τα 

στοιχεία ορθολογικότητας και να προσπεράσει τη στενότητα πνεύματος που προωθούσε η 

μοντερνική εποχή, προέβη στην επιλεκτική χρήση στοιχείων της μοντερνικότητας, τα οποία 

εφάρμοσε με έναν πιο αφηρημένο και σχετικιστικό τρόπο. Οι νόμοι στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται 

πως χρησιμοποιούν ως μορφή, το οπλοστάσιο της ορθολογικής σκέψης και της κοινωνικής 

συνεκτικότητας, ωστόσο διαπιστώνουμε ότι τα παραπάνω πραγματοποιούνται σε κλίμα 

κατάτμησης, απόσπασης, πολυμορφίας και απροσδιοριστίας.  

Έτσι, κατανοείται και το γραφειοκρατικό σύστημα που έχει εγκαθιδρυθεί στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η ελληνική παιδεία αποκτώντας δημόσιο χαρακτήρα 

ήδη από την εποχή της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους, προσδένεται στα γρανάζια της 

κρατικής μηχανής, όπου το απρόσωπο των γραφειοκρατικών διαδικασιών σχετίζεται με την 

φορμαλιστική τυποποίηση, καθώς η γνώση θεωρείται πλέον κεφάλαιο, στο οποίο μπορεί 

κανείς να επενδύσει.  

Το γνωσιοκρατικό σύστημα, που εγκαθιδρύεται πλέον στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, 

χρησιμοποιεί τη γνώση με υλιστικό τρόπο, καθώς η ίδια συνδέεται με την κατάληψη 

αξιωμάτων, με την εργασιακή αποδοτικότητα, η οποία αξιολογείται μέσα από ένα σύστημα 

εξετάσεων, που σχετίζεται με την κοινωνική διαστρωμάτωση μέσα από τον έλεγχο της γνώσης. 

Παράλληλα, η γνώση είναι αποτυπωμένη όχι στο νου και στην καρδιά των μαθητών, αλλά στο 

πτυχίο και τον βαθμό που αναγράφεται σ’αυτό, καθώς αυτό αποτελεί το «σπουδαιότερο» 

στοιχείο, που καταδεικνύει το επίπεδο κατοχής μιας γνώσης.  

Αντίθετα, η καθ’έξιν και κατ’ενέργειαν γνώση, την οποία εισήγαγε από πολύ νωρίς ο 

Μάξιμος Ομολογητής, διαβεβαιώνει ότι η γνώση πρέπει να εκλαμβάνεται συνολικά, δηλαδή 

ως μια γνώση που είναι χρήσιμη για την καθημερινή ζωή μας παράλληλα με τη γνώση που 

είναι χρήσιμη, διότι προσδίδει νόημα στη ζωή μας, ως περισσότερο πνευματική. Αυτό μπορεί 

να ερμηνευθεί ως εξής: οι μαθητές μέσα από το σχολείο οφείλουν να αντλήσουν εκείνα τα 

στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να καλλιεργήσουν γνώση που δεν στηρίζεται σε εφήμερες και 

αλλοιώσιμες αφηγήσεις, αλλά θα έχουν αποκομίσει όλα εκείνα τα εφόδια, μέσω των οποίων 

άφοβα θα είναι σε θέση να προβούν σε κατανόηση και αλληλεπίδραση με τον κόσμο τους. Με 

το πέρας αυτής της διαδικασίας οι μαθητές θα μπορούν ν’αφουγκραστούν το ταυτό και το 

έτερο όχι δογματικά, αλλά ως μέρη που συνανήκουν στην κοινή ιστορία και συναπαρτίζουν 

τον κόσμο, αν και εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο. 
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Αυτό όμως που παρατηρούμε στη γνωσιοκρατική θεώρηση της γνώσης στο σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο είναι ότι αυτή δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη ούτε γνήσιων νοητικών 

σχημάτων, αφού πρόκειται για θεωρητική και άπρακτη μαθητεία, ούτε αξιολογεί/αξιοποιεί 

τους νοηματικούς συσχετισμούς, διότι η γνώση υποβαθμίζεται σε είδηση-πληροφορία και 

σχετίζεται με τη θεαματική-εντυπωσιακή απεικόνιση, υπονομεύοντας κατ’αυτόν τον τρόπο τις 

δυνατότητες μιας «δημιουργικής κοσμοθεωρητικής στάσης» (Πατέλης, 2003). 

Την ίδια στιγμή μάλιστα που η επιστήμη ανακαλύπτει νέες, υπερμεγέθεις δυνατότητες 

του ανθρώπινου εγκεφάλου (ανάδειξη πλούτου εγκεφαλικών λειτουργιών), οι οποίες 

επιτρέπουν στον άνθρωπο ν’αντιληφθεί τον εαυτό του ως παρατηρητή και ως ενεργό μέλος στη 

διαδικασία εν-νόησης, που μπορεί να συλλαμβάνει διαφορετικές αντιλήψεις αναλόγως της 

θέσης του και των οργάνων μέτρησης, γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι η γνώση δεν είναι 

διόλου σταθερή και αναλλοίωτη. Στο πλαίσιο αυτό όμως, αντιλαμβανόμαστε ότι η 

γνωσιοκρατική σκέψη που καλλιεργείται στο μεταμοντέρνο ελληνικό σχολείο δεν αναγνωρίζει 

αυτές τις δυνατότητες, ενώ θεωρείται ότι η γνώση δεν επιδέχεται διαπραγμάτευσης από τον 

μαθητή, καθώς δεν ενδιαφέρει πλέον η ίδια η γνώση, αλλά το όφελος που προκύπτει απ’αυτήν. 

Η στοχαστικοκριτική σκέψη στο πλαίσιο αυτό ενδιαφέρεται περισσότερο για δοκησίσοφες 

προτάσεις, που εξυπηρετούν πρόσκαιρα συμφέροντα παρά για το ξεδίπλωμα μιας υγιούς 

αναζήτησης και κατανόησης της γνώσης, που θα στηρίζεται σε σταθερά αξιακά θεμέλια. 

Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι το πρόσωπο χάνει την αυταξία του 

μέσω αυτής της διαδικασίας, διότι συμμετέχει ως δέκτης επιταγών, οι οποίες έχουν οριστεί 

άνωθεν (κρατική μηχανή) και δεν συνυποβάλλουν τους νοηματικούς συσχετισμούς ως μια 

σταθερή βάση πολιτισμού για την ανάπτυξη των νοητικών σχημάτων. Η Γνωσιοκρατία 

δηλαδή είναι διάχυτη στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (Επιμενίδου, 2013), καθώς η 

γνώση έχει εισέλθει στην παραγωγή και επομένως αποτελεί εμπόρευμα που μετασχηματίζει τις 

οικονομικές δραστηριότητες, επαναπροσδιορίζοντας το χαρακτήρα της. 

 Παράλληλα, η τεχνολογική καινοτομία στηρίζεται στην αξιοποίηση της γνώσης ως 

πληροφορίας, ενώ αυτή η διαδικασία δεν φαίνεται να στοχεύει στην επίγνωση, καθώς ο 

πληροφοριακός χαρακτήρας της γνώσης οδηγεί στην παγίωση της λεγόμενης Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, όπου οι ελίτ της γνώσης διακινούν ειδήσεις-γνώσεις-πληροφορίες (εποχή της 

παροχής υπηρεσιών). Η «εξαφάνιση της ιστορικής τελεολογίας» (Giddens, 2001), κατά την 

έννοια αυτή, δεν αναδιατάσσει μόνον την έννοια του χώρου και του χρόνου, αλλά μεταλλάσσει 

ακόμη και την έννοια της γνώσης, η οποία διαμορφώνει το σύστημα απασχόλησης και 

διαστρωματώνει την κοινωνία με κριτήριο το επίπεδο της λειτουργικής χρήσης της γνωστικής 

ορθολογικότητας.  

Ειδικότερα, η Διαθεματικότητα που εφαρμόζεται στα σημερινά ελληνικά σχολεία μέσω 

του αντίστοιχου ισχύοντος Διαθεματικού Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), 

επιχειρεί την «κράση» της γνώσης και την αλληλοπεριχώρηση των ακοινώνητων γνωστικών 

πεδίων, λειτουργώντας στη φάση αυτή ως αντίδοτο στις τάσεις Γνωσιοκρατίας. Ο νομοθέτης 

δηλαδή από τη μία μεριά αντιλαμβάνεται τα κενά στα οποία έχει περιπέσει η κατηγοριοποίηση 

της σχολικής γνώσης, ενώ ταυτόχρονα δεν επιχειρεί την απαλλαγή από την εμμονή στη ξηρή 

θεωρητικολογία, την ξύλινη παράθεση ακοινώνητων γνώσεων, ενώ μέσα από τις τάσεις 

σχετικισμού και ουδέτερης γνώσης δεν προβαίνει στην αναζήτηση κάποιας σταθερής 

βεβαιότητας που ν’αποτελεί ασφαλές κριτήριο λογικού συμπερασμού.  

Αυτές τις νευρωτικές τάσεις καταδεικνύει και το εγκαθιδρυμένο σύστημα παραπαιδείας 

και φροντιστηριακής αγωγής, που ανθεί στη σύγχρονη Ελλάδα. Τα παιδιά, με την έκρηξη 

της σχολειοποίησης που πραγματοποιήθηκε από τα μεταπολεμικά χρόνια και εξής, φαίνεται 

πως μαθαίνουν περισσότερες γνώσεις από κάθε άλλη εποχή, ενώ αντί αυτή η τάση να συμβάλει 

στη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές, συμβάλλει 

ακόμη περισσότερο στην άγνοια και τη δυσκολία εντοπισμού ενός κοινού επικοινωνιακού 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  

Θεματική: Σχολική γνώση και Θεωρητικές προσεγγίσεις 

132 

 

                                                                                                                                                     

πλαισίου αναφοράς. Τα παιδιά τελικά δεν μπορούν ν’ανταποκριθούν: α. στις υψηλές 

απαιτήσεις του σχολείου, β. στη διαρκώς αυξανόμενη ανταγωνιστική λογική εντός αυτού, γ. 

στην οικοδόμηση νοητικών σχημάτων και γόνιμης κριτικής σκέψης, δ. στο σύστημα που ζητά 

θεωρητικές και άπρακτες γνώσεις χωρίς κατανόηση. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η 

προσφυγή στα φροντιστήρια, μία λύση ανάγκης, που ουσιαστικά ενισχύει το σύστημα 

παραπαιδείας και κατάφωρα καταδεικνύει την αποτυχία της ισχύουσας γνωσιοθεωρίας που 

υφίσταται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Αν δεχθούμε ότι οι παραδεδομένες γνώσεις που θα προσλάβει η νέα γενιά αποτελούν μία 

δραστηριότητα που ενέχει πολιτική σκοπιμότητα, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η σύγχρονη 

γνωσιοθεωρία αποτελεί παράγοντα ήσσονος σημασίας για τη διαμόρφωση της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας, διότι όπως είναι γενικά παραδεκτό, ο χαρακτήρας των 

γνώσεων που θ’αντλήσουν οι νέοι χαρακτηρίζει και την κουλτούρα τους. Τι είδους κουλτούρα 

όμως είναι αυτή που ανθεί στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και μεταφέρεται είτε φανερά 

μέσα από το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα είτε σε λανθάνουσα μορφή μέσα από το 

Παραπρόγραμμα (Κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα);  

Στην εποχή της Πληροφορίας, η κουλτούρα, οι αξίες και η σύνολη γνωσιοθεωρία που 

διέπει έναν πολιτισμό σχετικοποιείται, επικρατεί ο συγκρητισμός σε όλο το φάσμα της 

ανθρώπινης δράσης και εξυψώνεται το εφήμερο και παροδικό, μ’αποτέλεσμα  οι  γνώσεις που 

μεταδίδονται στο σχολείο να χαρακτηρίζονται από μερικότητα. Μ’αυτόν τον τρόπο 

επιβεβαιώνεται ότι η γνωσιοκρατική γνώση είναι παρούσα στο ελληνικό σχολείο, αφού το 

κέντρο βάρους της σύγχρονης αγωγής εντοπίζεται στην καλλιέργεια της εξωτερικής και 

τυπικής αρετής έναντι της εσωτερικής, που ενδιαφέρεται για τη μόρφωση-καλλιέργεια του 

σύνολου ανθρώπου. 

Επίσης, η πακεταρισμένη μάθηση μακράν απέχει από το να συστήσει μία κοινωνία 

αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης, μία κοινωνία, όπου οι νέοι θα έχουν εξοπλιστεί με 

ισχυρές αξίες, που θα συνοδεύουν και θα συνδέουν γόνιμα και δημιουργικά νοητικά σχήματα 

και νοηματικούς συσχετισμούς. Εξάλλου, και σύμφωνα με τον E. Husserl, το άτομο «όταν 

σκοπεύει να γνωρίσει, να αισθανθεί, να αξιολογήσει ή να δράσει, ολοκληρώνει όχι πράξεις 

χωριστές, ετερογενείς στο περιεχόμενό τους, αλλά αντίθετα πράξεις βαθιά δεμένες, σταθερά 

στηριγμένες τις μεν πάνω στις δε, με εργασίες ενοποίησης» (Husserl, χ.χ.). 

Έτσι, αν θεωρήσουμε ως βάση της θεώρησής μας το γεγονός ότι η ενότητα σκέψης 

προδίδει και ενότητα πράξης, παρατηρούμε ότι η σύγχρονη Γνωσιοκρατία δημιουργεί χάσμα 

τόσο εννόησης και επίγνωσης της γνώσης όσο και του προσδιορισμού της. Από τα παραπάνω 

αντιλαμβανόμαστε ότι αν η γνώση είναι αυτή που δημιουργεί πολιτισμό, αφού μέσω αυτής 

εξασφαλίζεται η αυτοσυντήρηση, ο απόλυτος βαθμός της ισχύουσας γνώσης, δεν σημαίνει και 

βέλτιστο πολιτισμό. Μια τέτοια «κρίση πολιτισμού» φαίνεται να ελλοχεύει και σήμερα 

(Ρεράκης, 1995), ενώ αντίθετα, η υπέρβαση της γνώσης ή η διαφορετικότητα είναι αυτή που 

θα εξασφαλίσει όχι απλώς την αυτοσυντήρηση, αλλά τη δημιουργία ενός ανώτερου πολιτισμού 

(Habermas, 1990). 

Το σχολείο, ως χώρος που απαγκιστρώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμάθειας, 

φαίνεται να περιπίπτει στη Γνωσιοκρατία και σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο να μαθαίνει ο 

σύγχρονος άνθρωπος και ιδιαίτερα ο νέος να ερμηνεύει τον κόσμο αλλά και το ίδιο το 

υπαρκτικό γεγονός. Η τάση για δογματική διατύπωση και τυπολατρική διάθεση συνυπάρχει σε 

ιδιαίτερα έντονο βαθμό με εκείνη της σχετικιστικής σκέψης. Η ελευθερία που προσδίδει η 

γνώση μετατρέπεται, έτσι, από τη μία σε αφηρημένη και ουδέτερη ενασχόληση και από την 

άλλη σε σχετικοκρατία, που θα λέγαμε ότι συμφωνεί με την τάση του σύγχρονου 

παγκοσμιοποιημένου μοντέλου (Νέα Τάξη Πραγμάτων) να επιβληθεί μια «κοινωνική 

πειθαρχία» και ένας «κοινωνικός ιδεοπροσανατολισμός» προς τις νέες γενιές. 
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Η αληθινότητα έτσι μπορεί να απορρίπτεται, καθώς το γνωρίζον υποκείμενο δεν είναι σε 

θέση να συντάξει νοητικά το συγκεκριμένο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ζει και 

αναφέρεται. Ακόμη, η ιδιοπροσωπεία απαλείφεται μέσα από την προσφορά γνωσιοκρατικής 

γνώσης, διότι το άτομο δεν έχει την ικανότητα να διακρίνει το ταυτό από το έτερο, αφού η 

γνώση ως επιφανειακή πληροφορία δεν επιτρέπει στον μαθητή τη διάκριση του υποκειμενικού 

από το αντικειμενικό, του σωστού από το λάθος, του καλού από το κακό. Στη γνωσιοκρατία, 

δηλαδή, η σχολική γνώση φαίνεται πως μετατρέπει την εκ φύσεως δοσμένη ελευθερία στον 

άνθρωπο σε αναζητούσα ελευθερία, συγκρητιστικά σχετική και ουδέτερη. 

Έναντι της υπερπροσφοράς, αλλά ταυτόχρονα και της απροσδιοριστίας που προσφέρουν 

οι σύγχρονες εκπαιδευτικές γνώσεις, τελικά, αποβάλλεται ακόμη και η συμβολική χρήση της 

γλώσσας, δείγμα υψηλής κοινωνικής συναίσθησης, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των νέων 

στην ξηρή θεωρητικολογία. Η χαρισματικότητα, ο αυθορμητισμός, η δημιουργικότητα και η 

ζωογόνος και αληθινά προοδεύουσα επικοινωνία μεταξύ των νέων χαλκεύεται έναντι της 

κοινωνικής συναίνεσης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, που τείνει να παγιώσει η παγκόσμια 

μεταμοντέρνα λογική. Η Γνωσιοκρατία, σταχυολογώντας, η οποία συμπίπτει με την 

αντιουσιοκρατία, συμβάλλει τελικά στον αντιεπικοινωνιακό διαχωρισμό των παραγόντων, που 

συμμετέχουν στη γνωστική διαδικασία, ήτοι το γνωρίζον υποκείμενο και το γνωριζόμενο 

γεγονός.    
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«ΤΟ ΟΥΡΛΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ…»
1
: ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ, 

ΟΠΩΣ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ 

ΕΠΟΧΗΣ 

 
Ελπινίκη ΤΑΣΤΑΝΗ, Φιλόλογος, Διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και 

Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 
Ο Μεσοπόλεμος αποτέλεσε κρίσιμη ιστορική καμπή της οικονομικο-κοινωνικής και 

πολιτισμικής ζωής της Λέσβου και καθορίστηκε από αποφασιστικής σημασίας γεγονότα. Η 

απελευθέρωση του νησιού το 1912 από την οθωμανική κυριαρχία και η ενσωμάτωσή του στο 

ελληνικό κράτος επέφερε τεράστιες αλλαγές, κατάσταση η οποία επηρεάστηκε αναπόφευκτα από την 

παγκόσμια οικονομική ύφεση του Μεσοπολέμου. Η ανακοίνωση αναφέρεται στις συνέπειες της 

παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης του 1929 επικεντρώνεται δε στη δεκαετία 1930 και συγκεκριμένα 

στα γεγονότα της 10ης Φεβρουαρίου 1936, που έλαβαν χώρα στη Μυτιλήνη και τα οποία οφείλονται 

εν πολλοίς στα ποικίλα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση. Καταγράφει τη στάση του τοπικού 

Τύπου της εποχής απέναντι στα γεγονότα, στάση η οποία καθορίζεται κυρίως από την πολιτική 

γραμμή των εκδοτών των εντύπων. 

Η εργασία στοχεύει αφενός να προβάλει και να αναδείξει μία πλευρά της ιστορίας των 

περιφερειακών κέντρων, η οποία δεν έχει ακόμα μελετηθεί, σε βαθμό τουλάχιστον ανάλογο της 
σπουδαιότητάς της και αφετέρου να υπογραμμίσει το ρόλο του τοπικού Τύπου ως εργαλείου 

επιστημονικής έρευνας και ως ιστορικής πηγής άντλησης πληροφοριών Εν προκειμένω αποτελεί μία 

πρόταση αξιοποίησης του Τύπου ως βοηθητικού μέσου στη σχολική διαδικασία, γενικότερα, 

ειδικότερα δε ως εργαλείου μελέτης και συμπληρωματικής πηγής στη διδασκαλία του μαθήματος της 

Ιστορίας. 

 

SUMMARY 

 

The period between 1918-1940 (Μεσοπόλεμος, as it is usually called in greek bibliography) is an 

important historical cut in the economic, social and cultural life of the island of Lesvos during which 

critical facts took place. The liberation of the island in 1912 from the Ottoman rule and its integration 

into the Greek state has brought great changes, a situation which inevitably was affected by the 
worldwide economic recession of the thirties.  

The paper refers to the consequences of the worldwide economic crisis of 1929 for the island and 

focuses on the decade of 1930; more specifically, on the events of February 10, 1936 in Mytilene, 

which are largely due to the various problems created by the crisis. It examines the attitude of the local 

press of that time to the events, an attitude determined primarily by the political credos of the 

publishers of the newspapers. The paper aims both to promote and highlight an aspect of the history of 

the centers of the periphery, which has not yet been studied, at least to an extent proportional to its 

importance, and to emphasize the importance of the local press as a tool for scientific research and as a 

historical source It is also a proposal for utilizing the press as an auxiliary for the teaching in general, 

and in particular as a tool and a complementary source for the teaching of history. 

                                                             
1 Τίτλος τριών ομότιτλων άρθρων, δημοσιευμένων στον Ταχυδρόμο, του συνεργάτη της εφημερίδας με 

το ψευδώνυμο «Βρισαγώτης». Πρόκειται για τον ιατρό, καταγόμενο από το χωριό της Λέσβου Βρίσα, 

Παν Ευστ. Περρή. Για τα άρθρα βλ. φ. 1124, 29 Ιουνίου 1929, σ. 1, φ. 1125, 30 Ιουνίου 1929, σ. 1 και 

φ. 1126, 2 Ιουλίου 1929, σ. 1. 
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Ο Τύπος ως πηγή και εργαλείο έρευνας προκάλεσε καθυστερημένα το ενδιαφέρον των 
επιστημόνων (Κουτσοπανάγου, 2008, 503· Σεραφετινίδου, 2005) λόγω της δυσπιστίας των 

ερευνητών, οφειλόμενης στον εφήμερο και υποκειμενικό χαρακτήρα του, που αποτέλεσε και 

το σπουδαιότερο λόγο αυτής της αντιμετώπισης (Δρούλια, 2008, 18). Τα τελευταία ωστόσο 
χρόνια αυξάνονται διαρκώς οι επιστήμονες, οι οποίοι ξεπερνώντας τους αρχικούς 

δισταγμούς, στρέφονται στη μελέτη των εφημερίδων και των περιοδικών, επιχειρώντας να 

αντλήσουν πολύτιμο υλικό για την τεκμηρίωση και την ενίσχυση των προσεγγίσεών τους.  

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε από την απλή ευρετηρίαση στην αναλυτική σε 
βάθος και παράλληλα κριτική μελέτη του Τύπου, στην αυτόνομη διερεύνηση του θεματικού 

του αντικειμένου, στον περιορισμό της μελετώμενης χρονικής περιόδου. Πολλές ερευνητικές 

εργασίες βασίστηκαν εξ ολοκλήρου σε στοιχεία και υλικό αποδελτιωμένο από τον Τύπο, 
αποδεικνύοντας ότι πράγματι ο Τύπος αποτελεί πρωτογενή πηγή πληροφοριών, αξιόπιστο 

εργαλείο μελέτης (Έλλη Δρούλια – Μητράκου, 2005) κοινωνικών, πολιτικών και 

πολιτιστικών φαινομένων, καθώς επίσης και μέσο ερμηνείας συλλογικών νοοτροπιών και 
στάσεων

2
. Η εφημερίδα θεωρείται πλέον ως σχεδόν ιδεώδης χώρος όπου καταγράφεται, έστω 

και επιλεκτικά, το σύνολο των δραστηριοτήτων της κοινωνίας στην οποία αυτή απευθύνεται.  

Ειδικότερα η σημαντικότητα του τοπικού Τύπου υπογραμμίζεται από πολλούς ερευνητές 

εφόσον σε αυτόν διαθλώνται όψεις της καθημερινότητας της τοπικής κοινωνίας, 
καταγράφονται οι νοοτροπίες των κατοίκων, οι αντιλήψεις, οι ιδιαιτερότητες, οι τρόποι που 

βιώνονται τα ποικίλα προβλήματα, καθώς και οι τρόποι επίλυσής τους. Ως εργαλείο μελέτης 

της τοπικής ιστορίας αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και ανεξερεύνητη πηγή
3
, από την οποία ο 

ερευνητής μπορεί να αποκομίσει πλούσιο, πολυδύναμο υλικό και να αναπλάσει, ακόμα και 

μέσα από το πιο ασήμαντο μονόστηλο, την εικόνα της καθημερινότητας και την ιστορία της 

μικρής κλίμακας (Αναστασιάδης, 1995, 4).  
Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μία πρόταση αξιοποίησης του Τύπου γενικότερα ως πηγής 

άντλησης πληροφοριών και ως βοηθητικού μέσου στη σχολική διαδικασία, ειδικότερα δε ως 

εργαλείου μελέτης και συμπληρωματικής πηγής στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας.  

Συγκεκριμένα στη διδασκαλία: α) του Θ  ́ κεφαλαίου «Η εποχή του Μεσοπολέμου (1919-
1939)», του βιβλίου «Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία» της Γ  ́τάξης του Γυμνασίου και β) του 

Δ  ́κεφαλαίου «Η Ευρώπη και ο κόσμος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου», του βιβλίου 

«Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)» της Γ  ́Λυκείου. 
 

       Ο Μεσοπόλεμος αποτέλεσε κρίσιμη ιστορική καμπή της οικονομικο - κοινωνικής και 

πολιτισμικής ζωής της Λέσβου. Προηγουμένως η απελευθέρωση του νησιού το 1912 από την 

οθωμανική κυριαρχία και η ενσωμάτωσή του στο ελληνικό κράτος είχε επιφέρει τεράστιες 
αλλαγές, αποτέλεσε δε μια διαβατήρια περίοδος

4
 μετάβασης από το τοπικό στο εθνικό. Η 

«μετακίνησή» του από το κέντρο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ανάμεσα στα μεγάλα 

οικονομικά κέντρα της Ανατολής, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Αλεξάνδρεια και πάνω 
στη γραμμή πλεύσης των εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα νερά της Μεσογείου 

(Ασδραχάς, 2002), το μετέτρεψε σε απομακρυσμένη και περιθωριοποιημένη επαρχία, στα 

σύνορα της ελληνικής επικράτειας. Η ακύρωση τού μέχρι τότε πλεονεκτήματος της 
γεωστρατηγικής θέσης, στοιχείο που αναβάθμιζε το ρόλο του στην περιοχή, εξυπηρετώντας 

                                                             
2 «Μοναδικό χρονογράφο και αποθησαυριστή των γεγονότων του εν κινήσει κλίματος της εποχής», 

χαρακτηρίζει τον περιοδικό Τύπο ο Μ. Αναγνωστάκης. Βλ. Μ. Αναγνωστάκης, «Παλιά και νέα 

περιοδικά. Αναλογίες και διαφορές», Εντευκτήριο 6 (Απρίλιος 1989), σ. 26, δημοσιευμένο αρχικά στην 

εφ. Η Αυγή (2 Δεκεμβρίου 1983). 
3 Κατά τον Γιώργο Αναστασιάδη ο Τύπος αποτελεί «κιβωτό ιστορικής μνήμης», εφόσον τα σημάδια 

της ιστορίας αποτυπώνονται στο «σώμα» του. Παρόλα αυτά όμως, όπως διαπιστώνει, ακόμα δεν έχει 
επαρκώς αξιοποιηθεί. Βλ. «Θεσσαλονίκη. Με τα σημάδια της Ιστορίας στις (παλιές) εφημερίδες της», 

στο συλλογικό τόμο Θεσσαλονίκη 1912-2012: Μεγάλα γεγονότα στον καθρέφτη του Τύπου, 

(Θεσσαλονίκη) 2010: Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - 

Θράκης, σ. 12. 
4 Για την έννοια βλ. Μ. Γ. Σέργης, (2007), Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (μέσα 

19ου αιώνα – 1923). Γέννηση, γάμος, θάνατος, Αθήνα: Ηρόδοτος. 
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τη γενικότερη πολιτική των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων στην περιοχή του Αιγαίου, επηρέασε την 
ιστορική του (Braudel, Aymard, Coarelli, 1990). 

Δέκα χρόνια αργότερα η βίαιη αποκοπή, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, από τη 

φυσική προέκτασή του, τον πανάρχαιο «αιγιαλό των Μυτιληναίων», η έλευση των χιλιάδων 
προσφύγων και η ανταλλαγή των πληθυσμών συνέβαλαν καθοριστικά και επέδρασαν 

καταλυτικά στην εν γένει ζωή του νησιού. Η διακοπή της επικοινωνίας με τα απέναντι 

παράλια και την ενδοχώρα, αλλά και με τα μεγάλα κέντρα, Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, η 

αναδιάταξη των εμπορικών δρομολογίων και η χάραξη νέων συνόρων, στέρησε από το νησί 
τις αγορές απορρόφησης των λεσβιακών προϊόντων καθώς και τις θέσεις εργασίας, με 

αποτέλεσμα τη στροφή των κατοίκων σε άλλες λύσεις και πηγές εξεύρεσης εργασίας. Το 

εμπόριο του ελαιολάδου, κύριου προϊόντος του νησιού, περιορίστηκε στις ελληνικές αγορές, 
εφόσον οι νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες κατέστησαν ασύμφορη την αναζήτηση νέων. 

Τελικά το νησί έχασε τη θέση του ως κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου και τη δυνατότητα 

εφοδιασμού των πόλεων και των περιοχών των απέναντι μικρασιατικών παραλίων 
(Χατζηιωσήφ

 
, 2002, 41· Βεργόπουλος, 1978). Η κατάσταση αυτή επηρεάστηκε αναπόφευκτα 

και από την παγκόσμια οικονομική ύφεση του Μεσοπολέμου στα τέλη της δεκαετίας του 

1920
5
. 

Στις 10 Φεβρουαρίου 1936 η Μυτιλήνη αναστατώνεται από δραματικά επεισόδια. Από το 
πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας καταφθάνουν από τη λεσβιακή ύπαιθρο ομάδες 

πεινασμένων χωρικών με σκοπό να ζητήσουν εργασία και ψωμί
6
. Αγανακτισμένοι πολίτες από 

την αναλγησία των αρμοδίων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και της 
δυστυχίας φθάνουν μέχρι του σημείου να επιτεθούν σε δύο αρτοποιεία της Μυτιλήνης, σε μια 

απέλπιδα προσπάθεια να κορέσουν την πείνα τους
7
. Περισσότεροι από διακόσιους εργάτες 

συγκεντρώνονται έξω από το σπίτι του Δημάρχου Μυτιλήνης ζητώντας να εργασθούν στα 
δημοτικά έργα. Ο Δήμαρχος Π. Μάνδρας, στην προσπάθειά του να μη διασαλευθεί η τάξη, 

υπόσχεται την έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων καθώς και τη διανομή βοηθήματος.  

Τις πρώτες απογευματινές ώρες περίπου χίλιοι πολίτες
8
 μεταξύ αυτών και γυναικόπαιδα, 

πληροφορούμενοι ότι ο Δήμος Μυτιλήνης θα διανείμει βοηθήματα, συγκεντρώνονται, υπό 
ραγδαία βροχή, έξω από το Δημαρχείο

9
 και απαιτούν να τους δοθεί το βοήθημα

10
. Προ της 

                                                             
5 Οι κοινωνικές επιπτώσεις της μεσοπολεμικής οικονομικής ύφεσης στα περιφερειακά κέντρα της 

ελληνικής επικράτειας δεν έχουν ακόμα μελετηθεί, σε βαθμό τουλάχιστον ανάλογο με τη 

σπουδαιότητά τους. Βλ. Χ. Λούκος, (2002), «Μικρές και μεγάλες πόλεις», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), 

Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. 1922-1940 Ο Μεσοπόλεμος, Β1, Αθήνα: Βιβλιόραμα, σ. 146. 
6 Μαζί τους καταφθάνουν και επιτροπές για να ζητήσουν οικονομική ενίσχυση από τους 

εγκατεστημένους στην πόλη και καταγόμενους από τα χωριά κατοίκους. Βλ. «Διεσαλεύθη χθες 

σοβαρώς η τάξις εξ αφορμής της ανεργίας και της πείνας. Βάρβαρος και προκλητική επίθεσις της 
αστυνομίας κατά του πλήθους. Θυελλώδης αντεπίθεσις του όχλου κατά των οργάνων της τάξεως. 

Πολιορκία και επίθεσις των ανέργων κατά του δικαστικού μεγάρου. Ο λαός ζητεί εν απογνώσει ψωμί 

και αναστολήν πληρωμής των φόρων», Ταχυδρόμος, φ. 2843, 11 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. 
7 Βλ. «Διεσαλεύθη χθες σοβαρώς η τάξις…», ό. π. Η εφημερίδα κάνει λόγο για διπλή επίθεση σε ένα 

από τα δύο αρτοποιεία, το πρωί και το απόγευμα της ίδιας μέρας. Επίσης βλ. «Υπό την πίεσιν της 

πείνας. Αι πρώται οχλοκρατικαί εκδηλώσεις», Δημοκράτης φ. 1259, 11 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. 

Γίνεται λόγος για επίθεση σε ένα αρτοποιείο. Πρβλ. «Περισσοτέραν σπουδήν και πρόβλεψιν», 

Λεσβιακή Ηχώ φ. 146, 22 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
8 Για νέα «πολυπληθεστάτη» επίθεση κάνει λόγο ο Δημοκράτης. Βλ. «Υπό την πίεσιν της πείνας…», ό. 

π.  
9 Συγκέντρωση φτωχών και απόρων πολιτών, οι οποίοι ζητούσαν βοήθεια, είχε πραγματοποιηθεί έξω 

από το Δημαρχείο και τον Απρίλιο του 1933. Στον διενεργηθέντα έρανο για είδη πρώτης ανάγκης είχε 
παρασχεθεί βοήθεια σε 76 οικογένειες της Μυτιλήνης. Βλ. Δημοκράτης φ. 1415, 19 Απριλίου 1933, σ. 

1, 4. 
10 Τον ίδιο καιρό παλλαϊκές συγκεντρώσεις αυτού του χαρακτήρα οργανώνονται και σε άλλα μέρη της 

Ελλάδας, όπως στην Αθήνα και στον Πειραιά, και κυρίως στις Μακεδονικές πόλεις, Καβάλα, Σέρρες, 

Δράμα, όπου οι εργάτες, ιδιαίτερα οι καπνεργάτες, αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του 

πληθυσμού. Βλ. σχετικά Β. Α. Νεφελούδης, (1984), Μαρτυρίες. 1906-1938, Αθήνα: Ωκεανίδα, σ. 221. 
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επιμονής του συγκεντρωμένου πλήθους και του φόβου νέων διαρπαγών, η χωροφυλακή 
προσπαθεί να διαλύσει τους πολίτες με πυροβολισμούς στον αέρα προς εκφοβισμό, 

προκαλώντας έτσι τη βίαιη αντίδρασή τους. Μυστικός πράκτορας, σύμφωνα πάντα με τον 

τοπικό Τύπο, πυροβολεί κατά του πλήθους, το οποίο προκαλούμενο από τη βάρβαρη και 
δολοφονική απόπειρα τον κακοποιεί, και μάλιστα ο πράκτορας δέχεται την «άνευ οίκτου» 

επίθεση των γυναικών. Από τον πυροβολισμό τραυματίζονται: ο αχθοφόρος Σπ. Τσακαλάκης, 

ο ξυλουργός Σωτ. Κοσμάς και ο ραπτεργάτης Στέλ. Τζαβέλας
11

.  

Άντρες και γυναίκες επιτίθενται κατά των χωροφυλάκων, τους οποίους, αφού 
καταδιώκουν στην αγορά της Μυτιλήνης, τους δέρνουν και τους λιθοβολούν ανηλεώς

12
. Τα 

καφενεία Πανελλήνιο, τόπος στον οποίο συχνάζουν οι πλούσιοι και οι διανοούμενοι της 

Μυτιλήνης και Κρυστάλ, γίνονται στόχος των διαδηλωτών, που ξεσπούν την οργή εναντίον 
τους λιθοβολώντας τις τζαμαρίες. Η ραστώνη των θαμώνων του «Πανελλήνιου» θεωρείται 

πρόκληση από τον πεινασμένο και ταλαιπωρημένο λαό
13

. Μετά την άτακτη φυγή των 

πανικόβλητων θαμώνων του, το εσωτερικό του καφενείου Πανελλήνιο είναι «πλίνθοι τε και 
κέραμοι ατάκτως ερριμμένα»

14
.  

Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι οδεύουν προς τη Μητρόπολη Μυτιλήνης με σκοπό να 

ζητήσουν την άμεση διανομή βοηθημάτων ενώ στη Νομαρχία προσέρχεται επιτροπή ανέργων 

με αίτημα την άμεση αποφυλάκιση έξι συλληφθέντων ανέργων από τη χωροφυλακή 
Παμφύλων. Ο Νομάρχης συνιστά συγκρότηση επιτροπής προκειμένου να μεταβεί στον 

Εισαγγελέα και να αιτηθεί τη συντομότερη εκδίκαση της υπόθεσης. Η Επιτροπή 

συνοδευόμενη από χιλίους περίπου ανέργους κατευθύνεται στο Δικαστικό Μέγαρο και αφού 
γίνεται δεκτή από τον Εισαγγελέα κρατείται. Η κράτηση προκαλεί τις διαμαρτυρίες του 

πλήθους το οποίο και ζητά να εισέλθει στο κτήριο. Μπροστά στο ενδεχόμενο να παραβιαστεί 

ο χώρος του Δικαστικού Μεγάρου οι χωροφύλακες πυροβολούν προς εκφοβισμό, ενέργεια η 
οποία οδηγεί το πλήθος σε επίθεση κατά του κτηρίου σπάζοντας με πέτρες τα τζάμια της 

πρόσοψης και της βόρειας πλευράς. Διμοιρία του στρατού γεμίζει και πάλι προς εκφοβισμό τα 

όπλα δίχως ωστόσο να ανακόψει την οργή των πολιτών. Ακολουθεί συμπλοκή ανέργων και 

στρατού σώμα με σώμα χωρίς τη χρήση όπλων. Οι διαδηλωτές υποχωρώντας προς στιγμήν 
συγκεντρώνονται εκ νέου επιμένοντας στο αίτημά τους για απελευθέρωση των 

κρατουμένων
15

. 

Μετά τα επεισόδια η αστυνομία τοποθετεί φρουρούς στα απειλούμενα αρτοποιεία, 
περίπολοι αστυνομικών διατρέχουν την αγορά ενώ ζητείται και η ενίσχυση από του 

εδρεύοντος στη Μυτιλήνη Συντάγματος. Σε κοινή ανακοίνωσή τους στις 12 Φεβρουαρίου η 

Γενική Διοίκηση, ο Εισαγγελέας και ο Διοικητής Χωροφυλακής Λέσβου καθιστούν γνωστό 

στους κατοίκους ότι έχουν ληφθεί όλα τα ενδεικνυόμενα τοπικώς μέτρα για την ανεργία σε 
ό,τι αφορά την άμεση αντιμετώπισή της και την ανακούφιση των ανέργων, δηλαδή η διανομή 

άρτου, η αύξηση του αριθμού των συσσιτίων, η συλλογή εράνων. Τονίζουν δε ότι μόλις το 

επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα τοποθετηθούν οι άνεργοι σε εργασίες και παράλληλα θα 
οργανωθεί φιλανθρωπική αγορά. Υπογραμμίζουν ότι δεν θα επιτραπεί επανάληψη των 

                                                                                                                                                                              
Πρβλ. Λ. Λεοντίδου, (1989), Οι πόλεις της σιωπής. Εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, 

1909-1940, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, σ. 192.  
11 Βλ. «Έργα και Ημέραι», Ταχυδρόμος φ. 2844, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. Πρβλ. Β. Α. Νεφελούδης, 

ό. π., σ. 221.  
12 Σύμφωνα με σχόλιο του Ταχυδρόμου οι γυναίκες «ανεδείχθησαν ηρωϊκώτατες εις τας εφόδους των. 

Έδιναν το σύνθημα της εφόδου εναντίον της ανοήτου και προκλητικής στάσεως μερικών 

αστυνομικών». Βλ. στήλη «Στα πεταχτά», φ. 2844, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 2.  
13 Βλ. «Διεσαλεύθη χθες σοβαρώς η τάξις…», Ταχυδρόμος ό. π. 
14 Βλ. «Όταν γουργουρίζουν τ’ άντερα απ’ την πείνα. Αντίς ψωμί μολύβι καφτό!...», Τρίβολος φ. 203, 14 
Φεβρουαρίου 1936, σ. 1 (815). (Σημ. ο αριθμός σε παρένθεση αντιστοιχεί στον αριθμό της σελίδας του 

ανατυπωμένου περιοδικού. Βλ. Στρατής Παπανικόλας, Τρίβολος. Εύθυμο – σατιρικό – βδομαδιάτικο 

περιοδικό (1931 – 1952), τόμ. Α΄, Β΄, Γ΄, Αθήνα 1980). 
15 «Εκδηλώσεις χειρίστης οχλοκρατικής μορφής» χαρακτηρίζει ο Δημοκράτης την επίθεση κατά του 

Δικαστικού Μεγάρου. Σύμφωνα με το σχόλιό του οι βανδαλισμοί εναντίον της δικαιοσύνης προδίδουν 

καθαρά επαναστατικές προθέσεις. Βλ. «Της Ημέρας», φ. 1260, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  
Θεματική: Τύπος Περιοδικά και Σχολική γνώση 

5 
 

εκτρόπων, όπως αυτά της 10
ης

 Φεβρουαρίου. «Εάν τυχόν παρ’ ελπίδα στοιχεία ταραχοποιά, 
θελήσωσι εκμεταλλευόμενα την κατάσταση να προκαλέσωσι ταραχάς, ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩΣΙΝ 

ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
16

. Συνιστώμεν, εις τους φιλησύχους πολίτας, να 

απόσχωσιν πάσης συγκεντρώσεως, και να μη παρασυρθώσιν υπό τοιούτων εκμεταλλευτών, διότι 
ενδέχεται να πληρώσωσιν αυτοί τας εγκληματικάς πράξεις των άλλων»

17
. 

Η αναζήτηση των υπευθύνων θα αποτελέσει το κύριο θέμα του τοπικού Τύπου για τις 

επόμενες ημέρες. Η παραπάνω ανακοίνωση και η αναφορά σε «ταραχοποιά στοιχεία» καθώς 

και σε «εκμεταλλευτές», άποψη που υιοθετείται και από άλλους, αποτελεί κατά τον Ταχυδρόμο 
προσπάθεια απόδοσης της ευθύνης των θλιβερών επεισοδίων σε πολιτικά ελατήρια, με σκοπό 

την απόσειση των ευθυνών και της κατηγορίας της ανεπάρκειας
18

. Ο Δημοκράτης
19

, στα 

πρώτα του σχετικά με τα γεγονότα δημοσιεύματα, χαρακτηρίζει αυτά ως «οχλοκρατικές 
εκδηλώσεις», κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκμετάλλευσης της απελπισίας των πεινασμένων 

από αριστερά ανατρεπτικά στοιχεία, τα οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, βρίσκουν 

πάντοτε έδαφος ανάπτυξης σε παρόμοιες περιστάσεις. Ωστόσο παραδέχεται ότι η υπάρχουσα 
κατάσταση δεν εξυπηρετείται με την επίρριψη του λίθου του αναθέματος στα στοιχεία αυτά, 

εφόσον «αριστερά στοιχεία υπήρχαν πάντοτε και ποτέ δεν είχαν παύση να προπαγανδίζουν υπέρ 

της ανατροπής ανάμεσα εις τας μάζας των εργαζομένων πληθυσμών, αλλά δεν εισηκούοντο. 

Εισηκούσθησαν προχθές διότι η δυστυχία υπερέβη τα όρια της ανθρωπίνης αντοχής και 
αφήρεσαν από τας λαϊκάς μάζας την ανθρωπίνην των υπόστασιν. Προ του όγκου της δυστυχίας, 

ο άνθρωπος υπεχώρησε και την πρωτοβουλίαν ανέλαβε το εμφωλεύον εις το βάθος εκάστου 

ανθρώπου κτήνος…»
20

  
Σε λιγότερο οξύ ύφος, μία ημέρα αργότερα, η ίδια εφημερίδα σε πρωτοσέλιδό της άρθρο 

παραδέχεται ότι «…ουδείς αρνείται το δικαίωμα εις τους πεινώντας να επιζητούν εν ονόματι 

των αλυγίστων φυσικών νόμων την βοήθειαν και του κράτους, και των σχετικών ευπορουσών 
κοινωνικών τάξεων. Υπό την έννοιαν αυτήν, αι προχθεσιναί εκδηλώσεις καίτοι μερικώς 

προσέλαβον μορφήν ακροτήτων, ίσως να ήσαν επιβεβλημέναι διά να εξυπνήσωμεν όλοι μας από 

τον λήθαργον της μακαριότητος που μας είχε καταλάβη…»
21

. Στο ίδιο δημοσίευμα ο 

αρθρογράφος αποδίδει τις ευθύνες για τα επεισόδια τόσο στην απελπισία και στη δυστυχία 
των εργατικών μαζών όσο και στη μη έγκαιρη λήψη μέτρων ανακουφιστικών ώστε να 

προληφθούν αυτά. Ως εκ τούτου έχει τη γνώμη ότι δεν θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες για 

τις ακρότητες στους «εν ονόματι του δικαιώματος της ζωής χαροπαλαίοντας ατυχείς εργάτας». 
Παράλληλα συγχαίρει τις Αρχές για την επιδειχθείσα επιείκειά τους ενώ υπογραμμίζει ότι 

επιβάλλεται να μην γίνει καμιά δίωξη, χάρη του κοινωνικού συμφέροντος και επειδή σκηνές, 

παρόμοιες με αυτές της 10
ης

 Φεβρουαρίου, είναι πρωτοφανείς στη Λέσβο.  

Σε ό,τι αφορά την άποψη περί κομμουνιστικού δακτύλου, σύμφωνα με το τηλεγράφημα 
του Γραμματέα της Γενικής Διοίκησης Λέσβου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ο διευθυντής 

του Δημοκράτη, Τέρπανδρος Αναστασιάδης, σε πρωτοσέλιδο άρθρο του, παραδέχεται και 

                                                             
16 Υπογράμμιση του δημοσιεύματος. 
17 Βλ. «Ανακοίνωσις προς τους κατοίκους της Λέσβου», Το Φως φ. 366, 12 Φεβρουαρίου 1936. 
18 Βλ. «Έργα και Ημέραι», φ. 2844, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. Η εφημερίδα Ταχυδρόμος ήταν 

δημοσιογραφικό όργανο της πολιτικής ομάδας του Βύρωνα Καραπαναγιώτη, στην πρώτη της έκδοση 

(18.5.1925 - 31.5.1925), με συντάκτες τούς: Στράτη Μυριβήλη και Θείελπη Λεφκία, και αργότερα από 

τις 16.10.1925, με ιδιοκτήτες - διευθυντές τους ίδιους. Για την εφημ. βλ. Α. Πλάτων, (1991), «Η 

ιστορία της λεσβιακής δημοσιογραφίας», Μυτιλήνη 4, σ. 199, 203. Επίσης, Κ. Γ. Μίσσιος, (2009), Ο 

Λεσβιακός Τύπος και οι δημιουργοί του (24 Αυγούστου 1864-31 Μαρτίου 2008) Συμβολή στην ιστορία 

της λεσβιακής γραμματείας 15, Αθήνα: Πιττακός, σ. 462. 
19 Δημοκράτης. Καθημερινή Πρωινή Πολιτική Εφημερίς, (Α΄ περίοδος: 2 Αυγούστου 1928 ως 29 

Σεπτεμβρίου 1936, Β΄ περίοδος: 20 Ιανουαρίου 1946 ως σήμερα). Παρότι η εφημερίδα υποστήριζε το 

κόμμα των Φιλελευθέρων, ο διευθυντής της Τέρπανδρος Αναστασιάδης, δε θα διστάσει να 
εγκαταλείψει τον Ελ. Βενιζέλο και να ακολουθήσει τον ιδρυτή της, Γ. Παπανδρέου, σε όλες τις 

πολιτικές του μετακινήσεις. Βλ. Α. Πλάτων «Η ιστορία της λεσβιακής δημοσιογραφίας», ό. π., σ. 200, 

203, 209, 212, 205-208. Κ. Γ. Μίσσιος, Ο Λεσβιακός Τύπος …, ό. π., σ. 134-135, 137-138, 428-429.  
20 Βλ. «Υπό την πίεσιν της πείνας…», ό. π. Επίσης «Της ημέρας», φ. 1260, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 

1.  
21 Βλ. «Το καθήκον, προ της αυστηρότητος», φ. 1261, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  
Θεματική: Τύπος Περιοδικά και Σχολική γνώση 

6 
 

εκείνος ότι πέντε ή δέκα κομμουνιστές θέλησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. 
Διερωτάται ωστόσο αν αυτοί θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν τα πλήθη των διαδηλωτών και 

να τα ωθήσουν προς εκείνη την έντονη διαμαρτυρία χωρίς την ύπαρξη βαθύτερων αιτίων. Η 

εφημερίδα είχε ήδη από τις προηγούμενες μέρες επισημάνει τον κίνδυνο διασάλευσης της 
τάξης σε περίπτωση κατά την οποία το Κράτος δεν ερχόταν αρωγό στην πεινώσα εργατική 

τάξη. Ως εκ τούτου επιρρίπτει την ευθύνη στο Κράτος, το οποίο θα έπρεπε να ενδιαφερθεί για 

τους πάσχοντες πολίτες του, από ανώτερη αντίληψη του καθήκοντος και όχι σε συσχετισμό με 

την «σοβαράν κομμουνιστικήν κίνησιν» της Μυτιλήνης, για την οποία κάνει λόγο ο 
Γραμματέας της Γενικής Διοίκησης στο τηλεγράφημά του. «Την δυστυχίαν δεν την 

εδημιούργησαν οι κομμουνισταί διότι επί τέλους δεν παρεκίνησαν οι κομμουνισταί τον ουρανόν 

να βρέχη συνεχώς επί ένα μήνα! Η επιδείνωσις της καταστάσεως εκ της κακοκαιρίας δεν ήτο 
τίποτε το απροόπτως συντελεσθέν, διά να μας εκπλήσσει σήμερον και να ζητούμεν να 

δικαιολογήσωμεν την ακηδίαν μας με το να επισείωμεν τον κομμουνιστικόν δάκτυλον»
22

.  

Πράγματι τα γεγονότα της 10
ης

 Φεβρουαρίου δεν ενέσκηψαν ως κεραυνός εν αιθρία στην 
πόλη της Μυτιλήνης. Από τις προηγούμενες ημέρες ο τοπικός Τύπος έκρουε τον κώδωνα του 

κινδύνου υπογραμμίζοντας την έκταση της κρίσης του γεωργικού και του εργατικού κόσμου 

της Λέσβου. Εφιστούσε την προσοχή της Γενικής Διοίκησης για τους κινδύνους, οι οποίοι ήδη 

είχαν αρχίσει να αναφαίνονται, και εξέφραζε το φόβο δημιουργίας σοβαρού κοινωνικού 
ζητήματος. Το ενδεχόμενο αυτό, κατά την άποψη των εφημερίδων, θα έπρεπε να εξεταστεί 

από το Δήμο, την Κυβέρνηση, αλλά και από όσους είχαν συμφέρον να μη φτάσει στα άκρα η 

απελπισία του εργατικού κόσμου
23

.  
Στο Δημοκράτη της 9

ης
 Φεβρουαρίου δημοσιεύεται προς τους κτηματίες του χωριού 

Καγιάνη έκκληση για βοήθεια. Την απευθύνει η επιτροπή που έχει συσταθεί με σκοπό την 

αντιμετώπιση της «από πάσης απόψεως θλιβερωτάτης καταστάσεως της εργατικής τάξεως» της 
περιφέρειάς τους, εξαιτίας της τρομακτικής ανεργίας, συνέπεια της οποίας είναι η στέρηση 

και αυτού ακόμα του ξερού άρτου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η επιτροπή 

απευθύνεται όχι μόνο προς τους κτηματίες, αλλά προς όλους εν γένει εκείνους που μπορούν 

να ενισχύσουν την προσπάθειά της για την ανακούφιση της δυστυχίας των εργατών
24

.  
Από πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Ταχυδρόμου αποκομίζουμε παραστατική εικόνα της 

άθλιας κατάστασης του εργατικού κόσμου της Μυτιλήνης: «Ημείς εσπεύδομεν προς το γεύμα 

αδιαφορούντες αν από ημερών πολλών, από εβδομάδων, άνθρωποι κατηφείς, στυγνοί την όψιν, 
περιέφερον τήδε – κακείσε, από το ένα εις το άλλο άκρον της νεροποντισμένης μυτιληναϊκής 

προκυμαίας, τον κενόν, άδειον σουφρωμένον άσκαυλον, και την ψυχήν των γεμάτην από 

απελπισίαν. Ήσαν την μίαν ημέραν δέκα την άλλην έγιναν είκοσι, την μεθεπομένην διακόσιοι 

και προχθές χίλιοι, υπερχίλιοι, στρατιά ολόκληρος! Στίφη ανυποδήτων και κουρελήδων εργατών 
και γερόντων, συγκεντρωθέντα υπό την ασυγκράτητον παρώθησιν του φοβερού ενστίκτου της 

αυτοσυντηρήσεως, εβόουν κάτω από τα παράθυρα του δημαρχιακού μεγάρου, απαιτούντα 

τεμάχιον άρτου…»
25

. 

                                                             
22 Βλ. «Ολίγον έξω της “πεπατημένης”», φ. 1263, 15 Φεβρουαρίου 1936. Την άποψη αυτή 

ενστερνίζεται και Το Φως, όργανο του Λαϊκού κόμματος. Βλ. «Πινακίδες», φ. 366, 12 Φεβρουαρίου 

1936, σ. 1. Βλ. επίσης «Οι καιροί ου μαινετοί», στη φιλοβασιλική Λεσβιακή Ηχώ, φ. 145, 15 

Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. Για την εφημερίδα Το Φως, το μοναδικό λεσβιακό έντυπο, αργότερα, υπέρ 

των Γερμανών, βλ. Α. Πλάτων, «Η ιστορία της λεσβιακής δημοσιογραφίας», ό. π. σ. 198, 203. Κ. Γ. 

Μίσσιος, Ο Λεσβιακός Τύπος…, ό. π. σ. 507 – 508. 
23 Οι εφημερίδες Δημοκράτης και Ταχυδρόμος δύο ημέρες πριν, στην πρώτη σελίδα τους, αναφέρονταν 

στο πρόβλημα και υπογράμμιζαν το μέγεθός του. Σχολίαζαν τα αίτια της κρίσης τονίζοντας ότι η 

έκταση του κακού ήταν δύσκολο να γίνει αντιληπτή από τον κάτοικο της πόλης, όσοι όμως έρχονταν 

σε επαφή με την ύπαιθρο ήταν σε θέση να αναμετρήσουν το μέγεθος της δυστυχίας του εργατικού 
πληθυσμού και το μαρτύριο ολόκληρων οικογενειών. Βλ. «Επισημαίνομεν τον κίνδυνον», Δημοκράτης 

φ. 1257, 8 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. «Έργα και ημέραι», Ταχυδρόμος φ. 2842, 9 Φεβρουαρίου 1936, σ. 

1. 
24 Βλ. «Έκκλησις προς τους κτηματίας του Καγιανίου», Δημοκράτης φ. 1258, 9 Φεβρουαρίου 1936, σ. 

4. 
25 Βλ. «Από την σήμερον προς την αύριον», Ταχυδρόμος φ. 2844, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. 
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Το Φεβρουάριο του 1936, η γεωργική παραγωγή του νησιού γνώρισε πρωτοφανή 
καταστροφή από παγετό

26
. Η καταστροφή αυτή ήρθε να συμπληρώσει την ήδη δύσκολη 

κατάσταση, λόγω της αφορίας των ελαιοδένδρων
27

 και των συνεχών για αρκετό καιρό 

βροχοπτώσεων. Το γεωργικό εισόδημα των Λεσβίων είχε υποστεί εξάλλου τις δραματικές 
επιπτώσεις της ύφεσης από την οικονομική κρίση του 1929. Τα χρόνια δυσεπίλυτα 

οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα συνέθεταν ένα βαρύ κλίμα. Συνέπεια όλων αυτών 

ήταν η παρατεινόμενη ανεργία της εργατικής τάξης του νησιού, τα χαμηλά ημερομίσθια
28

, η 

μετακύλιση των οικονομικών προβλημάτων και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες
29

, όπως τους 
μικρέμπορους, τους επαγγελματίες και βιοτέχνες, κατάσταση που τελικά εξώθησε στα 

δραματικά επεισόδια της 10
ης

 Φεβρουαρίου 1936. 

Η λεσβιακή κοινωνία αντιμετώπισε το πρόβλημα της πείνας εκ των ενόντων, με εράνους, 
συσσίτια, προσφορές χρημάτων και τροφίμων. Ωστόσο η φιλανθρωπική δραστηριότητα 

εκδηλώθηκε όχι ως πρόνοια, αλλά ως πυροσβεστικό και κατασταλτικό μέτρο αντιμετώπισης 

της εκδηλωμένης πλέον αντίδρασης των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Οι 
συνέπειες δε, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα σχετικά δημοσιεύματα, θα είχαν πάρει 

απειλητικές διαστάσεις για την κοινωνική ισορροπία αν δεν παρενέβαινε ο Μητροπολίτης 

Μυτιλήνης, Ιάκωβος ο από Δυρραχίου
30

, ο οποίος έδρασε έξυπνα και ανταποκρίθηκε άμεσα, 

αποφασίζοντας ως πρώτο μέτρο τη διανομή άρτου.  
Η κίνηση αυτή αποδείχτηκε σωτήρια καθώς κόπασε, προς στιγμήν, το σάλο και ηρέμησε 

τα οξυμμένα πνεύματα. «Και το κακόν, ο φοβερός δρόλαπας ήρχισε, τότε, μόνον να κοπάζει, 

όταν η εξουσία εγκατέλειψε κάθε απόπειραν βιαίας επιβολής και από τας προθήκας των 

                                                             
26 Βλ. «Αι ζημίαι της ελαιοπαραγωγής εκ των παγετώνων», Δημοκράτης φ. 1307, 10 Απριλίου 1936, σ. 

2. 
27 Η ελιά και στην περίοδο του Μεσοπολέμου εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

οικονομία του νησιού, παρά την κρατική αδιαφορία, για την οποία συχνά γίνεται λόγος στον τοπικό 

Τύπο. Το ελαιόλαδο προσδιορίζει καθοριστικά και τους υπόλοιπους τομείς της ζωής των κατοίκων. 

Στις χρονιές μεγάλης εσοδίας, τις «μαξουλοχρονιές», όπως τις ονομάζουν οι Λέσβιοι, το νησί 
ανασαίνει εφόσον η αγορά τροφοδοτείται με το αναγκαίο χρήμα. Αντίθετα σε περιόδους αφορίας ή 

όταν ο ελαιόκαρπος καταστρέφεται από παγωνιές, χαλάζι, βροχές ή ανομβρία, ή όταν προσβάλλεται 

από το δάκο. οι κάτοικοι υποφέρουν. Τότε αναστέλλεται κάθε οικονομική και κοινωνική 

δραστηριότητα.  
28 Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 1928-1932 τα ημερομίσθια έπεσαν κάτω από 4%, η δραχμή 

υποτιμήθηκε κατά 600% και οι τιμές των εγχώριων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 13,4%. Βλ. Ά. Ρήγος, 

(1999³), Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής, Αθήνα: 

Θεμέλιο, σημ. 7, σ. 110. Μεταξύ των ετών 1930 και 1935 οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά 13% 

περίπου και τα εισοδήματα της εργατικής τάξης παρέμειναν αρκετά χαμηλά σε ολόκληρη τη 

μεσοπολεμική περίοδο. Το μέσο ετήσιο εργατικό εισόδημα έφτανε το 1938, κατάσταση η οποία δεν θα 

έπρεπε να είχε μεταβληθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μετά βίας τις 15.109 δραχμές σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο γεωργικό των 19.218 δραχμών και με το εισόδημα των ελεύθερων 

επαγγελματιών που ανερχόταν στις 59.029 δραχμές. Βλ. M. Mazower, (2009), Η Ελλάδα και η 

οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, μτφ. Σπ. Μαρκέτος, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, α΄ ανατύπωση, σ. 341.  
29 Η παγκόσμια οικονομική ύφεση έπληξε τον κορμό της αγροτικής ελληνικής οικονομίας, με 

μετακυλιόμενες συνέπειες σε αγρότες, εμπόρους και Τράπεζες. Στη Μυτιλήνη, οι τελευταίες είχαν 

δανείσει ποσά σε εμπόρους – εισαγωγείς, οι οποίοι με τη σειρά τους τα χρησιμοποιούσαν για την 

αγορά εμπορευμάτων προοριζόμενων να πουληθούν σε αγρότες. Η πτώση των γεωργικών τιμών 

απειλούσε να γκρεμίσει ολόκληρο αυτό το ασταθές οικοδόμημα, εφόσον οι Λέσβιοι αγρότες, 

εξαναγκασμένοι από τις δυσκολίες, ανέβαλαν να εξοφλήσουν τους εμπόρους, και αυτοί πάλι τις 

τράπεζες. Βλ. M. Mazower, ό. π., σ. 179. 
30 Κινητήρια δύναμη της φιλανθρωπικής δραστηριότητας στη Μυτιλήνη αποτελούσε ο Μητροπολίτης 
Ιάκωβος ο από Δυρραχίου, μία πολυσχιδής προσωπικότητα που ποίμανε τη Μητρόπολη από το 1925 

ως το 1958. Κατόρθωσε να κινητοποιήσει τα φιλάνθρωπα αισθήματα πλούσιων Λεσβίων και να 

προικίσει το νησί με μια σειρά έργων μοναδικών στην ελληνική επαρχία γενικότερα. Για το έργο και 

την προσωπικότητά του βλ. Γ. Ι. Αναστασιάδης, «Ο Μητροπολίτης Ιάκωβος ως Επίσκοπος 

Χριστουπόλεως και Μητροπολίτης Δυρραχίου», στο Ο Μητροπολίτης Ιάκωβος ο από Δυρραχίου 

(τιμητικό αφιέρωμα της «Ενώσεως Σμυρναίων»), Αθήνα 1965, σ. 25-33. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  
Θεματική: Τύπος Περιοδικά και Σχολική γνώση 

8 
 

αρτοποιείων ήρχισαν να εκσφενδονίζονται προς την μαινομένην ανθρωπίνην 
μάζαν…καρβέλια!»

31
 «…Αντίς τις σφαίρες που πετάξανε», σημείωνε και ο Σ. Παπανικόλας στο 

σατιρικό περιοδικό Τρίβολος «θα μπορούσανε και τώρα να ρίξουνε μέσα στην πεινασμένη 

ανθρωποθάλασσα 150-200 ψωμιά! Και η τρικυμία θα εκόπαζε ως διά μαγείας. Τρεις φορές 
άλλως τε δοκιμάστηκε το κατασταλτικό μέσο του ψωμιού την ίδια μέρα. Και είχε μαγικά 

αποτελέσματα. Αυτό έδειξε πως δεν ήτανε αναρχική ή πολιτική η εξέγερση. Ήτανε για το ψωμί. 

Άναβε για το ψωμί κ’ έσβηνε με το ψωμί. Ο Δεσπότης το κατάλαβε αμέσως
32

». 

Όπως πληροφορούμαστε επίσης από τα σχετικά δημοσιεύματα Δήμος και Νομαρχία 
διατάσσουν τη διανομή άρτου στους ανέργους, ενώ ιδιώτες με δικά τους έξοδα προσφέρουν 

επίσης βοήθεια. Ωστόσο σε δήλωσή του, δημοσιευμένη στον τοπικό Τύπο, ο Γ. Μολυβιάτης, 

ιδιοκτήτης του αρτοποιείου στο οποίο επιτέθηκαν οι πεινασμένοι πολίτες της Μυτιλήνης, προς 
άρση διαδόσεων ότι έλαβε χρήματα από πλουσίους πολίτες για να διανείμει άρτο, διευκρινίζει 

ότι μόνο από τον Γρ. Ρουσέλλη δόθηκε ποσό 111,50 δραχμών παρουσία δε του ίδιου του 

Ρουσέλλη καθώς και οργάνων της εξουσίας διανεμήθηκε ποσότητα άρτου ανάλογη προς το 
ποσό που έλαβε

33
.  

Από διάφορα χωριά και κωμοπόλεις της Λέσβου καθημερινά καταφθάνουν στις 

εφημερίδες κραυγές απόγνωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση των κατοίκων του 

Μολύβου οι οποίοι σε τηλεγράφημά τους προς τις εφημερίδες υπογραμμίζουν τη δεινή θέση 
τους: «Καταστροφή γεωργίας, ελαιοεσοδείας, κτηνοτροφίας, εξαιρετικαί ανώμαλοι καιρικαί 

συνθήκαι, ηύξησαν εις αφάνταστον βαθμόν υφισταμένην γενικήν δυσπραγίαν. Πείνα μαστίζει 

κατοίκους. Κατάστασιν επιδεινοί αθρόα έκδοσις ενταλμάτων καθ’ ην στιγμήν δι’ εράνων 
διανέμεται καθημερινώς άρτος. Άφευκτος κίνδυνος διασαλεύσεως της τάξεως. Παρακαλούμεν 

ενεργήσητε επειγόντως άμεσον αναστολήν απάντων γενικώς ενταλμάτων. Άλλως απεκδυόμεθα 

πάσης ευθύνης»
34

. Αλλά και οι κάτοικοι της γειτονικής Πέτρας διαμαρτύρονται γιατί ενώ η 
κοινότητά τους πιέζεται από την ανεργία και την πείνα το Ταμείο Μολύβου διατάσσει τους 

εισπράκτορες, με τη συμβολή της χωροφυλακής, να εισπράξουν τους φόρους. Παρακαλούν 

και αυτοί τις εφημερίδες να μεσολαβήσουν στις αρμόδιες αρχές ώστε να ανασταλεί αμέσως η 

εκτέλεση των ενταλμάτων προσωποκράτησης. Όπως και οι προηγούμενοι υπογραμμίζουν τον 
κίνδυνο διασάλευσης της τάξης

35
.  

Από την άλλη άκρη της Λέσβου, από το Πλωμάρι, κάτοικος κάνει έκκληση στους ιδιώτες 

να διαθέσει ο καθένας ένα ποσό από το υστέρημά του για την καλλιέργεια του κτήματός του 
ώστε να δώσει εργασία στους πεινασμένους εργάτες. «…Κρούομεν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Η δυστυχία έχει υπερβεί τα όρια της τραγικότητας και έφθασεν της απελπισίας τα όρια»
36

. Αλλά 

και από τον ορεινό Μεσότοπο, στο δυτικό τμήμα του νησιού, η απελπισία των κατοίκων έχει 

ξεπεράσει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής: «…Ο εργατικός κόσμος Μεσοτόπου στερείται και 
του επιουσίου, άνευ υπερβολής […] η δική μας κοινότης δεν έχει τας απαιτουμένας πιστώσεις 

διά να δυνηθεί να ανακουφίσει στοιχειωδώς τουλάχιστον τους πάσχοντας. Παρακαλούμεν να μη 

λησμονηθώμεν και ημείς από την Αγροτικήν Τράπεζαν…»
37

.  

                                                             
31 Βλ. «Από την σήμερον προς την αύριον», Ταχυδρόμος φ. 2844, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. 
32 Βλ. «Όταν γουργουρίζουν…», ό. π. 
33 Βλ. «Δήλωσις», Δημοκράτης φ. 1261, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Η «γενναιοδωρία» του πλούσιου 

Μυτιληνιού γίνεται αντικείμενο σχολιασμού από τον Τρίβολο: «Ώστε με 111.50 δραχμάς – ούτε 113 

σωστές – αγοράζει κανένας τα ψωμιά ολόκληρου φούρνου α΄ τάξεως σαν του Μολυβιάτη και τα μοιράζει 

στους ανέργους! Αφού είνε τόσο φτηνή αυτή η φιλανθρωπία “ξαναβάλτα τα ίδια κ. Μολυβιάτη και εκ 

μέρους του Τριβόλου”». Βλ. «Και μεις κερνούμε», φ. 203, 14 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4 (818). 
34 Το τηλεγράφημα υπογράφουν οι πρόεδροι: Κοινότητας, Παλαιών Πολεμιστών, Εφέδρων, Αγροτικού 

Συμβουλίου, Επαγγελματιών, Προσφύγων, Λέσχης Μολύβου, Κυνηγετικού Συλλόγου, Φιλοτεχνικού, 

Αχθοφόρων, Εργατών θαλάσσης. Βλ. «Προσέξατε την ύπαιθρον», Το Φως φ. 368, 14 Φεβρουαρίου 
1936, σ. 1.  
35 Βλ. «Και η Πέτρα», Δημοκράτης φ. 1265, 18 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1,4.  
36 Βλ. «Πριν εκσπάση η θύελλα», Δημοκράτης φ. 1260, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 2. 
37 «Η αγωνία της γεωργίας. Οι γεωργοί του Μεσοτόπου ευρίσκονται εν απογνώσει. Ζητούν επειγόντως 

εργασίαν και πιστώσεις. Η χαριστική βολή της φύσεως», Ταχυδρόμος φ. 2850, 19 Φεβρουαρίου 1936, 

σ. 1.  
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Το απόγευμα της ίδιας μέρας των επεισοδίων συνέρχονται υπό την προεδρία του 
Μητροπολίτη Μυτιλήνης οι Διοικητικές Αρχές του νησιού, ο Δήμαρχος, οι Διευθυντές 

Τραπεζών, οι πρόεδροι των Εμπορικών Συλλόγων και αποφασίζουν τη σύσταση της 

Κεντρικής Επιτροπής Εράνων Μυτιλήνης, αποτελούμενης από τον Μητροπολίτη, τον 
Δήμαρχο, τον Γραμματέα της Γενικής Διοίκησης, τον Εισαγγελέα, τον Οικονομικό Έφορο και 

τον Ταμία, τους Διευθυντές των Τραπεζών Ελλάδας, Εθνικής και Ιονικής, με σκοπό τη 

διενέργεια εράνων και την πρόταση στο Δήμο και στις Δημόσιες Αρχές του νησιού για άμεση 

έναρξη εργασιών. Παράλληλα η Επιτροπή αποφασίζει να ξεκινήσει από την ίδια μέρα η 
διανομή περίπου χιλίων πεντακοσίων οκάδων άρτου καθημερινά στους μη εργαζόμενους, σε 

τέσσερα κέντρα της πόλης, μέχρι να βελτιωθεί η κακοκαιρία
38

.  

Υπό την προεδρία του Μητροπολίτη συστήνεται επίσης ερανική επιτροπή κυριών, με 
σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων και ειδών πρώτης ανάγκης από σπίτια και καταστήματα της 

πόλης για τη διοργάνωση φιλανθρωπικής αγοράς. Όπως, όμως, φαίνεται από το σχετικό 

σχόλιο του Τρίβολου, τα φιλάνθρωπα αισθήματα δεν είναι κοινά σε όλους ή τουλάχιστον δεν 
έχουν όλοι και όλες την ίδια αντίληψη περί φιλανθρωπίας

39
. Η πρόεδρος της Επιτροπής, 

κατάπληκτη, θα βρεθεί μπροστά σε ένα πλήθος «χρυσοκέντητων εμβάδων» που κατά δεκάδες 

ζευγαριών, στάλθηκαν από «φιλάνθρωπους» κατοίκους της Μυτιλήνης
40

. Επιτροπές 

σχηματίζονται επίσης σε κωμοπόλεις και σε χωριά της Λέσβου ενώ παράλληλα διενεργούνται 
έρανοι

41
. Καθημερινά δημοσιεύονται ευχαριστήρια κατοίκων για τη βοήθεια καθώς και 

ονόματα πολιτών και από όπου αλλού προέρχονται οι εισφορές στους εράνους, σε μια 

προσπάθεια γενικής κινητοποίησης
42

.  
Σε ανακοίνωσή της δημοσιευμένη στον Τύπο η Επιτροπή ανέργων Μυτιλήνης, 

νεοσυσταθείσα μετά από σύσκεψη των ανεξάρτητων Σωματείων και των ανοργάνωτων 

εργατών, γνωστοποιεί διάβημά της προς τις τοπικές Αρχές για την οργανωμένη διανομή των 
βοηθημάτων, κατά συνοικία και σωματείο με βάση καταλόγους, στους οποίους προτείνει να 

εγγραφούν όλοι οι άνεργοι πολίτες. Παράλληλα η Επιτροπή συνιστά στους ανέργους να μη 

παρασύρονται σε πράξεις αναρχικές, όπως αυτή της διαρπαγής του άρτου, εφόσον τέτοιου 

είδους ενέργειες όχι μόνο δεν συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων, αλλά αντίθετα 
διασπούν και δυσφημίζουν τον δίκαιο αγώνα τους

43
. 

Από τις πρώτες ημέρες διαπιστώνονται προβλήματα στην παροχή βοήθειας. 

Παρατηρούνται αφενός φαινόμενα εξαπάτησης των επιτροπών και αφετέρου αδικίες εις βάρος 

                                                             
38 Βλ. «Ανακοινωθέν», Το Φως φ. 366, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 2. Επίσης, «Ανακοινωθέν», 

Δημοκράτης φ. 1260, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Στις παραπάνω εφημ. δημοσιεύεται κατάλογος 48 

σωματείων και οργανώσεων της Μυτιλήνης και 239 εργάτες καταγεγραμμένοι σε καταλόγους και μη 

ανήκοντες σε σωματεία που λαμβάνουν βοήθημα. Βλ. «Αι διανομαί», Το Φως φ. 367, 13 Φεβρουαρίου 
1936, σ. 2, Δημοκράτης φ. 1261, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. 
39 «…Το τι μαζεύει η εν λόγω επιτροπή δεν το βάζει ο νους του ανθρώπου!. Βιβλία, πούντρες, αγκράφες, 

καλτσοδέτες, κορσέδες παλιούς, παλιοπάπουτσα, παντούφλες, μισότριβα μεσοφόρια, κάλτσες 

χιλιοκαρικομένες κ.λ.π. Μεταξύ όλων αυτών των μεταχειρισμένων είδαμε και μια μπάντα απ’ αυτές που 

βάζαν άλλοτε στα κρεββάτια με την χρυσοκέντητον επιγραφήν: «Άγγελοι γρηγορείτε!» Διατί άραγε έπρεπε 

να γρηγορούν οι άγγελοι; Ίσως ίνα διατηρείται η κοίτη των παλαιών αμίαντος…». Βλ. « Όταν αι κυρίαι 

παρεξηγούν», φ. 205, 28 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4 (826). 
40 Βλ. «Η εξήγησις», φ. 207, 13 Μαρτίου 1936, σ. 4 (834). 
41 Ενδεικτικά βλ. «Η πείνα εις τον Σκόπελον», Δημοκράτης φ. 1260, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. «Η 

φιλανθρωπία εν τη υπαίθρω», Το Φως φ. 367, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 2. «Η επιτροπή εράνων 

Παπάδου αρωγός των ανέργων», Δημοκράτης φ. 1264, 16 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. Στο ίδιο φ. και σελ. 

«Η επιτροπή εράνων Παπάδου αρωγός των ανέργων». Στην ίδια επίσης εφ. «Διανομή άρτου μετά 
Συσσιτίου εν Πλωμαρίω», και «Εκ Πολυχνίτου», φ 1266, 19 Φεβρουαρίου 1936, σ. 2. 
42 Βλ. ενδεικτικά Δημοκράτης φ. 1261, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Στην ίδια εφημ. φ. 1262, 14 

Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Φ. 1263 15 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Φ. 1264, 16 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Το 

Φως φ. 368, 14 Φεβρουαρίου 1936, σ. 2. 
43 Βλ. «Επιτροπή ανέργων Μυτιλήνης. Ανακοινωθέν», Δημοκράτης φ. 1261, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 

4.  
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πολιτών που έχουν πραγματικά ανάγκη
44

. Ο Ταχυδρόμος επισημαίνει την ανάγκη 
αυστηρότερου ελέγχου. Προτείνει η επί των Εράνων Επιτροπή, με τη συνδρομή της 

χωροφυλακής να διαγράψει από τους καταλόγους τα εκατοντάδες άτομα που έχουν 

παρεισφρύσει και δεν δικαιούνται περίθαλψης, στερώντας έτσι τη δυνατότητα βοήθειας προς 
εκείνους που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Η εφημερίδα υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 

μισός και πλέον πληθυσμός της πόλης ζητά να αναγνωρισθεί ως άνεργος. Υπολογίζονται σε 

πέντε χιλιάδες όσοι επιτίθενται κατά των εφημερίδων και απαιτούν συμμετοχή στη δωρεάν 

παροχή άρτου
45

. Η Επιτροπή ευρισκόμενη προ αδιεξόδου και αφάνταστων δυσκολιών ως προς 
τον καταρτισμό των καταλόγων, λόγω των αδικαιολόγητων αξιώσεων εγγραφής πολλών 

πολιτών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, αποφασίζει να διακόψει προσωρινά τη διανομή 

άρτου μέχρι να λυθεί το πρόβλημα
46

. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται επιβεβλημένη η συστηματική οργάνωση της 

παρεχόμενης βοήθειας. Κατά την άποψη του Δημοκράτη η διανομή άρτου και συσσιτίου 

αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αρωγής σε αντίθεση με το χρήμα το οποίο μετατρέπεται, 
κάποτε, και σε οινοπνευματώδες ποτό και κατά συνέπεια δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον 

οποίο και δίνεται
47

. Η ίδια εφημερίδα χαρακτηρίζει σφάλμα επίσης τον προαιρετικό 

χαρακτήρα του εράνου. «Αλλ’ ο προαιρετικός έρανος εις μίαν κοινωνίαν, η οποία δεν ημπορεί 

και δεν θέλει να κατανοήση τας απέναντι του συνόλου υποχρεώσεις της, ούτε και αυτό ακόμη το 
καλώς νοούμενον συμφέρον της, προσλαμβάνει χαρακτήρα αγγαρείας ή αν θέλετε ελεημοσύνης 

με το στανιό…». Προτείνει, ως περισσότερο δίκαιο και λογικό τρόπο, επιτροπή να καθορίσει 

με αμεροληψία τα ποσά τα οποία υποχρεούται, χάρη του γενικότερου συμφέροντος, και 
μπορεί να καταβάλει καθένας από τους εύπορους πολίτες.  

Όπως όμως προκύπτει από τα σχόλια των εφημερίδων, οι τελευταίοι κωφεύουν στις 

εκκλήσεις για βοήθεια. Ο έρανος δεν απέδωσε ούτε κατά προσέγγιση τα ποσά που αρχικά 
είχαν προβλεφθεί. Η επί των εράνων Επιτροπή βρίσκεται στη δύσκολη θέση εξαιτίας της 

απροθυμίας τους να καταθέσει την εντολή. Σε μια προσπάθειά της να αφυπνίσει τα 

υπνώττοντα φιλάνθρωπα αισθήματα των ευπορούντων πολιτών απευθύνει νέα έκκληση 

προειδοποιώντας παράλληλα «διά τους εγκυμονούντας κινδύνους νέας διασαλεύσεως της 
τάξεως»

48
.  

Η στάση αυτή των πλουσίων προκαλεί τα δεικτικά σχόλια του Τύπου. Ο Ταχυδρόμος 

προτείνει «όπως στηλιτευθούν οι εύποροι οι οποίοι θα ηρνούντο να βοηθήσουν στο έργο της 
περιθάλψεως των ανέργων, το οποίον ανέλαβε η υπό τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας 

Επιτροπή. Οι τυχόν άσπλαχνοι και σκληροί αυτοί εγωισταί είνε ανάγκη να παραδοθούν εις το 

ανάθεμα και την γενικήν περιφρόνησιν, εφ’ όσον δεν έχουν τόσον ανθρωπισμόν ώστε ούτε τα 

ψυχία της τραπέζης των να διαθέσουν διά τον πάσχοντα πλησίον των…»
49

 Ο Δημοκράτης 
υπογραμμίζει ότι «Οι οποιοιδήποτε αυτοί δήθεν κύριοι, οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν δύνανται 

να παίζουν εν ου παικτοίς»
50

. 

Αντιπρόσωποι των εργατικών οργανώσεων και εκπρόσωποι των επαγγελματιών 
Μυτιλήνης συγκεντρώνονται στην αίθουσα του Πανεργατικού Κέντρου και αποφασίζουν να 

ζητήσουν από το Κράτος ενίσχυση 2.000.000 δραχμών προς ανακούφιση των ανέργων, την 

άμεση αποφυλάκιση όσων κρατούνται για τα επεισόδια της επίθεσης εναντίον του Δικαστικού 
Μεγάρου Μυτιλήνης, την αναστολή της είσπραξης των φόρων και την καταβολή τους σε 

                                                             
44 Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα τα ψωμιά που πετιούνταν στον αέρα τα έπιαναν συνήθως οι πιο 

ευκίνητοι και χειροδύναμοι καθώς και οι πιο επιτήδειοι με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς που είχαν 

πραγματική ανάγκη να μένουν χωρίς βοήθεια. Βλ. «Στα πεταχτά», Ταχυδρόμος φ. 2844, 12 

Φεβρουαρίου 1936, σ 2. Στην ίδια εφημ. «Έργα και Ημέραι», φ. 2847, 15 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. 

Επίσης Το Φως φ. 366, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
45 Βλ. «Έργα και Ημέραι», φ. 2848, 16 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
46 Βλ. «Ανακοίνωσις», Δημοκράτης φ. 1265, 18 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. 
47 Βλ. «Της Ημέρας», φ. 1260, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. 
48 Βλ. «Μία νέα θερμή έκκλησις της Επιτροπής. Θα διακόψει το έργον της εάν δεν την βοηθήσουν 

εκείνοι οι οποίοι έχουν τας δυνάμεις να το κάμουν», Ταχυδρόμος φ. 2847, 15 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
49 Βλ. «Έργα και Ημέραι», φ. 2845, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
50 Βλ. «Πώρωσις», φ. 1263, 15 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. 
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τρίμηνες δόσεις. Αποφασίζουν παράλληλα τη σύσταση μεγάλης επιτροπής στην οποία να 
κλιθούν να αντιπροσωπευθούν και οι υπόλοιποι εμπορικοί και επιστημονικοί σύλλογοι. Έργο 

της εν λόγω επιτροπής θα είναι η επιδίωξη της λύσης των παραπάνω ζητημάτων. Σε 

περίπτωση που τα αιτήματα δεν γίνουν αποδεκτά προτείνουν να κηρυχθεί πανεργατική 
απεργία

51
.  

Ο Δημοκράτης πληροφορούμενος για τη χορήγηση από το Υπουργείο Πρόνοιας 

χρηματικού βοηθήματος ύψους 100.000 δραχμών, και τριάντα τόνων αραβοσίτου
52

 από την 

Αγροτική Τράπεζα προτρέπει ο τόπος «να αλέσει μέσα στα δόντια του τον πόνο», να κρατήσει 
την αξιοπρέπειά του και να αρνηθεί το βοήθημα. Οι εκατό χιλιάδες μπορούν να 

συγκεντρωθούν από τους ίδιους τους κατοίκους. Τότε τουλάχιστον, σημειώνει, θα έχουν την 

υπερηφάνεια να διακηρύξουν ότι μόνοι τους αντίκρισαν τη δυστυχία και άφησαν το κράτος 
απερίσπαστο στον υψηλό του προορισμό, δηλαδή να φορολογεί

53
.  

Οι εφημερίδες ζητούν να τεθεί ο δάκτυλος «επί του τύπου των ήλων» ώστε να γίνει 

αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος και να ληφθούν τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα 
προς μόνιμη λύση του. Οι προτάσεις που τίθενται προς συζήτηση επικεντρώνονται κυρίως στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, ικανών να απορροφήσουν τους ανέργους και παράλληλα να 

περιορίσουν τη χορήγηση άρτου και βοηθημάτων. Να σταματήσει η είσπραξη των χρεών, όχι 

μόνο προς το Δημόσιο, αλλά και προς τις τράπεζες και προς τους ιδιώτες και κυρίως να 
απαλλαγούν από τη δαμόκλειο σπάθη των πλειστηριασμών

54
. Προτείνουν επίσης η Γενική 

Διοίκηση να εγκρίνει χωρίς αναβολή την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών έργων καθώς 

επίσης την πίστωση με σκοπό τη λειτουργία συσσιτίων για τους ανέργους, εκεί όπου δεν είναι 
δυνατή η εκτέλεση δημόσιων έργων. Η Αγροτική Τράπεζα να χορηγήσει πιστώσεις για 

καλλιεργητικά δάνεια. Σημαντικότερη θεωρούν την κινητοποίηση όλων των σωματείων και 

οργανώσεων με στόχο την αναστολή της διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά 
στη βίαιη είσπραξη των οφειλόμενων φόρων. «Όταν πεινούμε, όταν τα παιδιά μας κλαίνε γιατί 

δεν μπορούν να υποφέρουν από την πείνα, όταν είμεθα γυμνοί, χωρίς φωτιά, χωρίς τίποτε, δεν 

μπορούμε να προσφέρουμε τις σάρκες μας εις τον Κρατικόν Μολώχ!» σημειώνει ο 

Ταχυδρόμος
55

. 
 

Όπως προέκυψε από την αποδελτίωση του υλικού, η άμεση αναφορά στην οικονομική 

κατάσταση των κατοίκων, αλλά και γενικότερα τα επί του θέματος σχόλια σταματούν μετά 
την επιβολή της δικτατορίας της 4

ης
 Αυγούστου 1936. Η αυστηρή λογοκρισία και ο φόβος 

                                                             
51 Βλ. «Η χθεσινή συνεδρίασις των οργανώσεων», Δημοκράτης φ. 1266, 19 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. 
52 Βλ. «Εζητήθη πίστωσις 1.500.000 προς εκτέλεσιν έργων οδοποιίας. Αποστέλλονται τριάκοντα 

τόννοι αραβοσίτου. Τα αποστελλόμενα επί του παρόντος βοηθήματα. Εγκαθίσταται ασύρματος διά την 

συγκοινωνίαν», Ταχυδρόμος φ. 2850, 19 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4.  
53 Βλ. «Εάν παρ’ ελπίδα επαληθεύση…», Δημοκράτης φ. 1264, 16 Φεβρουαρίου 1936 σ. 1. Η παροχή 
βοήθειας σε καλαμπόκι προκαλεί τα ειρωνικά σχόλια της εφημερίδας: «Τόσον ξέρουν τη χώρα που 

διοικούν οι Μανδαρίνοι του Κέντρου. Καλαμπόκι! Μνήσθητί μου Κύριε!». Βλ. «Στο φτερό», φ. 1266, 19 

Φεβρουαρίου 1936, σ. 2. Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα Δημοκράτη και Ταχυδρόμου η 

διαφορετική οπτική των παραπάνω εφημερίδων σε ό,τι αφορά το ποιόν και το ποσόν του βοηθήματος 

έγκειται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ταχυδρόμου, η παρεχόμενη βοήθεια 

αποτελεί προϊόν ενεργειών του βουλευτή Λέσβου Ι. Καραμάνου, ο οποίος έχει μεταβεί στην Αθήνα με 

κοινή απόφαση των Φιλελεύθερων Βουλευτών του νησιού με σκοπό να ενεργήσει τα δέοντα για τα 

προβλήματα του τόπου. Βλ. «Εζητήθη πίστωσις 1.000.000 προς εκτέλεσιν έργων οδοποιίας. 

Αποστέλλονται τριάκοντα τόννοι αραβοσίτου. Τα αποστελλόμενα επί του παρόντος βοηθήματα. 

Εγκαθίσταται ασύρματος διά την συγκοινωνίαν», φ. 2850, 19 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Απαντώντας 

στο δημοσίευμα του Δημοκράτη ο Ταχυδρόμος σχολιάζει μεταξύ άλλων : «…Ο λιμώττων πληθυσμός 

της Λέσβου θα ήτο, εν πάση περιπτώσει, ευγνώμων προς τον βουλευτήν του κ. Παπανδρέου, εάν αντί να 
κατειρωνεύεται διά του δημοσιογραφικού του οργάνου τας προσπαθείας των συναδέλφων του, εφρόντιζε 

να συντελέσει ο ίδιος ώστε το αξιοπεριφρόνητον καλαμπόκι να μεταμορφωθεί εις …μαυροχάβιαρον. 

Αλλά δυστυχώς, ο κ. Παπανδρέου δεν έλαβεν ακόμη τον καιρόν να ενεργήσει ούτε διά τον μεν, ούτε διά 

το άλλο.» Βλ. «Έργα και Ημέραι», φ. 2852, 21 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
54 Βλ. «Πραγματικήν λύσιν», Το Φως φ. 368, 14 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
55 Βλ. «Δεν μπορούμε να δίνουμε 600.000.000 και να πεινούμε!», φ. 2843, 11 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
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διακοπής της έκδοσης μιας εφημερίδας, επιβάλλουν πιστή εφαρμογή των διατάξεων, 
τουλάχιστον κατά το πρώτο διάστημα. Αναγκαστικά ο τοπικός Τύπος υποχρεώνεται σε 

υπαινικτικές αναφορές ή κρύβεται πίσω από υμνητικά σχόλια για το καθεστώς.  
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Τεκμήρια Ιστορίας τής Εκπαίδευσης : 

–
 ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1920’ [έκδ. Δεκέμβρ. 1919] 

–
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

‘ 

Ιωάννης Γ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ   

 

(Διδάκτωρ Ιστορίας – Σ.Σύμβ.Φιλολόγων) 

 

       (1) ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

       Φέρνω στο φως και πραγματεύομαι, διά της επαγωγικής μεθόδου, άγνωστα τεκμήρια 

ενυπάρχοντα στον αυτοτελή τόμο, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1920’, εκδομένος, κατά 

τεκμήριον, τον Δεκέμβριο του 1919, για την Εμπορική και Βιοτεχνική Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα, δημόσια και ιδιωτική, στη δεκαετία 1910-1920. Αποτελούν ντοκουμέντα εκ των 

οποίων προκύπτουν τα υφ’ ημών εξαχθέντα ιστορικά πορίσματα, επισημανθέντα και υπό των 

ιδίων των συντακτών τού υπό πραγμάτευση αυτοτελούς τόμου.  

  Για μεν τήν υπό τού Κράτους παρεχομένη Δημόσια «Εμπορική Εκπαίδευση», στη δεκαετία 

1910-1919, προκύπτει ότι: «και σήμερον ακόμη [= Δεκέμβριος του 1919] το μεγαλείτερον 

μέρος των εμπόρων στερείται συστηματικής επιστημονικής εμπορικής μορφώσεως. (Οδηγός, 

σ. 34-35).  

  Για δε τήν υπό τού Κράτους παρεχομένη Δημόσια «Βιοτεχνική Εκπαίδευση», στη δεκαετία 

1910-1919, προκύπτει ότι: «Η [δημοσία] βιοτεχνική εκπαίδευσις δυστυχώς είναι 

παρημελημένη εν Ελλάδι. [Το έτος 1919], εν Ελλάδι δεν υφίσταται διόλου η [δημοσία] μέση 

τεχνική εκπαίδευσις. … Η κατωτάτη τεχνική εκπαίδευσις, η βιοτεχνική εκπαίδευσις 

παρέχεται δι’ ολίγων κατά το μάλλον ή ήττον καλώς ωργανωμένων σχολών. … Εκτός των 

ανωτέρω βιοτεχνικών σχολών υπάρχουν [το 1919] και [πέντε] [ιδιωτικαί] σχολαί 

χειροτεχνικαί των θηλέων… Εν γένει η [δημοσία] βιοτεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευσις 

εν Ελλάδι ευρίσκεται ακόμη, [το 1919], εις στοιχειώδη κατάστασιν και η έλλειψις επαρκούς 

εξειδικευμένου κατωτέρου τεχνικού προσωπικού γίνεται τοσούτον μάλλον επαισθητή, εφ’ 

όσον η βιομηχανία μας αναπτύσσεται.» (Οδηγός, 35-36).  

  Ειδικά για τη Δημόσια Μέση Τεχνική Εκπαίδευση τεκμαίρεται ότι, στη δεκαετία 1919-

1920, η Δημοσία Μέση Τεχνική Εκπαίδευση δεν είχε θεσμοθετημένη κρατική υπόσταση, δεν 

είχε δημόσιον κρατικόν χαρακτήρα αλλά ιδιωτικόν: θεραπευόταν πρωτίστως και σχεδόν 

αποκλειστικά από το εις χείρας τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας λειτουργούν τότε ‘‘παράλληλον 

εκπαιδευτικόν σύστημα’’ (ο ορισμός τού Αλέξη Δημαρά, 1973/74, τόμ. Α ,́ σ. λβ΄). (Δημαράς 

Αλ., 1973/74, τόμ. Α ,́ σ. λβ΄- λγ  ́και τόμ. Β ,́ σ. κγ’, λ΄-λα ,́ λη΄, μζ΄).     
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   Τα δεδομένα αυτών ακριβώς τών διαπιστώσεων πραγματεύομαι στη συνέχεια, διά τής 

επαγωγικής μεθόδου.  

  

– ‘GREEK GUIDE 1920’ –    

«Records of  “school knowledge” provided in all classes of Education in the decade 1910-

1920» 

I have brought to light unknown records, which I have found in a rare and equally unexploited 

historical source entitled ‘Greek Guide 1920’, the volume having been published in Decemper 

1919. These new data give answers to the question: Which “school knowledge”, 

“Humanistic” or “Technological”, was the greatest significance and weight given to by the 

two Venizelos governments in the decade 1910-1920? The compilers of the volume 

themselves correlate the cause and the effect of the educational policies of “Venizelism” with 

the following sections of the Greek Economy. -The contribution or not of Venizelos 

education policies in the matter of Agriculture and its development in a scientific way. -The 

contribution or not of Venizelos education policies in the matter of Stock Farming and its 

development in a scientific way. -The contribution or not of Venizelos education policies in 

the matter of Cheese Making and its development in a scientific way. -The contribution or not 

of Venizelos education policies in the matter of Industry and its development in a scientific 

way. -The contribution or not of Venizelos education policies in the matter of Shipping and 

its development in a scientific way. 

 

 

                (1.)    Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 

 

                (1.1)  Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 

        Τεκμήρια και ντοκουμέντα, ενυπάρχοντα στον αυτοτελή τόμο, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΟΔΗΓΟΣ 1920’ [εκδομ. Δεκέμβρη 1919],  για τη θέση που κατείχε η «Εμπορική και 

βιοτεχνική Εκπαίδευσις», αφενός στην εκπαιδευτική πολιτική τού ‘‘βενιζελισμού’’, 

αφετέρου στο θεραπευόμενο υπό τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας ‘‘παράλληλο 

εκπαιδευτικό σύστημα’’, και η δι’ αυτής τής «Εμπορικής και βιοτεχνικής 

Εκπαιδεύσεως», ανάπτυξη όλων τών κλάδων τής Ελληνικής Οικονομίας κατ’ 

επιστημονικόν τρόπον, στη δεκαετία 1910-1920. 

   Τα τεκμήρια και τα ιστορικά ντοκουμέντα τα αντλώ από μια σπάνια όσο και 

ανεκμετάλλευτη ιστορική πηγή, τιτλοφορούμενη, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1920’, αυτοτελής 

τόμος, [εκδομένος, κατά τεκμήριον, τον Δεκέμβρη τού 1919], από τη 
«Διαφημιστική Εταιρεία ‘‘GEO’’» 

τών Κυριέρη – Γιαννοπούλου και Σια, που είχε έδρα στην Πλατεία Συντάγματος Αθηνών
.  

  Ότι ο τόμος κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1919 προκύπτει τεκμαρτά εκ των εξής 

δεδομένων: Πρώτον, προκύπτει σαφώς εκ του ιδίου τού κειμένου, σ. 22: «και κατά το 1918 

και κατά το τρέχον έτος 1919 όχι μόνον το εξωτερικόν , αλλά και το εσωτερικόν εμπόριον 
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υπέστη μέγαν κλονισμόν …». Δεύτερον, εξίσου εναργές, τεκμήριον είναι το ότι, στη μεν 

πρώτη –μετά το εξώφυλλο– σελίδα τού υπό πραγμάτευση τόμου υπάρχει φωτογραφία τού 

τότε (= 1919) βασιλιά της Ελλάδας Αλεξάνδρου Α΄ (1917-1920), στη δε αμέσως επόμενη 

σελίδα υπάρχει φωτογραφία τού τότε (= 1919) πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. Η 

φωτογραφία αυτή τού βασιλιά Αλεξάνδρου Α΄ που πέθανε το 1920 αποτελεί και «terminum 

ante quem» τόσο για το έτος έκδοσης του τόμου όσο και για τον χρονικό προσδιορισμό των 

ιστορικών πληροφοριών που εμπεριέχονται στον τόμο. 

  Ο τίτλος συμπληρούται επεξηγηματικώς, ως προς τα περιεχόμενα τού τόμου, στην πρώτη 

σελίδα του κειμένου, με τήν εξής τιτλαία κεφαλίδα:  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΜΕΡΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΝ : Η ΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΑΠΟΨΕΩΣ : Γεωργία. Γεωργική παραγωγή. – Εμπορική καί βιομηχανικη κίνησις τής 

Ελλάδος. – Τα κυριώτερα γεωργικά καί βιομηχανικά προϊόντα. – Ναυτιλία καί ναυτιλιακή 

κίνησις. – Εμπορική καί βιοτεχνική εκπαίδευσις. – Εξαγωγικόν καί εισαγωγικόν εμπόριον. – 

Στατιστικοί πίνακες». 

      Το ένα ενδογενές χαρακτηριστικό αυτού τού αυτοτελούς τόμου το επισημαίνουν οι ίδιοι 

οι εκδότες στον Πρόλογό τους (σ. θ )́: «Η Ελλάς αναπτυσσομένη, ιδία τελευταίως [= 1912-

1919], κατά κλίμακα ασυνήθως προοδευτικήν διά τήν ιστορίαν τών Εθνών, εστερείτο μέχρι 

τούδε [= 1919], τού συστηματικού, τού μεθοδικού, τού εγκύρου οργάνου, τού πολλαπλώς 

εξυπηρετικού τής εμποροβιομηχανικής και οικονομικής της εν γένει ζωής καθ’ απάσας αυτής 

τάς μορφάς και εκδηλώσεις. Η Εταιρεία ημών επιληφθείσα τής πραγματοποιήσεως τού έργου 

τούτου εν όλη τή συνειδήσει τού μεγέθους και τής σπουδαιότητος αυτού, βασίσασα τάς 

ενεργείας της επί βαθείας και μακράς μελέτης, επί μεθοδικού και ενδελεχούς συστήματος, 

χρησιμοποιήσασα άπασαν τήν αρτίαν αυτής οργάνωσιν, με περισσήν αφθονίαν υλικών και 

πλήρες δίκτυον επαξίων συνεργατών, έστρεψε κυρίως τάς προσπαθείας της εις τήν απολύτως 

ασφαλή και έγκυρον εξακρίβωσιν τών πάσης φύσεως και προελεύσεως πληροφοριών τών 

γενικών, ειδικών και τοπικών τοιούτων, και αφ’ ετέρου εις τήν μεθοδικήν, τήν εύχρηστον, τήν 

ιδιαιτέρως επιμελή ταξινόμησιν τής πολυποικίλου ύλης, τής αποτελούσης τό περιεχόμενον τού 

παρόντος έργου῾  Το έτερον ενδογενές χαρακτηριστικόν είναι η υπό τών ιδίων τών συντακτών 

τού τόμου συσχέτιση, με την έννοια αιτίου–αποτελέσματος, της Οικονομίας με την 

Εκπαίδευση, και υπό αυτήν την έννοιαν πραγματεύονται και εκθέτουν τα παντοία 

πληροφοριακά στοιχεία του τόμου.  

   Αυτά, συνεπώς, τα καινοφανή τεκμήρια που πραγματεύομαι διά τής επαγωγικής μεθόδου, 

δίνουν πειστικές, τεκμηριωμένες απαντήσεις στο ερώτημα που έθεσα ως υπόθεση εργασίας 

στην Ανακοίνωσή μου: Ποιά η σχέση τής ‘‘σχολικής γνώσης’’, ειδικά με την «Εμπορική και 

βιοτεχνική εκπαίδευσι» (ο όρος στην τιτλαία κεφαλίδα τού Οδηγού στη σ. 1), καλύτερα με τη 

«Μέση Τεχνική Εκπαίδευση», και ποίον δείκτη βαρύτητας κατείχε αυτή η «Εμπορική και 

βιοτεχνική εκπαίδευσις» αφενός στά συναφή εκπαιδευτικά νομοσχέδια για τη Δημόσια 

Εκπαίδευση που ψήφισαν οι δύο βενιζελικές Κυβερνήσεις στη δεκαετία 1910-1919, 

αφετέρου στο λειτουργούν τότε ‘‘παράλληλο εκπαιδευτικό σύστημα’’ (ο ορισμός αντλημένος 

από τον Αλέξη Δημαρά, 1973/74, τόμ. Α ,́ σ. λβ )́, που όφειλε την ύπαρξή του και στηριζόταν 

απολύτως και μόνον στην ιδιωτική πρωτοβουλία ; 

 

               (1.2) – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1920  [έκδ. Δεκέμ. 1919] – αποσπάσματα – 
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   Διαβάζουμε επακριβώς στον υπό πραγμάτευση αυτοτελή τόμο, [σ. 34], ενότητα «ΙΔ΄. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ : 

   [σ. 34] Παρ’ ημίν αργά δυστυχώς έχει κατανοηθή, ότι η διεξαγωγή τού εμπορίου απαιτεί 

εκτός της πείρας και γνώσεις θεωρητικάς. Εις την Γερμανίαν έχουν ιδρυθή Εμπορικαί Σχολαί 

προ 70 ετών, εις την Γαλλίαν προ 50 ετών και δεν υπάρχει σήμερον [= το έτος 1918] χώρα 

πεπολιτισμένη χωρίς συστηματικήν Εμπορικήν Εκπαίδευσιν.  

  Και σήμερον ακόμη παρ’ ημίν [τοις Έλλησι] το μεγαλείτερον μέρος των εμπόρων στερείται 

συστηματικής επιστημονικής εμπορικής μορφώσεως. Ως εκ τούτου η διεξαγωγή του εξωτερικού 

εμπορίου της Ελλάδος γίνεται κατά μέγα μέρος διά μεσαζόντων τρίτων, των παραγγελιοδόχων, 

επιβαρυνομένου πάντοτε τού εμπορεύματος διά μεγαλειτέρων δαπανών. ...  

  [σ. 35] Σήμερον [= Δεκέμβριος του 1919] λειτουργούν καθ’ όλον το Κράτος δέκα τρείς (13) 

εν όλω δημόσιαι Εμπορικαί Σχολαί, αι εξής: Η των Αθηνών, Πατρών, Βόλου, Πύργου, 

Τριπόλεως, Καρλοβασίου (Σάμου), Ηρακλείου Κρήτης, Χίου και Τσαγκαράδας.  

  [Το έτος 1919], Ιδιωτικαί Εμπορικαί Σχολαί, υπό τον έλεγχον του Κράτους λειτουργούσαι, 

υπάρχουν 4 εν Αθήναις, 1 εν Πειραιεί, 2 εν Θεσσαλονίκη. Εν Αθήναις λειτουργεί και 

‘‘Εμπορική Σχολή θηλέων εν τω Αρσακείω’’, ισοβάθμιος προς τας Σχολάς τού Κράτους.  

   Ο αριθμός των μαθητών όλων των Εμπορικών Σχολών ανήλθε κατά το σχολικόν έτος 1918-

1919 εις 1000 περίπου. ... Η φοίτησις είνε τετραετής. (ό.π., σ. 34-35).  

            [σ. 35]  Η Βιοτεχνική Εκπαίδευσις  

  [σ. 35] Η βιοτεχνική εκπαίδευσις δυστυχώς είνε παρημελημένη εν Ελλάδι, [έως τον 

Δεκέμβριον του 1919]. Η Βιοτεχνική Εκπαίδευσις είνε η κατωτάτη βαθμίς της Τεχνικής 

Εκπαιδεύσεως, της οποίας η ανωτάτη βαθμίς είνε το Πολυτεχνείον [κατά το σχολ. έτος 1918-

1919]. Εν Ελλάδι, [το σχολ. έτος 1918-1919], δεν υφίσταται διόλου η [δημοσία] Μέση Τεχνική 

Εκπαίδευσις, σχολεία δήλα δή εις τα οποία μορφώνονται οι αρχιεργάται εργοστασίων, οι 

εφαρμοσταί (moteurs) μηχανουργοί, ηλεκτρολόγοι κ.τ.λ., όμοια προς τα εν Γερμανία και ταις 

Ηνωμ.[έναις] Πολιτείαις υφιστάμενα (τα Technicum λεγόμενα).  

  Η κατωτάτη Τεχνική Εκπαίδευσις, η Βιοτεχνική Εκπαίδευσις παρέχεται δι’ ολίγων κατά το 

μάλλον ή ήττον καλώς ωργανωμένων σχολών. Τοιαύται είνε: Α΄ η ‘‘Σεβαστοπούλειος Σχολή’’ 

εν Αθήναις, ... Η Σχολή περιλαμβάνει ξυλουργείον και σιδηρουργείο, εις τα οποία οι μαθηταί 

διδάσκονται την ξυλουργίαν και σιδηρουργίαν στοιχειωδώς άνευ επαγγελματικής 

εξειδικεύσεως. Β΄. Η ‘‘Σχολή του Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα’’, περιλαμβάνουσα 

εργαστήρια της ξυλουργίας, της σιδηρουργίας και υποδηματοποιΐας... Εις την Σχολήν ταύτην 

διδάσκονται τα στοιχεία λογιστικής, η οποία είνε πάντοτε αναγκαία εις τον μέλλοντα 

ανεξάρτητον τεχνίτην. Η βιοτεχνική μόρφωσις του ορφανοτροφείου περιορίζεται μόνον εις τον 

μικρόν κύκλον των ορφανών. Γ΄. Η ‘‘Εσπερινή βιοτεχνική σχολή της Βιοτεχνικής Εταιρείας’’. 

Εις την Σχολήν ταύτην διδάσκεται η επιπλοποιΐα, η σιδηρουργία, η κοσμηματογραφία, η 

γλυπτική και η μηχανουργία. ... [σ. 36] Εις αυτήν εμορφώθησαν μέχρι τούδε [= σχολ. έτος 

1918-1919] πολλαί εκατοντάδες επαγγελματιών εξειδικευμένων εις την τέχνην των. Δ΄. Αι δύο 

[ιδιωτικαί] ‘‘εσπεριναί μηχανουργικαί Σχολαί’’ του Πειραιώς, διατελούσαι υπό την προστασίαν 

τού ‘‘Πειραϊκού Συνδέσμου’’ η μία και τού ‘‘Μηχανουργικού Συλλόγου «ο Προμηθεύς»’’ η 

άλλη. Η τεχνική διδασκαλία εις τας σχολάς ταύτας είνε τετραετής. Γίνεται δε εις αμφοτέρας τας 

Σχολάς και θεωρητική διδασκαλία. Οι απόφοιτοι των δύο τούτων Σχολών χρησιμοποιούνται 
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κατά το πλείστον ως μηχανικοί εις το εμπορικόν και πολεμικόν ναυτικόν, φθάνοντες πολλάκις 

συν τω χρόνω και εις τον ανώτατον βαθμόν του μηχανικού του πολεμικού ναυτικού.  

   Εκτός των ανωτέρω βιοτεχνικών σχολών υπάρχουν και [ιδιωτικαί] σχολαί χειροτεχνικαί των 

θηλέων. Αύται είνε: Α΄) Η ‘‘Γυναικεία Βασιλική Σχολή Χειροτεχνίας’’. Β΄) Η ‘‘Σχολή τής 

Εταιρείας «Πρόοδος»’’. Γ΄) Η ‘‘Σχολή τού Αμαλιείου Ορφανοτροφείου’’. Δ΄) Αι ‘‘σχολαί τής 

Κας Λασκαρίδου’’. Ε΄) Η ‘‘Οικοκυρική Επαγγελματική Σχολή Αθηνών’’. Εις τας σχολάς 

ταύτας διδάσκονται η ραπτική, το κέντημα και τα εργόχειρα, η πλεκτική και η υφαντουργική (εις 

το Αμαλίειον). Η χειροτεχνική δεξιότης, εις την οποίαν φθάνουν πολλαί των μαθητριών, είνε 

αξιοθαύμαστος.  

   Εν γένει η βιοτεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευσις εν Ελλάδι ευρίσκεται ακόμη εις 

στοιχειώδην κατάστασιν και η έλλειψις επαρκούς εξειδικεύσεως κατωτέρου τεχνικού 

προσωπικού γίνεται τοσούτο μάλλον επαισθητή, εφ’ όσον η βιομηχανία μας αναπτύσσεται. 

Ξένοι τεχνίται, εφαρμοσταί, ηλεκτρολόγοι, μυλωθροί κ.τ.λ. είνε περιζήτητοι εν Ελλάδι και 

λαμβάνουν μεγάλους μισθούς (το πενταπλάσιον και εξαπλάσιον τών όσα θα ελάμβανον εις τήν 

πατρίδα των), ενώ οι νεαροί Έλληνες αρκούνται εις μίαν θέσιν γραφέως ή τελωνοφύλακος, από 

την οποίαν λαμβάνουν εκατόν ή εκατόν πεντήκοντα δραχμάς κατά μήνα.  

  Προ τριών ετών [= 1915] ιδρύθη και Διδασκαλείον Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, προωρισμένον 

να μορφώνη διδασκάλους τής κατωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως. Ας ελπίσωμεν, ότι η Σχολή 

αύτη θα συμβάλλη εις την διάδοσιν της επαγγελματικής και τεχνικής μορφώσεως, των οποίων 

τόσην ανάγκην έχει η Ελλάς». (Ελληνικός Οδηγός 1920, [εκδ. Δεκέμβριο του 1919], ό.π., σσ. 

35-36). (Πρβλ.: Δημαράς Αλέξ., 1973/74, τόμ. Β ,́ σ. η :́ «1915: Ίδρυση: Διδασκαλείον 

Τεχνικής Εκπαιδεύσεως»).  

 

           (2.)  Η ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ, 

                   ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. 

           Αυτά τα ενυπάρχοντα στον υπό πραγμάτευση τόμο τεκμήρια και ντοκουμέντα για την 

παρεχομένη ‘‘σχολική γνώση’’ κατά τη δεκαετία 1910-1920, δεκαετία κρίσιμη για το 

Ελληνικό Κράτος, κατά την οποία κυριαρχεί ο ‘‘βενιζελισμός’’ ως ιδεολογία και 

διαχειριστική πολιτική πρακτική της πρωταγωνιστούσης τότε στην πολιτική κονίστρα 

Ελληνικής Αστικής Τάξης, είναι καινοφανή και λειτουργούν ως νεοπαγείς συμπληρωματικές 

ιστορικές ψηφίδες στο μωσαϊκό της Ιστορίας τής Νεο-Ελληνικής Εκπαίδευσης. (Για τον 

‘βενιζελισμό’: -Θ. Βερέμης & Ι. Κολιόπουλος, (2013). -Αλιβιζάτος (2005). -Δερτιλής (2005). 

-Θάνος Βερέμης & Ηλίας Νικολακόπουλος, (επιμέλεια), (2005). 

   Και τούτο διότι, στον Οδηγό καταγράφονται όλα τα ποσοτικά και στατιστικά δεδομένα, 

ορισμένα και υπό μορφήν στατιστικών πινάκων, που πιστοποιούσαν την ποσοτική και 
ποιοτική πρόοδο και ανάπτυξη σε όλους τούς προαναφερθέντες παραγωγικούς κλάδους της 

Οικονομίας. Αυτή η πρόοδος και ανάπτυξη, σημειωτέον ότι, υπό των συντακτών του τόμου 

θεωρείται ότι προκύπτει αφενός ως απόρροια των θεσμικών παρεμβάσεων πρωτίστως στην 

Οικονομία και δευτερευόντως στην Εκπαίδευση των βενιζελικών κυβερνήσεων, στις δύο 
κοινοβουλευτικές περιόδους διακυβέρνησής τους στη δεκαετία 1910-1920. (Πρβλ.: -

Δερτιλής, 2005, pasimm. -Χρυσός Ευελπίδης, 1939, passim. -Σίδερης, 1934, passim. -Σωτ. 

Παλάσκας, 2013: 132-160. -P. Mackridge, 2009, passim).  
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   Γράφουν συγκεκριμένα οι συντάκτες του τόμου, ‘Ελληνικός Οδηγός 1920’ (ό.π., [έκδ. Δεκ. 
1919]) στις σσ. 44-45: «[σ. 44] Το γεγονός της ραγδαίας ταύτης υψώσεως τού εξωτερικού μας 

εμπορίου, [από το 1910 έως το 1919], …, δέον κυρίως να αποδοθή εις την κατά την εποχήν 

ταύτην συμπίπτουσαν άνοδον επί τήν αρχήν τής Κυβερνήσεως τών Φιλελευθέρων, ήτις ως 
κύριον έμβλημα τού εσωτερικού οργανωτικού προγράμματός της [σ. 45] έθετε από τών πρώτων 

της ημερών τήν αναμόρφωσιν ολοκλήρου τού πλουτοπαραγωγικού οπλισμού τής χώρας, 

ιδρύσασα πρός τούτο καί ιδιαίτερον Υπουργείον, υπό την επωνυμίαν «Υπουργείον Γεωργίας, 

Δασών και Εμπορίου», εις την διοικητικήν τού οποίου προστασίαν υπήχθησαν η γεωργία, τα 
δάση, τα μεταλλεία, το εμπόριον, η βιομηχανία, η εμπορική ναυτιλία, η αλιεία και η εργασία».    

   Αφετέρου αυτή η πρόοδος και ανάπτυξη σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους τής 

Οικονομίας προκύπτει, –κατά τους συντάκτες του τόμου–, ως απόρροια τού καθοριστικού 
ρόλου που έπαιξε το οφείλον την ύπαρξή του μόνον στην ιδιωτική πρωτοβουλία ‘‘παράλληλο 

εκπαιδευτικό σύστημα’’, διά της ιδρύσεως υπό ιδιωτών και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών 

Μέσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Σχολές που εστερείτο η Δημόσια Κρατική Εκπαίδευση, 
στη δεκαετία 1910-1919, διότι το Κράτος δεν ιδρύει επαγγελματικές και τεχνικές σχολές για 

οικονομικούς λόγους. Τις αφήνει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. (Δημαράς Αλέξ., 1973/1974, 

τόμ. Α΄, σ. λβ΄- λγ  ́και  τ. Β ,́ σ. κγ΄).  

   Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός έκδοσης τού τόμου με πρωτοβουλία της ίδιας της 

Αστικής Τάξης: αυτά τα ποσοτικά στοιχεία να αποτελούν συνάμα και τα καταγραμμένα 

τεκμήρια ότι οι στόχοι της Αστικής Τάξης για εκσυγχρονισμό σε όλους τους παραγωγικούς 

κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας είχαν επιτευχθεί στη δεκαετία 1910-1920, και τώρα τα 

ποσοτικά στοιχεία για τα θετικά αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής του 

‘‘βενιζελισμού’’ τίθενται ως αποδείξεις υπόψη του Ελληνισμού εντός και εκτός των 

ελληνικών συνόρων. (πρβλ.: Οδηγός, ό.π., σ. 22-24 και 24-71). Τοιουτοτρόπως η Αστική 

Τάξη προβάλλει το διά τού ‘‘βενιζελισμού’’ επιτελεσθέν έργον της σε όλους τούς 

παραγωγικούς τομείς της Οικονομίας.  

  Όμως, ποιό αναλογικό μερίδιο συμβολής στην επιτυχία αυτή της Ελληνικής Αστικής Τάξης 

μπορούμε να καταλογίσουμε, τεκμαρτά, αφενός στον ‘‘βενιζελισμό’’ που δυστυχώς δεν 

προέβη στη θεσμική ίδρυση ‘‘Δημόσιας Εμπορικής και Βιοτεχνικής Εκπαίδευσης’’; 

Αφετέρου, ποιό αναλογικό μερίδιο συμβολής στην επιτυχία αυτή της Ελληνικής Αστικής 

Τάξης μπορούμε να καταλογίσουμε, τεκμαρτά, στην ιδιωτική πρωτοβουλία στην οποία 

στηρίχθηκε –μόνο σ’ αυτή–, η λειτουργία του λεγόμενου ‘‘παραλλήλου εκπαιδευτικού 

συστήματος’’, ήτοι η ίδρυση και λειτουργία ‘‘Σχολών Ιδιωτικής Μέσης Εμπορικής και 

Βιοτεχνικής Εκπαίδευσης’’, Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές συμβάλλουσες καθοριστικώς 

στην ανάπτυξη όλων των παραγωγικών τομέων της Οικονομίας κατ’ επιστημονικόν τρόπον; 

Είναι τα δύο ερωτήματα που πραγματευόμαστε από ιστορική σκοπιά στην Ανακοίνωσή μας. 

   Ως εισαγωγή στο θέμα μας, προκειμένου, αφενός να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα της 

ιστορικής πορείας που διήνυσε κυρίως η Δημόσια, αλλά και η Ιδιωτική, Τεχνική και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1899 έως το 1929 (εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση του 1929), αφετέρου προκειμένου να εντάξουμε οργανικά στο πλαίσιο αυτό 

και τα υπό πραγμάτευση συναφή στοιχεία ειδικά της περιόδου 1910-1919, προτάσσουμε τα 

αφορώντα την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση εισαχθέντα προς ψήφιση –αλλά μη 

ψηφισθέντα– στη Βουλή νομοσχέδια σε όλο το χρονικό άνυσμα 1899-1920: Στο νομοσχέδιο 

της Κυβέρνησης του Γ. Ν. Θεοτόκη που κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων το 1899 αλλά 

δεν ψηφίζεται, δεν προβλεπόταν να ιδρυθεί και να λειτουργήσει παραλλήλως με το δίκτυο 

σχολείων «γενικής μόρφωσης» δεύτερο σχολικό δίκτυο κρατικής δημόσιας 

τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης. (Μπουζάκης Σ., 1985: 57. Χατζηστεφανίδης Θ., 1990: 
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257. Φραγκουδάκη Άννα, 1977: 22-27. Δημαράς Αλ., 1973/1974, τ. Β :́ σ. κε  ́και σ. 19-22. 

Φραγκουδάκη Άννα,  1977: 25).  

  Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1911, τα υποβληθέντα σχέδια νόμου, «Περί ιδρύσεως 

γενικής τεχνικής Σχολής εν Αθήναις», και «Περί προπαρασκευαστικών Σχολών», 

καταψηφίζονται και δεν θα γίνουν ποτέ νόμος του Κράτους. (Μπουζάκης, 2002: 52-53).   

  Αλλά και η σειρά των νομοσχεδίων της βενιζελικής κυβέρνησης, γνωστών ως «νομοσχέδια 

Τσιριμώκου», που υποβλήθηκαν για συζήτηση στη Βουλή το 1913, σε πολύ αλλαγμένες -

θετικές- κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, τρία χρόνια αφότου ήρθε στην εξουσία (28-11-1910) 

το φιλελεύθερο κόμμα του Ελ. Βενιζέλου, νομοσχέδια που εμπεριέχουν στοιχεία που μπορεί 

να χαρακτηρισθούν ‘‘προοδευτικότερα’’, όπως τα προβλεπόμενα για την επαγγελματική 

εκπαίδευση (Δημαράς Αλ., 1973/74, τόμ. Β ,́ σ. λη΄), ήτοι για τη δημιουργία και δεύτερου 

σχολικού δικτύου, δηλαδή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο οι 

απόφοιτοι του «Αστικού Σχολείου» θα μπορούσαν να εγγραφούν μετά από εισαγωγικές 

εξετάσεις στο ‘Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαιδεύσεως’, στη ‘Ναυτική Σχολή Δοκίμων’, ή 

στις εμπορικές, γεωπονικές και άλλες τεχνικοεπαγγελματικές Σχολές που θα ιδρύονταν από 

το Κράτος, που μέχρι τότε τις λειτουργούσε μόνον η ατομική πρωτοβουλία, τα νομοσχέδια 

αυτά, λέγω, δεν ψηφίστηκαν, λόγω αντιδράσεων, και «μπήκαν στο χρονοντούλαπο», όπως 

γράφει ο εμπνευστής τους Δημ. Γληνός. (-Δημαράς Αλ., 1973/74, τ. Β :́ σ. λη΄-λθ .́ -

Μπουζάκης Σ., 1985: 35. -Μπουζάκης Σ., 2002: 54-61. -Χατζηστεφανίδης Θ., 1990: 262-

263). Πάντως, όπως επισημαίνει ο Σήφης Μπουζάκης (2002: 59-61), «οι αστικές 

μεταρρυθμιστικές δυνάμεις του 1913, επιδίωκαν να προσδώσουν στη γνώση τη διάσταση της 

λειτουργικότητας, της οικονομικής αποτελεσματικότητας. Γι’ αυτό και επιδίωκαν να 

θεσμοθετήσουν το διπλό σχολικό δίκτυο, να καθιερώσουν την τεχνικοεπαγγελματική 

εκπαίδευση, διατηρώντας, όμως, και τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης.  … 

[Και όμως], τα νομοσχέδια του 1913 δε θα ψηφισθούν. [Διότι] Οι αντιστάσεις των καταλοίπων 

της φεουδαρχίας αλλά και διαφόρων ομάδων, μεταξύ των οποίων και οι καθηγητές των 

σχολείων μέσης εκπαίδευσης, είναι μεγάλες».  

  Συνακόλουθα, η «Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1917», όπως συνήθως αποκαλείται η 

κίνηση αυτή της βενιζελικής κυβέρνησης, δεν νομοθετεί αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες και σε 

όλα τα στοιχεία της εκπαίδευσης: ό,τι χτίζει είναι κυρίως σχετικό με τη σχολική γλώσσα και 

τα διδακτικά βιβλία του δημοτικού. (Δημαράς Αλέξης, 1973/74, τ. Β ,́ σ. μ ,́ και σ. 121-125, 

τ. 130 και 132). (Δημαράς Αλέξης, 1973/74, τ. Β ,́ σ. μζ )́.  

  Δέον να τονιστεί, εκ παραλλήλου, εδώ ότι, «ενώ τελευτώντος του 1848, παρουσιάζονται 

ολοένα και πιο καθαρά τα ελαττώματα της δημόσιας εκπαίδευσης που εντείνονται σε υπέρτατο 

βαθμό στη δεκαετία 1910-1920, η ιδιωτική πρωτοβουλία αναπτύσσει ολοένα και μεγαλύτερη 

δραστηριότητα για την ανάπτυξη της Τεχνικής Εκπαίδευσης, δραστηριότητα που κορυφώνεται 

στην περίοδο 1910-1920», που μας ενδιαφέρει. (Δημαράς Αλέξης, 1973/74, τ. Β ,́ σ. 118-

121).     

   Τα ίδια ακριβώς πορίσματα εξάγουμε από την εντελεχή μελέτη του υπό πραγμάτευση 

τόμου, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1920’, [έκδ. Δεκ. 1919].  
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      (2.1) – Η συμβολή, ή μη, αφενός τής εκπαιδευτικής πολιτικής του ‘‘βενιζελισμού’’, 

αφετέρου τού στηριζομένου στην ιδιωτική πρωτοβουλία ‘‘παραλλήλου εκπαιδευτικού 

συστήματος’’, στα ζητήματα, της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας, της Τυροκομίας, της 

Πτηνοτροφίας, της Δασοπονίας, τής Βιομηχανίας και τής Ναυτιλίας, και στην ανάπτυξη 

αυτών τών παραγωγικών κλάδων κατ’ επιστημονικόν τρόπον, ως αυτή η συμβολή των 

προκύπτει από την υπό πραγμάτευση ιστορική πηγή. – 

  Οι εκδότες, διά τών συντακτών τού τόμου, καταγράφουν όλα εκείνες τις θεσμικές 

εκπαιδευτικές καινοτομίες, – για μας τεκμήρια –, που εφάρμοσαν οι δύο βενιζελικές 

Κυβερνήσεις, στη δεκαετία 1910-1920, διά τού ‘‘Υπουργείου Εκκλησιαστικών καί τής 

Δημοσίας Εκπαιδεύσεως’’, ως έκφραση τής τότε εκσυγχρονιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

τής Ελληνικής Αστικής Τάξης, πρώτα-πρώτα στη Γεωργία, καλύτερα στήν κατ’ 

επιστημονικόν τρόπον γεωργική παραγωγή.  

   Οι συντάκτες τού τόμου επισημαίνουν ότι, «η Ελληνική γεωργία μέχρι τού 1880 εγίνετο 

κατά τάς απηρχαιωμένες μεθόδους τής καλλιέργειας, [ενώ] Γεωργικές Σχολές δεν υπήρχον, 

[καί] εις όλην την Ελλάδα υπήρχον μόλις 2-3 γεωπόνοι, σπουδάσαντες εις το ‘‘εξωτερικόν’’. 

(Οδηγός, ό.π., σ. 2). Αλλά και τα χημικά λιπάσματα στην ίδια περίοδο ήσαν εντελώς 

άγνωστα, (ως γράφουν, Οδηγός, ό.π., σ. 2).  

    Όμως, το έτος 1888, είναι έτος σύνδεσης της Γεωργίας με την Επιστήμη: «το 1888 

ιδρύοντο Γεωργικαί Σχολαί» που εφεξής συμβάλλουν καθοριστικά εις το να στηρίζεται η 

γεωργική παραγωγή στην επιστήμη της Γεωπονίας. Ουσιαστικά τώρα άρχεται η θεσμοθέτηση 

τής εξειδικευμένης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 1888, το ίδιο 

το Κράτος συνδέει θεσμικά τη Γεωργία με την Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της γεωργικής 

παραγωγής: Στο πνεύμα αυτό, το έτος 1888, ιδρύθηκαν η ‘‘Γεωργική Σχολή Αθηνών’’ και η 

‘‘Γεωργική Σχολή Αϊδινίου (Θεσσαλίας)’’ (Οδηγός, ό.π., σ. 2). Το 1896 καταργείται η 

‘‘Γεωργική Σχολή Αθηνών’’, και η μόνη εναπομείνασα τού Αϊδινίου (Θεσσαλίας) 

μεταφέρθηκε το 1909  στη Λάρισσα ονομασθείσα ‘‘Αβερώφειος Γεωργική Σχολή’’. (Ό.π., σ. 

2). Στα ίδια πλαίσια, κατά την εποχήν εκείνην –διαβάζουμε (ό.π., σ. 2)– ιδρύθηκε και η 

‘‘Βασιλική Γεωργική Εταιρεία’’, με πρωτοβουλία τού βασιλιά Γεωργίου Α΄.  

   Αυτή η εκπαιδευτική πολιτική σύνδεσης της γεωργικής παραγωγής με την Επιστήμη 

συνεχίστηκε εφεξής, όπως διαβάζουμε στον Οδηγό (ό.π., σ. 2), και από τις δύο βενιζελικές 

Κυβερνήσεις στη δεκαετία 1910-1919: Συγκεκριμένα, άρχισε να φέρει αγαθά αποτελέσματα 

η διάδοση των επιστημονικών γεωργικών γνώσεων διά των γεωπόνων, οι οποίοι χρόνο με τον 

χρόνο επληθύνοντο, και μετά την ενσωμάτωση των «Νέων Χωρών» (Κρήτη, Ήπειρος, 

Μακεδονία, Θράκη) στην ελληνική επικράτεια ο αριθμός τους –των γεωπόνων– το 1919 

ανερχόταν «εις διακόσιους και πλέον αποφοίτους Ευρωπαϊκών γεωργικών Σχολών». (Οδηγός, 

ό.π., σ. 2). Οι γεωπόνοι αυτοί, στην τριακονταετία 1888-1919, παρά την ελλιπή συγκοινωνία, 

και τις άλλες δυσχέρειες τών ταξειδιών στην ύπαιθρο χώρα, δίδασκαν τους χωρικούς πολλά 

χρήσιμα για το έργο τους. (Οδηγός, ό.π., σ. 2).    

   Από την άλλη, –ως καταγράφεται στον τόμο, (ό.π., σ. 3)–, η χρησιμοποίηση για την 

καλλιέργεια της γης, τελειοτέρων αρότρων και άλλων εργαλείων, καθώς και η χρήση 

θεριστικών και αλωνιστικών μηχανών, ατμαρότρων και βενζιναρότρων διαδεδομένη όλο και 

περισσότερο στην τριακονταετία 1890-1919 «έβαινεν εκ παραλλήλου πρός τήν ίδρυσιν 

τελείων Εργοστασίων γεωργικών Εργαλείων» (ό.π., σ. 3), χρησιμοποιούντων εργοστασιακό 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  
Θεματική: Τύπος Περιοδικά και Σχολική γνώση 

22 
 

προσωπικό ως ένα βαθμό καταρτισμένον στις νέες τεχνολογίες στις ιδιωτικές Τεχνικές 

Σχολές.   

  Σημειωτέον εδώ ότι, στην έκθεση αυτή στις σελίδες τού τόμου τού ‘‘Οδηγού’’ για το 

πέρασμα από την ζευγολατική καλλιέργεια στη μηχανική και δι’ επιστημονικών τρόπων 

καλλιέργεια, τονίζεται ιδιαίτερα ότι στην εικοσαετία 1890-1910, αυτή η αλματώδης 

καλλιεργητική πρόοδος οφειλόταν σχεδόν εξολοκλήρου στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ το 

Κράτος δεν είχε να επιδείξη ως τότε αντίστοιχη θεσμική δραστηριοποίηση για την 

επιστημονική ανάπτυξη της Γεωργίας στη χώρα. (ό.π., σ. 3). Αλλά το έτος 1911 ορίζεται έτος 

τομής από τους συντάκτες του τόμου: γράφουν (ό.π., σ. 3) ότι, το 1911 συντελείται υπό της 

Αστικής Τάξεως διά του βενιζελισμού μια καθοριστική θεσμική παρέμβαση: Το έτος αυτό 

αναφύεται το ζήτημα του ουσιαστικού ρόλου του Κράτους, ή, αν θέλετε, του νέου ρόλου που 

καλείται να παίξει τώρα το Κράτος υπό την ηγεσία των Αστών: Τούτο σημαίνει ότι, το 

Κράτος, για πρώτη φορά, αναλαμβάνει ρόλους που μέχρι τότε επαφίονταν μόνο στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία, αρχής γενομένης από την Γεωργία, για την ανάπτυξη της οποίας 

δίδεται η υπόσχεση υπό της βενιζελικής Κυβέρνησης ότι και «εφεξής, [δηλ. και εφεξής τού 

1919 που εκδόθηκε ο τόμος], «το Κράτος θα παρέχη εις τον ΄Ελληνα γεωργόν πάσαν 

υποστήριξιν, προστασίαν και οδηγίαν». (Οδηγός, ό.π., σ. 4). Μετεξελίσσεται η κοινωνία από 

αγροτική σε αστική, μετεξελίσσεται και το Κράτος, ο ρόλος του Κράτους: Στα πλαίσια αυτής 

της καινοφανούς κρατικής παρέμβασης στον τομέα τής Οικονομίας και τής παραγωγής, 

ιδρύθηκε, το 1911, το «Υπουργείον τής Εθνικής Οικονομίας» και έκτοτε την φροντίδα για 

την ανάπτυξη τής Γεωργίας την ανέλαβε το ίδιο το Κράτος. (ό.π., σ. 3).   

  Με αυτή την κρατική παρέμβαση, η διάδοση των γεωργικών γνώσεων σε όλο και 

περισσότερους γεωργούς γίνεται –διαβάζουμε (ό.π., σ. 3)- συστηματικότερα από το 1911, και 

η χρησιμοποίηση επιστημονικών μέσων στις καλλιέργειες ολοένα και γενικεύεται εφεξής: 

από τους προαναφερθέντες οκτώ ‘‘Γεωργικούς Σταθμούς’’ που υπήρχαν το 1911, οι δύο 

μετατράπηκαν σε ‘‘Δενδροκομικούς Σταθμούς’’, οι τέσσαρες σε ‘‘Αγροκήπια’’. 

Αυξανομένων αυτών χρόνο με τον χρόνο, το 1919 λειτουργούσαν δέκα τέσσερα συνολικά 

‘‘Αγροκήπια’’, που σκοπό είχαν τη διάδοση των τελειοτέρων μεθόδων της γεωργίας, 

κτηνοτροφίας, και δενδροκομίας. (ό.π., 2-3).  

   Προηγουμένως, με ειδικό νόμο τού 1914 «ορίζεται η ίδρυσις ενός ‘‘κατωτέρου Πρακτικού 

γεωργικού Σχολείου’’ εις έκαστον Νομόν». (ό.π., σ. 3). Τέτοια ‘‘Κατώτερα Πρακτικά 

Γεωργικά Σχολεία’’ λειτουργούσαν, κατά το έτος 1919, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα 

(τυροκομικόν), στην Τρίπολη και στο Αϊδίνιον (Θεσσαλίας). (ό.π.,σ. 3). 

   Αλλά και ο αριθμός τών γεωπόνων που ανήκαν ειδικά στη Γεωργική Υπηρεσία αυξήθηκε 

σημαντικά, και το 1919 ανερχόταν σε πενήντα τρεις. (ό.π., σ. 3).   

   Παράλληλα, -διαβάζουμε ότι- λαμβάνονται και άλλα θεσμικά μέτρα για τη Γεωργία, 

οφειλόμενα στην πολιτική του ‘‘βενιζελισμού’’, ώστε να πείσει ότι αυτή η εφαρμοζόμενη 

πολιτική του είναι εκσυγχρονιστική πολιτική: στα πλαίσια αυτά, από το 1911 ως το 1919 

λαμβάνονται ειδικά νομοθετικά μέτρα για πολλές περιπτώσεις, και δή για την ενίσχυση και 

επιστημονική ανάπτυξη διαφόρων κλάδων της γεωργίας (σηροτροφίας, αμπελουργίας κτλ.). 

(ό.π., σ. 3).  

   «Μεγάλως υπεβοήθησε –ως καταγράφεται στον Οδηγό, (σ. 3)– την ανύψωσιν τής 

καλλιεργείας εις επιστημονικώτερον επίπεδον» και η ‘‘Ελληνική Εταιρεία Χημικών 
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Προϊόντων και Λιπασμάτων’’. Είναι το μεταβατικό στάδιο περάσματος σε μεθόδους 

καλλιέργειας βασισμένες πλέον στη Χημεία και τη Μηχανολογία.  

   Κατά το σχολ. έτος 1918-1919, υπάρχουν οι εξής «Γεωργικαί Σχολαί», υπαγόμενες στο 

Υπουργείο Οικονομικών (Οδηγός, σ. 124):  ‘Γεωργική Σχολή Αϊδινίου (Κασσβετείας), 

(Τυροκομίας)᾿.  ‘Αβερώφειος Πρακτική Γεωργική Σχολή Λαρίσσης’.  ‘Γεωργική Σχολή 

Θεσσαλονίκης.  ‘Βαλλιάνειος (Ιδιωτική) εις Αργοστόλιον’.  ‘Πρακτική Γεωργική Σχολή 

Τριπόλεως’ 

      Ενδιαφέρει ποσώς και η αιτιακής φύσεως επισήμανση, κατά το έτος 1919, υπό των 

συντακτών του τόμου, ότι, στην ανάπτυξη των γεωργικών επιχειρήσεων δεν αρκεί μόνον η 

επιστημονική καλλιέργεια, αλλά είναι αναγκαίο πρωτίστως το κεφάλαιο, το χρήμα. «Και χρήμα 

μέν υπάρχει σήμερον [= 1919] άφθονον εις την Ελλάδα, -γράφουν-, αλλ’ ελλείπει η αγροτική 

πίστις. Γεωργικόν πιστωτικόν ίδρυμα έν[α] μόνον υπάρχει, [το 1919], και τούτο εις την Νέαν 

Ελλάδα: η ‘‘Γεωργική Τράπεζα Μακεδονίας και Ηπείρου’’ διαθέτουσα αρκετά κεφάλαια». 

Είναι η πρώτη νύξη για τη συμβολή των «Νέων Χωρών» (Κρήτη, Ήπειρος, Μακεδονία, 

Θράκη) εις την πρόοδο της γεωργίας. Εκφράζουν, παράλληλα, οι συντάκτες την αισιοδοξία 

τους ότι, «αυτήν την έλλειψιν πιστωτικού ιδρύματος εξυπηρετούντος τη γεωργία θ’ 

αναπληρώση προσεχώς, [δηλαδή από το 1920] και εφεξής, ο πιστωτικός οργανισμός ο μέλλων 

να στηριχθεί επί των Γεωργικών Συνεταιρισμών». (ό.π., σ. 4). 

   Οι συντάκτες τού τόμου διαλαλούν, συνάμα, στους ίδιους τους γεωργούς αναγνώστες τους 

και «τα πρωτοφανή κέρδη τα οποία επραγματοποίησαν κατά την τελευταίαν τριετίαν [1917, 

1918, 1919] οι Ελληνες γεωργοί, [εκ των οποίων κερδών] θα υπάρχει [εφεξής] και το 

αναγκαίον κεφάλαιον διά την ανάπτυξιν της γεωργίας εις σημείον ώστε να επιτευχθή μετά την 

προσάρτισιν μάλιστα των ευφόρων περιοχών της Θράκης και τού νομού Αίδινίου τής Μικράς 

Ασίας, πλήρης τής χώρας αυτάρκεια». (Οδηγός, ό.π., σ. 4).   

  Συνακόλουθα, οι συντάκτες τού τόμου καταγράφουν τα εκπαιδευτικής φύσεως αίτια 

τής υστέρησης τής Κτηνοτροφίας ως παραγωγικού κλάδου :  

   Γράφουν συγκεκριμένα (ό.π., σ. 5) ότι, πανελλαδικώς, αν και η πλέον παραγωγική πηγή, 

λόγω των πλουσίων φυσικών λειμώνων που υπήρχαν όχι μόνον στις πεδιάδες αλλά ακόμα 

και στα υψηλά οροπέδια, ήταν η κτηνοτροφία, εν τούτοις, αυτός ο εκ της γεωργίας 

εξαρτόμενος παραγωγικός κλάδος είχε να επιδείξει, στη δεκαετία 1910-1919, τις μικρότερες 

από πάντα άλλον κλάδον προόδους: η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, πανελλαδικά 

στα χωριά ήταν –μεσούντος του έτους 1919– σε σπαργανώδη κατάσταση: οι δομές της 

κτηνοτροφίας παρέμεναν οι παραδοσιακές, συνέχεια αυτών τής Οθωμανοκρατίας στην 

Ελλάδα. Είναι ενδιαφέρουσες οι σχετικές ιστορικές πληροφορίες του Οδηγού: «Συγκρινομένη 

η σημερινή, [= τού έτους 1919] Ελληνική κτηνοτροφία προς την των άλλων χωρών υπολείπεται 

κατά πολύ. Τούτο δέ είναι τοσούτω μάλλον δυσάρεστον καθ’ όσον η Ελληνική γή είνε 

καταλληλοτάτη διά την ανάπτυξιν μεγάλης και επιστημονικώς διεξαγομένης κτηνοτροφίας. ... 

Και [όμως] εις την κτηνοτροφίαν, την γαλακτοκομίαν και την τυροκομίαν εξακολουθούν αι 

αυταί απηρχαιωμέναι μέθοδοι, διότι οι κτηνοτρόφοι της Ελλάδος στερούνται πάσης 

επιστημονικής ειδικής μορφώσεως». (ό.π.,σ.5). Οι συντάκτες του τόμου δεν διστάζουν να 

προτείνουν, το 1919, και τη λύση του ζητήματος αυτού, γράφοντας επακριβώς: «μόνον δια 

τής διαδόσεως τών επιστημονικών ειδικών γνώσεων τής κτηνοτροφίας, τυροκομίας και 

πτηνοτροφίας θα καταστή δυνατόν να διπλασιασθή ο κτηνοτροφικός πλούτος τής Ελλάδος και 

να τριπλασιασθούν τα εκ τούτου έσοδα» (ό.π., σ. 5). Εμμέσως, εδώ, αφήνεται να εννοηθεί η 
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υπό των δύο βενιζελικών κυβερνήσεων μη θεσμοθέτηση εξειδικευμένης Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη αυτών τών τριών εξειδικευμένων παραγωγικών κλάδων.  

Πάντως, κατά το σχολ. έτος 1918-1919, λειτουργούν, υπαγόμενες στο Υπουργείο 

Οικονομικών, αφενός ‘Πρακτική Σχολή Τυροκομίας Ιωαννίνων’, αφετέρου ‘Σχολή 

Μελισσοκομίας Λεβαδείας’.  (Οδηγός, σ. 127). 

   Δεν παραλείπουν να καταγράψουν οι συντάκτες του τόμου και την εκπαιδευτική 

πολιτική που επεδείκνυε προς το τέλος της δεκαετίας του ’20 ο βενιζελισμός και τον 

οφειλόμενον σ’ αυτήν βαθμόν ανάπτυξη του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα που 

σχετιζόταν ειδικά με τα δάση και τη δασική ξυλεία: «Το Κράτος εσχάτως [= 1918-1919], 

διά της οργανώσεως τής Δασικής Υπηρεσίας, διά τής ιδρύσεως δασοκομικών σχολών και 

ανωτέρας δασολογικής σχολής, διά τής αποστολής υποτρόφων προς δασολογικάς σπουδάς εις 

τήν Ευρώπην, προσπαθεί να προφυλάξη τα δάση από την πλήρη καταστροφήν» (Οδηγός, σ. 17). 

Πάντως, κατά το σχολ. έτος 1918-1919, λειτουργούν τρεις «Δασικαί Σχολαί», υπαγόμενες 

στο Υπουργείο Οικονομικών: Η ‘Ανωτέρα Δασολογική Σχολή Αθηνών’,  η ‘Δασολογική Σχολή 

Αγυιάς’,  και η ‘Δασολογική Σχολή Βυτίνης’.    (Οδηγός, σ. 124). 

   Ως διαβάζουμε στον Οδηγό (σ. 127), για τη διάδοση τούτων τών επιστημονικών ειδικών 

γνώσεων, περί Γεωπονίας και Γεωργίας, κυκλοφορούν, παραλλήλως, το 1919, τα εξής 

συναφή Περιοδικά: -‘Νέα Γεωπονικά’, Αθήναι, Δ/ντής Επ. Χασιώτης. -‘Βοηθός 

Συνεταιρισμών’, Αθήναι, Δ/ντής Σπυρ. Ιασεμίδης. –‘Δελτίον Γεωργικής Εταιρίας’.  -‘Αγροτική 

Οργάνωσις’, Αθήναι, Δ/ντής Δ. Μαργέτης. –‘Αγροτικός Αγών’, Θεσσαλονίκη, Δ/ντής Δ. 

Αβράσογλου. –‘Γεωργική Αυγή’, Καλάμαι, Δ/ντής Γιάννης Καραμάνης. ‘Βοηθός Γεωργού’, 

Σπάρτη, Δ/ντής Π. Μπούρας.   

     Εκ παραλλήλου, – με βάση τα στατιστικά ποσοτικά στοιχεία και τους στατιστικούς 

πίνακες που καταγράφονται στον Οδηγό (ό.π., σ. 2-3, 24-71) ανά παραγωγικό κλάδο και 

δή τον βιομηχανικόν –, αυτή η αύξουσα διάδοση και χρήση των επιστημονικών 

γνώσεων, κατά την τριακονταετία 1888-1919, επαφιομένη πρωτίστως στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία και στο υπ’ αυτής λειτουργούν «παράλληλο [ιδιωτικό] εκπαιδευτικό 

σύστημα» (Αλ. Δημαράς, 1973/74, τόμ. Α΄, σ. λβ΄), απετέλεσε τη βασική αιτία να 

παρατηρείται αντίστοιχη αλματώδης ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους της Βιομηχανίας, 

αρχής γενομένης με τις γεωργικές βιομηχανίες, οι οποίες – κατά δήλωση των συντακτών 

του τόμου – μέχρι το 1919 προόδευσαν αλματωδώς. Συγκεκριμένα, στα 1919, –

αναφέρουν οι συντάκτες ότι– «εκ τών διαφόρων βιομηχανικών κλάδων ο σπουδαιότατος 

λόγω αξίας τής ετησίας παραγωγής είνε ο κλάδος τών βιομηχανικών ειδών διατροφής 

(ελαιουργίας, οινοποιΐας, αλευροβιομηχανίας, μακαρονοποιΐας, κατασκευής σοκολάτας, 

χαλβάδων, λουκουμίων, ειδών ζαχαροπλαστικής, κονσερβών [ιδρυμένη τελευταία γύρω 

στα 1918-9], αλάντων κ.τ.λ.π.).» (Οδηγός, ό.π., σ. 25, πρβλ. και με σσ. 2-3). 

  Αναλυτικότερα, ως διαβάζουμε στον ‘Οδηγό’ (ό.π., σ. 5), λόγω ακριβώς της σημειωθείσας 

ανάπτυξης στη γεωργία και εις τον εξ αυτής εξαρτόμενον κλάδο της κτηνοτροφίας, σε 

συνδυασμό «με την μικράν αύξησιν τού κεφαλαίου εν τη χώρα, παρετηρήθη, [μετά το 1910], 

και η πρώτη εις την βιομηχανίαν επίδοσις, στραφείσα κυρίως εις την βιομηχανικήν 

εκμετάλλευσιν τών εγχωρίων γεωργικών προϊόντων, του ελαίου, του οίνου, της μετάξης κτλ. 

Και εν γένει εις πολλούς κλάδους, ως την κλωστοϋφαντικήν, την σαπωνοποιΐαν, την 

βυρσοδεψίαν κτλ., η Ελληνική βιομηχανία προήλθεν εκ της βιοτεχνίας, η οποία εξησκείτο κατ’ 

οίκον επί το πλείστον διά μικρών και πρωτογενών εφοδίων. Όταν διεδόθησαν οπωσδήποτε 
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μικραί τεχνικαί γνώσεις, όταν ήρχισαν οι νέοι των αστικών τάξεων να σπουδάζωσιν εις το 

εξωτερικόν τας τεχνικάς επιστήμας, χημείαν, μηχανικήν, μηχανουργίαν κτλ., ήρχισαν να 

σημειώνται τα πρώτα βήματα προς την βιομηχανικήν εξέλιξιν. Σήμερον, [1919], δύναται τις να 

είπη ότι η Ελλάς έχει την μάλλον ανεπτυγμένην βιομηχανίαν εξ όλων των βαλκανικών 

Κρατών.» 

  Στα πλαίσια αυτά των πρώτων ιστορικών βημάτων της εκβιομηχάνισης της Ελλάδας, ποσώς 

ενδιαφέρει εμάς και το ότι μέσα στις σελίδες τού Οδηγού καταγράφεται ολόκληρο το 

ιστορικό προτσές της Ελληνικής Βιομηχανίας, από τις απαρχές δημιουργίας της έως την 

κορύφωσή της, ήτοι κατά την τεσσαρακονταετία 1880-1919. Έχουμε, δηλαδή, 

καταγραμμένες τροποντινά τις πρώτες σελίδες της Ιστορίας της Ελληνικής Βιομηχανίας, 

όπου παρακολουθούμε να συμπληρούται βαθμηδόν η εκ του ‘‘Εξωτερικού’’ βιομηχανική 

χειραφέτηση της Ελλάδας. 

   Συγκεκριμένα, –γράφουν οι συντάκτες του τόμου–, κατά την τεσσαρακονταετία 1880-1919, 

συντελείται η βιομηχανική εξέλιξη της Ελλάδας, βραδέως κατ’ αρχάς και με αύξουσαν 

ολονέν εντατικότητα, παρατηρηθείσαν ιδίως κατά την τελευταία πρό του [Πρώτου] 

Παγκοσμίου Πολέμου δεκαετία [= 1894-1914]. Μάλιστα, η κατά την τεσσαρακονταετίαν 

αυτήν, (1880-1919) ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας ακολουθεί την κατεύθυνση, την 

οποία ακολούθησε η ανάπτυξη  της βιομηχανίας των βιομηχανικωτάτων Κρατών της 

Ευρώπης. Βαθμηδόν και κατ’ ολίγον χωρούσα [η Βιομηχανία] εκ της παραγωγής τών ειδών 

πρώτης ανάγκης όσον αφορά τη διατροφή, την αμφίεση και την υπόδηση του ανθρώπου, 

επιδιώκει –στην τεσσαρακονταετία αυτή– τη χειραφέτηση της χώρας από της εξωτερικής 

βιομηχανίας και εν πολλοίς το κατόρθωσε όσον αφορά τα είδη αυτά, με τη σύνδεση, – ως 

επισημαίνεται στον Οδηγό (σ. 34-35) –, Βιομηχανίας και ‘‘βιοτεχνικής εκπαιδεύσεως’’. 

   Από την άλλη, την εγγενή καθυστέρηση ανάπτυξης ειδικά του εμπορίου και της 
βιοτεχνίας, πανελλαδικώς, μέχρι του 1919, οι συντάκτες τού τόμου την αποδίδουν στην 

έλλειψη αντίστοιχης εμπορικής και βιοτεχνικής εκπαίδευσης, εγκαλώντας, τοιουτοτρόπως 

εμμέσως τον βενιζελισμόν ότι, αν και έχει διανύσει σχεδόν μία δεκαετία στην εξουσία (1910-
1919), εντούτοις  δεν έχει  λάβει ακόμη, –το 1919–, καμμία κρατική θεσμική πρόνοια περί 

αμφοτέρων. 

  

   (2.2) Πάντως, κατά το σχολ. έτος 1918-1919, λειτουργούν, υπαγόμενες εις το 

«Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας», (που λειτουργούσε παραλλήλως προς το 

«Υπουργείον Οικονομικών»), οι εξής καταγραφόμενες στον ‘Οδηγό’ (σ. 154-156) 

‘Δημόσιαι’ και ‘Ιδιωτικαί’ ‘‘Σχολαί’’ : 
   « ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ [ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ] : Αθηνών, Πειραιώς, 

Πατρών, Τριπόλεως, Πύργου, Κερκύρας, Ηρακλείου, Σύρρου, Καρλοβασίου (Σάμου), 

Τσαγκαράδας, Καλαμών, Θεσσαλονίκης.» (Οδηγός, ό.π., σ. 154). 
    « Αναγνωρισμέναι ισότιμοι πρός τάς Δημ.[σίας] Εμπορικά Σχολάς : 

-‘Κοινοτική Εμπορική Σχολή Χίου’. –‘Κοινοτική Εμπορική Σχολή Βόλου’. –‘Ελληνογαλλική 

Εμπορική Σχολή’ Α. Κωνσταντινίδου εν Θεσ)νίκην. –‘Σχολή Ελλήνων Εμπόρων εν Χάλκη. –

‘Ελληνική Εμπορική Σχολή Οδησσού’. –‘Ελληνικόν Εμπορικόν Λύκειον εν Λάρνακι Κύπρου’. –
‘Εμπορική Σχολή Θηλέων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας-Αρσάκειον’. -‘Εμπορικόν και 

Πρακτικόν Λύκειον Στέφ. Νούκα εν Θεσσαλονίκη’.»  (Οδηγός, ό.π., σ. 154). 

   «ΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ  ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» : 
-‘Εμπορική και Λογιστική Σχολή Κ. Παναγιωτοπούλου εν Πειραιεί’.  –‘Εμπορικόν Τμήμα 

Ακαδημίας Αθαν. Ρουσοπούλου εν Αθήναις’.  –‘Εεμπορικόν Τμήμα Λεοντείου Λυκείου-

Αθήναι’.  –‘Εμπορικόν Τμήμα Λεοντείου Λυκείου-Πάτραι’.  –‘Εμπορικόν Τμήμα Λυκείου Γ. 

Μεταξά-Αθήναι’.  –‘Γαλλική Εμπορική Σχολή Αγίου Παύλου εν Πειραιεί’.  –‘Εμπορική Σχολή 
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Αδελφών Μεγαρέως και Χατζηϊωάννου εν Αθήναις’.  –‘Εμπορικόν Λύκειον Αλκιβ. Σπυρίδη εν 
Λιμένι Βαθέως Σάμου’.  -‘Εμπορική Σχολή–Νυκτερινή–Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων’.» 

(Οδηγός, ό.π., σ. 154-155). 

   « ΕΠΑΓΓΕΛΜ.[ΑΤΙΚΑΙ] ΣΧΟΛΑΙ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΩΝ : 
1) Εν Ύδρα ‘παράρτημα Βασ.[ιλικής] Επαγγελμ.[ατικής] Σχολής Αθηνών απόρων κορασίων 

διά την εκμάθησιν εργοχείρων᾿. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

2) Εν Κυθήροις επίσης ‘[Επαγγελμ.[ατική] Σχολή] Απ.[όρων] Κορασίων’ συντηρουμένη παρά 

τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου’. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 
3) Εν Γαλαξειδίω ‘Σχολή Τριχαπτοποιΐας’. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

4) Εν Μεσολογγίω λειτουργεί υπό τήν επωνυμίαν «Επαγγελματική Σχολή Γεωργίου και Ελένης 

Κυριαζή», εν ήι διδάσκονται παίδες άποροι τήν σιδηρουργίαν, ξυλουργικήν, ραπτικήν καί 
υποδηματοποιΐαν, συντειρείται δέ εκ τών τόκων δωρεάς πρός το Κράτος τού Γ. Κυριαζή εκ 

τίτλων παγίου Ελληνικ. δανείου 4% αξίας δρχμ. 600,000. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

5) Εν Πειραιεί λειτουργεί ‘Σχολή Μηχανικών’ τού «Πειραϊκού Συνδέσμου» πρός μόρφωσιν 
μηχανικών καταλλήλων όπως καταλάβωσι θέσιν υπαξιωματικών εν τώ Β.[ασιλικώ] Ναυτικώ ή 

εν τω Εμπορικώ τοιούτω, αποτελείται εκ 5 [πέντε] τάξεων. Τού αυτού Συνδέσμου λειτουργεί 

και ‘Σχολή Απόρων Παίδων’. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

6) Εν Λεωνιδίω ενεκρίθη η ίδρυσις τής ‘Σαρανταρίου Επαγγελματικής Σχολής’ από το 1911, μή 
λειτουργούσα εισέτι. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

7) Εν Ιωαννίνοις εν τω Ορφανοτροφείω τού Γεωργίου Σταύρου υπάρχει τμήμα Τεχνών, εν ώι 

διδάσκονται τα ορφανά ραπτικήν, ξυλουργικήν και σιδηρουργίαν, αι δαπάναι ανέρχονται εις 
12,000 δρχ. ετησίως. Εν τη αυτή Σχολή εκ καταλειφθέντος κληροδοτήματος τής Αγγελικής 

Παπάζογλου λειτουργεί ‘Υφαντική Σχολή’, συντηρουμένη εκ τών προσόδων τού 

κληροδοτήματος, ανερχομένων εις 10,000 δρ. ετησίως. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 
8) Εν τω χωρίω Λοζέστι τής Ηπείρου λειτουργεί ‘Παρθεναγωγείον’ και ‘Υφαντουργική Σχολή’ 

δαπάναις τού κληροδοτήματος Μαντελοπούλου 300,000 δρχ. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

9) Κατά τόν αυτόν ως ανωτέρω τρόπον λειτουργεί εν Ζήτση τής Ηπείρου ‘Παρθεναγωγείον’ και 

‘Υφαντουργείον’ εκ τών προσόδων τού κληροδοτήματος Δ. Φιλίτου, ετήσ. δαπάνη 120 λίραι 
Τ.[ουρκίας]. Επίσης υπάρχει τού Β. Ζιλελή κληροδότ. πρός ίδρυσιν ‘Επαγγελμ.[ατκής] Σχολής’. 

(Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

10) ‘Επαγγελματική [Σχολή]’  και ‘Οικοκυρική Σχολή’ τής «Ενώσεως τών Ελληνίδων εν 
Αθήναις», σκοπούσα τήν μόρφωσιν καλών οικοκυρών και καλών τεχνητριών, συντειρείται εκ 

τής 5000δράχμου ετησ.[ίας]  παροχής τής Ελλην. Κυβερνήσεως. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

11) Εν Αθήναις το ‘Εργαστήριον τών Απόρων Γυναικών’, συντηρούμενον εκ καταβολής τού 

Ανδρέου Συγγρού εκ δρχ. 450,000, αυξηθείσης ήδη διά τών προσόδων εις υπέρ το 
εκατομμύριον. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

12) ‘Σεβαστοπούλειος Εργατική Σχολή’, σκοπούσα την Επαγγελματικήν μόρφωσιν νέων. 

(Οδηγός, ό.π., σ. 155). 
13) ‘Ελληνικαί Βασιλικαί Σχολαί χειροτεχνημάτων’, εις ας διδάσκονται μικραί μαθήτριαι 

χειροτεχνήματα, διατηρούμεναι εκ τών προσόδων τών πωλουμένων εργοχείρων τών 

μαθητριών. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 
14) Εν Ιθάκη λειτουργεί «Σύλλογος Κυριών», σκοπός τού οποίου είναι η παίδευσις και η 

μόρφωσις τής γυναικός. Έχει περιουσίαν περί τάς 300,000 δρ.[αχμάς]. Δαπανώνται ετησίως 

περί τάς 3,000 δρχ., αι δέ φοιτώσαι μαθήτριαι αμείβονται αναλόγως τής προσφερομένης 

εργασίας. Τα προϊόντα τού ‘Εργαστηρίου’ τού Συλλόγου εκτίθενται κατ’ έτος εις έκθεσιν εν 
Αθήναις. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

15) ‘Σύλλογος Κυριών υπέρ τής Γυναικείας παιδεύσεως’, έχων εν Αθήναις ‘Εργαστήριον’ 

σκοπούν να παρασκευάζη πόρον διά τάς ενδεείς και απροστατεύτους γυναίκας, παρέχων εις 
αυτάς εργασίαν επ’ αμοιβή, συντηρούμενον εκ ποσού όπερ διαθέτει υπέρ αυτού ο Σύλλογος εκ 

δωρεών. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

16) ‘Εσπερινή Σχολή τής Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρ.[είας]’. Αθήναι. Ιδρύθη τω 1892 πρός 

τόν σκοπόν τής προαγωγής και αναπτύξεως τής τεχνικής εκπαιδεύσεως. (Ιδρυτής ο αποθανών 
σοφός μαθηματικός Κυπάρισσος Στέφανος). Δι’ εσπερινών μαθημάτων διδάσκονται εις τούς 
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τεχνίτας αι απαραίτητοι διά τό επάγγελμά των πρακτικαί επιστημονικαί και καλλιτεχνικαί 
γνώσεις. (Οδηγός, ό.π., σ. 155-156). 

17) ‘Επαγγελματική Σχολή Σ. Νέρη και Φ. Γλούστου εν Πάτραις, διά κοράσια. (Οδηγός, ό.π., σ. 

156). 
18) ‘‘Επαγγελματικόν Διδασκαλείον «Η Ένωσις»’’ Μ. Σοφίου εν Πειραιί. Διά τεχνικήν 

εκπαίδευσιν μαθητριών. (Οδηγός, ό.π., σ. 156). 

19) ‘Ρήγειος Επαγγελματική Σχολή Σύρρου’. Πρός πρακτικήν μόρφωσιν επαγγελματιών. 

(Οδηγός, ό.π., σ. 156). 
20) ‘Βιοτεχνική Σχολή απόρων κορασίων Τήνου’. (Οδηγός, ό.π., σ. 156). 

21) ‘Χαροκόπειος Επαγγελματική Σχολή Αθηνών’. (Οδηγός, ό.π., σ. 156). 

22) ‘Διπλάριος Επαγγελματική Σχολή εν Αθήναις’, λειτουργούσα εκ πόρων κληροδοτήματος 
Αριστ. Διπλάρη. Αρρένων και Θηλέων. ». 

        

        ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

        Με βάση τα ως άνω στοιχεία και δεδομένα, καθώς τα στατιστικά ποσοτικά στοιχεία και 

τους στατιστικούς πίνακες, που καταγράφονται στον ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 1920’, [τόμον 

εκδομένον τον Δεκέμβρη 1919], ανά παραγωγικό κλάδο και δή τον βιομηχανικόν, η αύξουσα 

διάδοση και χρήση των επιστημονικών γνώσεων, κατά την τριακονταετία 1888-1919, 

επαφιομένη πρωτίστως στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στο υπ’ αυτής λειτουργούν 

«παράλληλο εκπαιδευτικό σύστημα», απετέλεσε τη βασική αιτία να παρατηρείται αντίστοιχη 

αλματώδης ανάπτυξη κυρίως σε όλους τους κλάδους της Βιομηχανίας, αρχής γενομένης με 

τις γεωργικές βιομηχανίες, οι οποίες – κατά δήλωση των συντακτών του τόμου – μέχρι το 

1919 προόδευσαν αλματωδώς.  

   Από την άλλη, την εγγενή καθυστέρηση ή βραδυπορούσα ανάπτυξης ειδικά του Εμπορίου 

και της Βιοτεχνίας και ως έναν βαθμό και της Βιομηχανίας, πανελλαδικώς, μέχρι του 1919, οι 

συντάκτες τού τόμου την αποδίδουν στην ανεπαρκή αντίστοιχη δημόσια εμπορική, βιοτεχνική 
και βιομηχανική εκπαίδευση, εγκαλώντας, τοιουτοτρόπως εμμέσως τον βενιζελισμόν ότι αν 

και έχει διανύσει σχεδόν μία δεκαετία στην εξουσία (1910-1919), εντούτοις  δεν έχει  λάβει 

ακόμη, –το 1919–, καμμία πρόνοια ειδικά για τη δημόσια εμπορική, βιοτεχνική και 
βιομηχανική εκπαίδευση.  

     Επισημαίνουν, τοιουτοτρόπως, άμεσα οι συντάκτες του τόμου αυτού ότι, τελευτώντος τού 

έτους 1919, το επιτακτικό ζήτημα θεσμοθέτησης υπό του Κράτους Μέσης Δημόσιας 

Τεχνικής Εκπαίδευσης παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα, παρά τα όποια μικρά βήματα 

έγιναν προς την κατεύθυνση αυτή. 

   Αυτή η διαπίστωση που καταγράφεται στις σελίδες τού ‘Ελληνικού Οδηγού 1920’ έχει 

βεβαίως να κάνει με το ότι ο ‘βενιζελισμός’ που κυριαρχεί στο πολιτικό προσκήνιο στη 

δεκαετία αυτή, παρά τις ως έναν βαθμό μεταρρυθμιστικές αλλαγές που επέφερε στην 

Παιδεία, δεν έχει να επιδείξει νομοσχέδια σχετιζόμενα με την καθιέρωση, παράλληλα με την 

ανθρωπιστική, συστηματικής και όχι ευκαιριακής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης των λαϊκών στρωμάτων και τη σύνδεση της Τεχνολογίας με την Παραγωγή.  

   Το μέγα συναποκομιζόμενον ιστορικής φύσεως κέρδος, είναι βέβαια για εμάς η δυνατότητα 

σύγκρισης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας στη δεκαετία 1910-

1919 με αυτή ύστερα από έναν αιώνα, εν έτει δηλαδή 2014. Τούτη η ιστορική σύγκριση 

καθίσταται εφικτή, διότι στον υπό πραγμάτευση τόμο, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1920’ 

(εκδμόμενος Δεκέμβρη τού 1919), παρατίθενται ποσοτικά οικονομικά στοιχεία, ανά 

παραγωγικόν τομέα, καθώς και αντίστοιχοι στατιστικοί πίνακες, οπότε είναι εύκολη η 

συγκριτική αντιπαράθεσή τους με ανάλογα σύγχρονα ημών, έν έτει 2014, οικονομικά και 
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στατιστικά στοιχεία, που μας επιτρέπουν να ελέγξουμε τον θεσμικό ρόλο, θετικό ή αρνητικό, 

τών σύγχρονων ημών Ελληνικών Κυβερνήσεων σε θέματα Παιδείας και Οικονομίας. 

Άλλωστε, αυτός είναι ο σκοπός της Ιστορίας: Να φωτίζουμε το παρόν από το παρελθόν. Να 

συνειδητοποιούμε τη σημερινή οικονομικο-κοινωνική κατάστασή μας συσχετίζοντάς την και 

συγκρίνοντάς την με αυτή του παρελθόντος, ώστε να γίνονται κατανοητά τα αίτια που 

οδήγησαν στη σημερινή πραγματικότητα.     

 

 

       - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  
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Το Παλλεσβιακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο του 1927.  

Η προσέγγισή του μέσω του Τύπου 

 

Αριστείδης Καλάργαλης 

 

Δάσκαλος – συγγραφέας, διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 Στην εκπαιδευτική ιστορία της Λέσβου εντάσσεται το, άγνωστο, Συνέδριο του 1927. 

διοργανώθηκε τοπικά από τον επιθεωρητή και με τη συμμετοχή πολλών δασκάλων. Διήρκεσε μία 

εβδομάδα. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές παιδαγωγικές εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς, καθώς και 

γενικές εισηγήσεις από ειδικούς επιστήμονες του νησιού.  

 Οι εισηγήσεις συνοδεύονται από υποδειγματικές διδασκαλίες με τη συμμετοχή μαθητών, 

ερωτήσεις, διάλογο μεταξύ των συνέδρων, αλλά και παιδαγωγικές διαφωνίες. Στο συνέδριο εκδόθηκαν 

ψηφίσματα για εκπαιδευτικά θέματα και υποβλήθηκαν προτάσεις προς το υπουργείο Παιδείας. Θέματά 

του: το λαϊκό σχολείο, εκπαιδευτικές και αντιεκπαιδευτικές αντιλήψεις, διδακτικές μέθοδοι κ.ά..   

Οι συνεδριάσεις του καταγράφτηκαν από τον τοπικό Τύπο. Δημοσιογράφοι και σκιτσογράφοι 

έγραφαν καθημερινά για τις εργασίες του. Τις εργασίες παρακολουθούσαν αρκετοί λογοτέχνες, 

δημοσιογράφοι και λόγιοι της Λεσβιακής Άνοιξης.  

Προσεγγίζοντας τις εργασίες του μέσω του τοπικού Τύπου το εντάσσουμε ως δράση στον 

εκπαιδευτικό δημοτικισμό της Λέσβου και εξετάζουμε τη συμβολή του στη σχολική γνώση. 

  

The Educational Conference of Lesvos in 1927 

Its approach through the press 

 

Aristides Kalargalis, teacher – author, Ph.D. University Aegean 

 

         The unknown Conference of 1927 is an integral part of the educational history of the island of 

Lesbos , organized locally by the inspector and with the participation of many teachers. Its duration 

was one week. Several pedagogical lectures were given by teachers, as well as general suggestions by 

experts of the island. 
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The lectures were accompanied by exemplary teachings involving students, including questions, 

dialogue between the participants, but also pedagogical disagreements. The conference resulted in 

resolutions on educational issues and proposals to the Ministry of Education. Themes: the folk school, 

educational and anti-educational concepts, teaching methods etc.. 

The meetings were recorded by the local press. Journalists and cartoonists wrote every day 

about its procedures. Several writers, journalists and scholars of Lesbian Spring attended the 

Conference. 

Approaching the work, through the local press, we can incorporate the Conference as an action 

within the educational movement of demoticism of Lesvos and examine the contribution of it in terms 

of the school knowledge. 

 

 

 

1. ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1927 

 

Οι μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ) που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία συνέβαλλαν στην εμπορική και οικονομική άνθιση του 

χριστιανικού στοιχείου της Λέσβου, όπως και των άλλων περιοχών της Αυτοκρατορίας. Η 

οικονομική ευχέρεια επέτρεψε την ίδρυση του Γυμνασίου Μυτιλήνης και πολλών σχολείων 

στις κωμοπόλεις και στα χωριά της Λέσβου. Με την απελευθέρωση του νησιού, το 1912, και 

τον ερχομό των μικρασιατών προσφύγων, το 1914 και το 1922, αυξάνει σημαντικά ο αριθμός 

των μαθητών καθώς και των δασκάλων.  

Οι δάσκαλοι έχουν ποικίλη μόρφωση· είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου, Γυμνασίου, 

Διδασκαλείων ακόμα και με δήλωση δύο μαρτύρων ότι δίδαξαν στη Μικρά Ασία. Μπορούμε 

να υποθέσουμε ότι ο κάθε δάσκαλος εφαρμόζει τις δικές του παιδαγωγικές μεθόδους και 

αρχές. Κοινή παιδαγωγική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεμάτων δεν υπήρξε μέχρι το 

1927. Τον Σεπτέμβριο αυτής της χρονιάς πραγματοποιείται ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό 

συνέδριο στη Μυτιλήνη. Πρόκειται για το Α΄ Παλλεσβιακό Δημοδιδασκαλικό Συνέδριο. Δεν 

εντάσσεται στη γνωστή κατηγορία των εκπαιδευτικών συνεδρίων, με αντιπροσώπευση μέσω 

εκλογών, ύπαρξη συνδικαλιστικών παρατάξεων, αλλά και διάφορων επαγγελματικών 

διεκδικήσεων. Ήταν ένα παιδαγωγικό τοπικό συνέδριο. Σε αυτό συμμετείχαν δάσκαλοι της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλα τα σχολεία της Λέσβου. Υπολογιζόταν ότι 220 δάσκαλοι 

και δασκάλες θα παρακολουθούσαν τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις. Την παραμονή έναρξης 

του Συνεδρίου, στις 21 Σεπτεμβρίου, «είχον αφιχθεί εκ της υπαίθρου 200 περίπου διδάσκαλοι 

και διδασκάλισσαι κατακλύσαντες τα ξενοδοχεία της πόλεώς μας»
56

. Ο αριθμός των δασκάλων 

– συνέδρων που παρακολούθησαν το Συνέδριο είναι αρκετά μεγάλος, συγκρινόμενος με τον 

συνολικό αριθμό των δασκάλων της Λέσβου. Τον Σεπτέμβριο του 1931 οι δάσκαλοι που 

υπηρετούσαν στα σχολεία της Λέσβου ήταν 283 (Σμυρνής, Βλάχος, Παπαγεωργίου: 1932, 

πίνακας 41, χ.σ.).      

                                                             
56 Ανωνύμου: «Το Διδασκαλικόν Συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 595, 22.9.1927, σ. 1.    
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Την επόμενη μέρα, από την έναρξή του, το κύριο άρθρο της εφημερίδας Ταχυδρόμος 

είναι αφιερωμένο στους δασκάλους και το συνέδριο. Οι διευθυντές της, Στράτης Μυριβήλης 

και Θείλπις Λευκίας, το θεωρούν σημαντικό γεγονός. Όχι μόνο για τους δασκάλους και την 

εκπαίδευση, αλλά για το σύνολο των κατοίκων της Λέσβου: «εφιστώμεν επ’ αυτού την 

προσοχήν ολοκλήρου του πληθυσμού της νήσου μας, του νοσταλγούντος μίαν αύριον 

καλυτέραν, δικαιοτέραν, ευτυχεστέραν». Το συνέδριο χαρακτηρίζεται  ως γεγονός «εθνικής και 

κοινωνικής σημασίας». Γιατί τα θέματά του είναι το «Λαϊκό Σχολειό» κι η συνειδητοποίηση 

της αποστολής του δασκάλου, ο οποίος είναι ο «ηθικός δημιουργός της Φυλής». Το άρθρο 

θεωρεί το δάσκαλο «γκρεμιστή»  αρνητικών παραδόσεων, με προορισμό να απαλλάξει τη νέα 

γενιά «από προλήψεις, από ανοησίες, από κακοήθειες». Κατόπιν διευκρινίζεται ότι σκοπός 

τού σύγχρονου και μορφωμένου δασκάλου πρέπει να είναι η δημιουργία του «Λαϊκού 

Σχολείου». Η σύνταξη της εφημερίδας δηλώνει ότι θα είναι «πάντοτε στο πλάι τους. 

Συμπαραστάται, συμπολεμισταί φανατικοί, σύμμαχοι ενθουσιώδεις»
57

. 

Τις συνεδριάσεις από τον Ταχυδρόμο παρακολουθούν καθημερινά οι νεαροί 

δημοσιογράφοι Στρατής Γεράνης και Μίλτης Παρασκευαΐδης. Ο πρώτος γράφει αναλυτικά 

για τις εργασίες του συνεδρίου και ο δεύτερος σχεδιάζει τα σκίτσα των συνέδρων. Τα 

δημοσιεύματα για τις εργασίες του συνεδρίου είναι πολύστηλα και καταλαμβάνουν μεγάλο 

μέρος της πρώτης σελίδας. Αναφορές γίνονται και στις στήλες «Έργα και ημέραι» της 

διεύθυνσης και «Στα πεταχτά» του Μυριβήλη. Ενώ, αντιθέτως, οι άλλες δύο ημερήσιες 

εφημερίδες της Λέσβου, Ελεύθερος Λόγος και Σάλπιγξ, κάνουν μικρές αναφορές στο 

συνέδριο. Το ενδιαφέρον του Ταχυδρόμου για την εκπαίδευση και τους δασκάλους είναι 

όμοιο με αυτό που είχε πριν από τέσσερα χρόνια η εφημερίδα Καμπάνα, με εκδότη τον 

Μυριβήλη και βασικό συνεργάτη τον Θ. Λευκία ( Καλάργαλης : 2011, σ. 14 – 16). Το Α΄ 

Εκπαιδευτικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, 

οφείλεται στην ιδέα και στο ζήλο του Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωάννη 

Καπερνάρου. Από τα γραφόμενα στις εφημερίδες θεωρήθηκε σημαντικό γεγονός. Εκτός 

όλων των τοπικών αρχών που παρέστησαν, το παρακολούθησαν περίπου τριακόσιοι 

δάσκαλοι και πολλοί ακροατές.  

Δεκαπέντε χρόνια μετά την απελευθέρωση της Λέσβου δεν είχε πραγματοποιηθεί κάτι 

για την «επαγγελματικήν χειραφέτησιν και ηθικήν ανύψωσιν των διδασκάλων». Η εναρκτήρια 

ομιλία του επιθεωρητή έγινε σε «θαυμασίαν ρέουσαν δημοτικήν». Η χρήση της δημοτικής 

καταγράφεται για πρώτη φορά από ανώτερο δημόσιο λειτουργό, ο οποίος «με λόγια 

μετρημένα, με φράσιν γλαφυράν και προ παντός ευκατάληπτον», παρουσίασε την άσχημη 

κατάσταση του «λαϊκού σχολείου» και τις αντιεκπαιδευτικές αντιλήψεις που υπήρχαν μέχρι 

πρόσφατα. Κατά τη γνώμη του η άσχημη θέση του δασκάλου, εκπαιδευτική και κυρίως 

οικονομική, οφείλεται στην αδυναμία και στο μειωμένο ενδιαφέρον του κράτους «διά την 

πρόοδον της εκπαιδεύσεως». Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον επιθεωρητή, όπως ειπώθηκε 

από τον ίδιο, για «να ανταλλάξω την γνώμην μου με την γνώμην σας, και τας αντιλήψεις μου με 

τας ιδικάς σας». Για τα θέματα του συνεδρίου ορίστηκαν οι εισηγητές: «Ιερών οι κ. κ. 

Αυγερινός, και Κανελής. Ιστορίας οι κ. κ. Γ. Ζεϊμπέκης και Παν. Χαλίδης. Αναγνώσεως οι κ. κ. 

Χριστοβασίλης και Βλοντής. Κυρίας Αναγνώσεως οι κ. κ. Κυριάκου και Παπάνης. Εκθέσεων οι 

κ. κ. Παπαχαραλάμπους, Χατζηγεώργης και Πισπίνης. Φυσιογνωστικών οι κ. κ. Παπαδουλής, 

Ξενέλλης και Σάμιος. Πατριδογνωσίας οι κ. κ. Ουζουνέλλης και Δαβίδ. Γεωγραφίας οι κ. κ. Σ. 

                                                             
57  Ανωνύμου: «Σας χαιρετίζομεν, Δημοδιδάσκαλοι», Ταχυδρόμος, φ. 596, 23.9.1927, σ. 
1. 
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Χατζησταύρου, Ψαρός και Π. Ζερβός»
58

. Οι εισηγήσεις συνοδεύονται από υποδειγματικές 

διδασκαλίες με τη συμμετοχή μαθητών, ερωτήσεις, διάλογο μεταξύ των συνέδρων, αλλά και 

παιδαγωγικές διαφωνίες. Σε κάποια μαθήματα πραγματοποιούνται δύο διδασκαλίες, με 

διαφορετικές διδακτικές μεθόδους. Διαπιστώνεται η νεωτεριστική προσέγγιση των 

παιδαγωγικών θεμάτων, καθώς και η διαφορετική διδακτική μέθοδος από τους νέους 

δασκάλους. Για τους λόγους αυτούς οι συνεδριάσεις είναι πολύωρες. 

Εκτός των προγραμματισμένων παιδαγωγικών εισηγήσεων πραγματοποιήθηκαν 

επιμορφωτικές διαλέξεις, από  ειδικούς ομιλητές. Αυτές ήταν: «Περί δασικής πολιτικής» από 

τον επιθεωρητή δασών της Λέσβου Σχιζά
59

, «Αρχαία αρχιτεκτονική και οι αρχαιότητες της 

Λέσβου», από τον έφορο Αρχαιοτήτων Λέσβου Ευαγγελίδη
60

, «Περί σχολικής υγιεινής» από 

το σχολίατρο Χριστόπουλο, «Αντιλήψεις περί αγωγής του Καντ»,  από τον γυμνασιάρχη 

Ιωάννη Ολύμπιο
61

, «Περί κληρονομικότητας και αγωγής του παιδιού», από το γιατρό Γιώργο 

Καραμάνο
62

 και «Τα παιδικά όνειρα» από την ποιήτρια Σίτσα Καραϊσκάκη
63

. Η διάλεξη του 

γιατρού Δαμόγλου «Περί αγωγής», διακόπηκε από τον επιθεωρητή, με τη σύμφωνη γνώμη 

των συνέδρων, γιατί κατά τη γνώμη του «ηθέλησε να θίξη την εθνικιστικήν αγωγήν ήτις 

παρέχεται στα σχολεία»
64

.   

Στο συνέδριο εκδόθηκαν ψηφίσματα για εκπαιδευτικά θέματα και ευχαριστιών προς 

τους τοπικούς παράγοντες και τον τύπο της Μυτιλήνης. Από το Υπουργείο Παιδείας ζητείται 

να λειτουργήσει «τουλάχιστο εξάχρονο το λαϊκό σχολείο σε όλο το Κράτος», όπου θα 

διδάσκεται η «Δημοτική γλώσσα ως το μόνο γλωσσικό όργανο». Ομοίως ζητείται να 

καταργηθούν ή να τροποποιηθούν οι εξετάσεις από το λαϊκό σχολείο για τη φοίτηση στη 

Μέση εκπαίδευση. Αλλά και να καταργηθεί το Ελληνικό σχολείο
65

. Με άλλο ψήφισμα 

εκφράζονται ευχαριστίες προς όσους από τους τοπικούς παράγοντες βοήθησαν ηθικά και 

υλικά το συνέδριο, αλλά και για την υποστήριξη που καταβάλλουν «για την καλυτέρευση της 

λαϊκής Εκπαίδευσης με ανεγέρσεις λαμπρών διδακτηρίων, προμήθειες, σχολικών οργάνων»
66

. 

Το συνέδριο, αν και εκπαιδευτικό, εκδίδει και ψήφισμα με συνδικαλιστικό περιεχόμενο. Σ’ 

αυτό «εκφράζει την πίστη του προς την οργανωμένη δύναμη […] του διδασκαλικού κόσμου», 

με την οποία μπορεί να πετύχει «την ηθική και υλική εξύψωση του δασκάλου, από το τελευταίο 

σκαλοπάτι του κρατικού υπαλλήλου στη θέση του δημιουργού της συγχρονισμένης και γερής 

λαϊκής νεοελληνικής ψυχής»
67

. Από την τρίτη μέρα της εργασίες του συνεδρίου παρακολουθεί 

και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Δημητράτος.   

Στο συνέδριο συμμετείχαν, ως εισηγητές, σύνεδροι κι ακροατές, αρκετοί από τους 

συντελεστές της Λεσβιακής Άνοιξης, του πολιτισμικού φαινομένου που αναπτύχθηκε στα 

χρόνια του μεσοπολέμου στη Λέσβο. Οι δάσκαλοι και λογοτέχνες Κώστας Παπαχαραλάμους 

- Μάκιστος και Γιώργος Ζεϊμπέκης, η Ελένη Μυρογιάννη και η Έλλη Ζεϊμπέκη, οι 

                                                             
58  Γεράνης Σ.: «Το διδασκαλικόν συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 596, 23.9.1927, σ. 1.   

59  Ανωνύμου: «Το εικοσιτετράωρον», Σάλπιγξ, φ. 4840, 24.9.1927, σ. 1. 
60  Γεράνης Σ.: «Το διδασκαλικόν συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 598, 25.9.1927, σ. 1. 

61  Ανωνύμου: «Το διδασκαλικόν συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 601, 29.9.1927, σ. 1. 

62  Ανωνύμου: «Το διδασκαλικόν συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 602, 30.9.1927, σ. 1. 
63  ό. π.  

64  Ανωνύμου: «Το εικοσιτετράωρον», Σάλπιγξ, φ. 4840, 24.9.1927, σ. 1. 

65  Ανωνύμου: «Τοπικά», Ελεύθερος Λόγος, φ. 3278, 28.9.1927, σ. 2. 

66  Ανωνύμου: «Ψήφισμα», Ταχυδρόμος, φ. 604, 2.10.1927, σ. 2. 
67  Ανωνύμου: «Το διδασκαλικόν συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 601, 29.9.1927, σ. 1. 
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καθηγητές του Γυμνασίου Μυτιλήνης Ιωάννης Ολύμπιος και Αριστείδης Δελής, οι 

λογοτέχνες Μαρία Κλωνάρη, Σίτσα Καραϊσκάκη, Κώστας Φριλίγγος και Ασημάκης 

Πανσέληνος, ο ποιητής και σύμβουλος Αγίας Παρασκευής Ευριπίδης Πλάτων, ο λόγιος 

γιατρός Γιώργος Καραμάνος· τακτική παρουσία είχαν ο δημοσιογράφος Αλκιβιάδης 

Μαριγλής κι ο ζωγράφος και ποιητής Φοίβος Ανατολέας. Το συνέδριο παρακολούθησε κι η 

αδερφή του Μάκιστου, Πέπη Παπαχαραλάμπους - Δαράκη, η οποία θυμάται και γράφει: 

«σπουδάστρια ήμουνα τότε στο Αρσάκειο και με είχε πάρει σε κείνο το συνέδριο μαζί του ο 

αδελφός μου, για να με φέρει σε επαφή με τον εκπαιδευτικό κόσμο που σ' αυτόν σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του προοριζόμουνα να ενταχθώ». Η κατοπινή λογοτέχνης γνωρίστηκε με τους 

άλλους δασκάλους - λογοτέχνες. «Μια υπέροχη φιλία αναπτύχθηκε με την Έλλη Ζεϊμπέκη», με 

την οποία «κουβεντιάζαμε για τα υψηλά και τα ωραία της Τέχνης», γράφει (Δαράκη, 1998, σ: 

17). Την τρίτη μέρα του συνεδρίου η Ε. Μυρογιάννη, η Ε. Ζεϊμπέκη και ο Γ. Ζεϊμπέκης 

γράφουν κάποιο ποίημα ή μικρό πεζό στο λογοτεχνικό «λεύκωμα» της Δαράκη (Δαράκη, 

1998, σ: 54 58, 66 – 67).  

Την τελευταία μέρα του συνεδρίου ο ποιητής Κ. Φριλίγγος γράφει ένα ποίημα 

«αφιερωμένο σ’ όλους τους δασκάλους του νησιού». Χαιρετά, παλιούς και νέους, τους 

χαρακτηρίζει ήρωες, γιατί «και στο λαμπρό που στήσατε βασίλειο/κάνετε της ψυχής της 

παιδιακίσας/να σελαγήσουν τα φτερά μέσα στον Ήλιο,/στο Φως και στην Αγάπη». Τους 

προσμένει σε επόμενο συνέδριο, όπου «με της γλώσσας μας τους ωραίους φθόγγους,/φωνάχτε 

ν’ αναβρύσουν οι Ελλάδες/τους ρυθμούς της ζωής ξανά απ' στους λόγγους»
68

. Με αφορμή αυτό 

το ποίημα γράφει ένα κι ο Ασημάκης Πανσέληνος. Απευθύνεται στους δασκάλους «πούνε η 

ψυχή σας όμοια γερασμένη». Οι στίχοι έχουν ιδεολογικό περιεχόμενο και αντιπαρατίθεται 

στον Φριλίγγο: «διδάξτε μας αγάπη στην πατρίδα/και πίστη στο Θεό των δυνατώνε!/Σα ζούμε 

μεις με τέτοια ουράνια ελπίδα/μπορούνε κείνοι πιο έφκολα και τρώνε.//Διδάξτε μας ποιος ξένος 

είνε οχτρός μας/να πέσουμε γιατί έτσι θέλει ο Θεός μας/να σφάξουμε σαν ήρωες με καρδιά!»
69

. 

Ο Μυριβήλης δημοσιεύει το ποίημα, χαρακτηρίζοντας τις απόψεις του Πανσέληνου 

«αθεράπευτα ματεριαλιστικές». Και αφήνει τους δασκάλους να διαλέξουν «μεταξύ της αστικής 

και της “ερυθράς” Μούσης των δύο διανοουμένων μας που τους τραγούδησαν»
70

.              

Η απουσία των Λέσβιων βουλευτών, εκτός του Στυλιανού Κρητικά, ενώ βρίσκονταν 

στη Μυτιλήνη, σχολιάστηκε και επικρίθηκε από τη διεύθυνση της εφημερίδας Ταχυδρόμος. 

Αναφέρεται η αδιαφορία των βουλευτών για το «τι γίνεται εκεί απάνω εις την αίθουσαν του 

Γυμνασίου», αλλά αντιπαραβάλλεται και η φουσκωμένη βουλευτική αποζημίωση με το 

«ελεεινόν μισθάριον» των εκπαιδευτικών
71

. Ανάμεσα στους ακροατές των εργασιών του 

συνεδρίου ήταν αρκετοί ιερείς, δημοσιογράφοι, λογοτέχνες και καθηγητές του Γυμνασίου.  

Στα δημοσιεύματα καταγράφεται η παρουσία του Δημάρχου Μυτιλήνης Ι. Πετρόπουλου και 

του Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιακώβου. Εκτός της απουσίας των βουλευτών  σημειώνεται και 

η απουσία γονέων μαθητών της Μυτιλήνης.  

Στην εφημερίδα Ταχυδρόμος καταγράφηκαν αρκετά μικρά στιγμιότυπα από τα 

παραλειπόμενα των συνεδριάσεων. Το συνέδριο συντόμευσε τις εργασίες του για λόγους 

οικονομικούς· έληξε σε μία εβδομάδα αντί των δέκα προγραμματισμένων ημερών. 

Μαθαίνουμε ότι αναμνηστική φωτογραφία δεν υπήρξε γιατί το κόστος των πενήντα δραχμών 

                                                             
68  Φριλίγγος Κ.: «Γεια σας!», Ταχυδρόμος, φ. 602, 30.9.1927, σ. 1. 

69  Εράτης Π.[Πανσέληνος Α.]: «Γεια σας…», Ταχυδρόμος, φ. 604, 2.10.1927, σ. 2. 

70  Κνουπ[Μυριβήλης Σ.]: «Στα Πεταχτά», ό. π. 
71  Ανωνύμου: «Έργα και ημέραι», Ταχυδρόμος, φ. 598, 25.9.1927, σ. 1. 
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ήταν μεγάλο για τα οικονομικά των δασκάλων. Καταγράφεται ότι μεταξύ των δύο φύλων των 

δασκάλων αναπτύχθηκαν έρωτες,καθώς και ότι οι δάσκαλοι ήταν περισσότερο 

ευπαρουσίαστοι από τις δασκάλες. Κάποιος δάσκαλος επισήμανε ότι, σε είκοσι τρία χρόνια 

υπηρεσίας, εφάρμοσε ισάριθμα συστήματα διδασκαλίας, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οι 

σύνεδροι, έστω κι αν ήταν από το χώρο των μορφωμένων, άφησαν στην αίθουσα χαρτάκια 

σημειώσεων, περιτυλίγματα κι αποτσίγαρα. Η διοργάνωση του συνεδρίου εκτός της 

παιδαγωγικής ωφέλειας των δασκάλων, είχε και αντίστοιχη οικονομική για τους ξενοδόχους 

και εστιάτορες της πόλης.     

Ο επιθεωρητής Ι. Καπερνάρος, με τη λήξη του συνεδρίου, επαινεί «την προθυμία των 

δασκάλων, που παρ’ όλη την μίζερη οικονομική τους κατάσταση δεν εδίστασαν να υποβληθούν 

σε τόσα έξοδα για να παρακολουθήσουν […] τας εργασίας του Συνεδρίου». Η συμμετοχή τους 

έγινε μόνο για να «ωφεληθούν επαγγελματικώς, ωφελείας τας οποίας θα μεταδώσουν στο 

Λαϊκό Σχολειό». Απολογιστικά, κατά τον επιθεωρητή, το συνέδριο κατόρθωσε να 

παρουσιάσει το έργο των δασκάλων και να τους κατατοπίσει παιδαγωγικά. Γιατί κάθε 

επιμόρφωση και «διαφώτησις στα Σχολικά ζητήματα συντελεί στο να κάνει πιο βαρύ και πιο 

σοβαρό το έργο του δασκάλου». Έτσι οι δάσκαλοι αποκτούν συναίσθηση για τη «βαρύτητα και 

την εξαιρετική σημασία του έργου […] του μορφωτικού και εκπαιδευτικού»
72

.  

 

2. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 1931                                                  

 

Αν και ανακοινώθηκε ότι την επόμενη χρονιά, 1928, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο 

συνέδριο, αυτό δεν συνέβη, αλλά ούτε και τα επόμενα δύο χρόνια. Εκπαιδευτικό συνέδριο 

πραγματοποιήθηκε ξανά το καλοκαίρι του 1931. Όμως οι αναφορές στις εφημερίδες, η 

καταγραφή του και η παρουσίαση των συνεδριάσεων και των πεπραγμένων, είναι μικρές. 

Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης συνεχίζει να είναι ο Ι. Καπερνάρος. Οι δάσκαλοι που 

συμμετέχουν και παρακολουθούν το Συνέδριο είναι πολύ λιγότεροι, περίπου εκατό. Τα 

θέματα που απασχόλησαν το συνέδριο ήταν η Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Υπουργείου 

Παιδείας και η πραγματοποίηση υποδειγματικών διδασκαλιών. Για την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση και για τη σπουδαιότητά της δημοσιεύθηκε μόνο η άποψη του επιθεωρητή. 

Ενδιαφέροντα στοιχεία του συνεδρίου είναι οι διάφορες προτάσεις που εισηγήθηκαν κάποιοι 

σύνεδροι. Προτάθηκε η εισαγωγή του συστήματος του Σχολείου Εργασίας. Για την εφαρμογή 

του οποίου πρέπει να δοθούν «ανώτερες παιδαγωγικές γνώσεις και ευρύτερη εγκυκλοπαιδική 

μόρφωσι» στους δασκάλους. Αυτά προϋποθέτουν «χρόνον και χρήμα». Σημαντική ήταν η 

πρόταση για «δημιουργία Ελληνικής παιδαγωγικής, που θα στηρίζεται πάνω στη δικιά μας 

πραγματικότητα, πάνω στο δικό μας παιδί». Σε αυτό θα συνέβαλλε η «κατά περιφέρειαν ίδρυσι 

Πειραματικού σχολείου». Το δε πρόγραμμα δεν πρέπει να «είνε πάντα μόνιμο, όπως συμβαίνει 

σήμερα, ούτε απόλυτα υποχρεωτικό». Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του 

σχολικού προγράμματος στις απαιτήσεις της σημερινής ζωής, με την αφαίρεση και πρόσθεση 

μαθημάτων. Ειδικά προτάθηκε να εμπλουτισθεί το πρόγραμμα των αγροτικών σχολείων. 

Γενικότερα για «την σύνταξιν του προγράμματος πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψει οι τοπικές 

                                                             
72  Ανωνύμου: «Το διδασκαλικόν συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 602, 30.9.1927, σ. 1. 
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συνθήκες» και κάθε περιφέρεια να έχει αποφασιστικό λόγο μέσω των Συνεδρίων. Υπήρξε και 

η άποψη για λειτουργία οκτάχρονου δημοτικού σχολείου
73

.  

Ο αρθρογράφος της εφημερίδας σχολιάζοντας τις εργασίες του συνεδρίου πρότεινε την 

πραγματοποίησή του κάθε χρόνο. Για να παρουσιάζονται και να ακούγονται τακτικότερα οι 

γνώμες των δασκάλων σε παιδαγωγικά θέματα, αλλά και για να επικοινωνούν μεταξύ τους οι 

δάσκαλοι και να αναπτύσσουν  συναδελφοσύνη. Αναφέρει, επίσης, και το οικονομικό ζήτημα 

που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι, χωρίς την επίλυση του οποίου «τα τέτοιου είδους συνέδρια 

οφελούν σχετικώς μόνο»
74

. Στο αντίστοιχο δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκράτης  

σημειώνεται ότι ο μετεκπαιδευθείς δάσκαλος, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Η. Θεοδώρου, 

«προέτεινε την αντικατάστασιν του εν ισχύι προγράμματος των χωριστών μαθημάτων δι’ 

ετέρου τοιούτου, του προγράμματος των ενοτήτων». Ως εναλλακτική λύση «υπέδειξε την 

περικοπήν ωρισμένων κεφαλαίων εκ των διαφόρων μαθημάτων» και την εισαγωγή άλλων 

κατάλληλων για κάθε τάξη
75

. Ο Ελεύθερος Λόγος, κάνει δύο μικρές, μονόστηλες αναφορές. 

Και οι δύο είναι ενημερωτικές· μία για την έναρξη του συνεδρίου και η άλλη για τη  δεύτερη 

μέρα
76

. Αλλά και ο Νέος Κήρυξ κάνει αναφορά μόνο στην έναρξη του συνεδρίου
77

.                  

Έστω κι αν οι αναφορές στο συνέδριο, από τις εφημερίδες, ήταν μικρές, μας 

επιτρέπουν να επισημάνουμε διαφορές από το προηγούμενο. Το συνέδριο του 1931 δεν 

απασχόλησαν θέματα εκπαίδευσης της Λέσβου, όπως το 1927. Πραγματοποιήθηκε κυρίως 

για να παρουσιαστεί το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν ήταν λιγότεροι, καθώς και οι εισηγήσεις τους. Δεν δόθηκαν επιμορφωτικές 

διαλέξεις, οι οποίες ήταν σημαντική δραστηριότητα του προηγούμενου συνεδρίου. Αναλόγως 

μικρότερη ήταν και η διάρκεια του συνεδρίου. Άλλοι φορείς εκτός της δημοτικής 

εκπαίδευσης, όπως Μητροπολίτης, Δήμαρχος, Γυμνασιάρχης και καθηγητές δεν παρέστησαν. 

Ούτε το παρακολούθησαν λογοτέχνες και πολλοί δημοσιογράφοι. Έτσι και τα 

δημοσιογραφικά δημοσιεύματα και οι αναφορές ήταν ελάχιστες. Κι ούτε ήταν επαινετικές 

και τόσο υποστηρικτικές όπως το 1927. Ο Ταχυδρόμος είχε και πολιτικό λόγο για τη 

διαφορετική παρουσίαση. Ήταν η έντονη πολιτική αντιπαράθεση που είχε η εφημερίδα και 

προσωπικά ο Μυριβήλης, με τον υπουργό Παιδείας, Γεώργιο Παπανδρέου. Έτσι, η 

εφημερίδα, επέκρινε και τον πρόεδρο του συνεδρίου, Πασχαλίδη, καθώς και τον επιθεωρητή 

Ι. Καπερνάρο, για την φράση «Έμεινα απολύτως ευχαριστημένος» που ειπώθηκε στη λήξη του 

συνεδρίου
78

. Όμως, ούτε ο Δημοκράτης, εφημερίδα που είχε στενή πολιτική σχέση με τον 

Παπανδρέου, ούτε κι ο Ελεύθερος Λόγος έδειξαν ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. 

Αντιθέτως τις ίδιες ημέρες και οι τρεις εφημερίδες παρουσιάζουν, με πολλές λεπτομέρειες, 

τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων «Άμυνας» και «Άρη». 

Αυτά τα στοιχεία μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι έχει αρχίσει η πνευματική κάμψη, η 

οποία θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια. 

                                                             
73  Βινικίου Θ.: «Το διδασκαλικόν συνέδριον Μυτιλήνης», Ταχυδρόμος, φ. 1748, 

23.7.1931, σ. 4. 
74  ό. π. 

75  Ανωνύμου: «Το διδασκαλικόν συνέδριον Μυτιλήνης», Δημοκράτης, φ. 897, 

23.7.1931, σ. 4.  
76  Ανωνύμου: «Το συνέδριον των δημοδιδασκάλων», Ελεύθερος Λόγος, φ. 4406, 4407, 

21, 22.7.1931, σ. 4.  

77  Το Κοδάκ: «Εδώ κι’ εκεί», Νέος Κήρυξ, φ. 3391, 21.7.1931, σ. 2.  

78  Βινικίου Θ.: «Το διδασκαλικόν συνέδριον Μυτιλήνης», Ταχυδρόμος, φ. 1751, 
26.7.1931, σ. 1. 
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3. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ 

   

Τον επόμενο μήνα πραγματοποιείται το τοπικό Διδασκαλικό Συνέδριο στην κωμόπολη 

Αγιάσο. Ίσως προτιμήθηκε ο τόπος για τη διαχρονική προσφορά εκπαιδευτικών ή για 

κάποιον ιδιαίτερο λόγο που υπήρχε τότε. Σε αντίθεση με το αντίστοιχό του της Μυτιλήνης 

είναι ουσιαστικότερο και περιεκτικότερο. Πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Αυγούστου. Τα 

θέματα του συνεδρίου ήταν δύο. Το  Αναλυτικό πρόγραμμα και οι μέθοδοι διδασκαλίας. Την 

πρώτη μέρα, για το πρώτο θέμα, παρουσίασαν την άποψή τους τρεις δάσκαλοι. Οι άλλοι 

εισηγητές πραγματοποίησαν προτάσεις για διάφορα μαθήματα και κατέθεσαν τις συνοπτικές 

κρίσεις τους για το νέο πρόγραμμα. Ενδιαφέρων ήταν ο πλούσιος διάλογος μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. Μεταξύ των προτάσεων ήταν «το ελεύθερο για τον μαθητή ολόκληρου του 

απογεύματος», καθώς και να καταργηθεί η καθαρεύουσα. Οι σύνεδροι εξέτασαν το χρονικό 

διάστημα που πρέπει να διαρκούν τα διαλείμματα και η κάθε διδακτική ώρα.  

Ένα θέμα, τελείως διαφορετικό, που απασχόλησε το συνέδριο, ήταν η καταγγελία της 

αθηναϊκής εφημερίδας Πατρίς για την ύπαρξη κομμουνιστή δασκάλου στην Αγιάσο. Το 

συνέδριο ενέκρινε ψήφισμα διαμαρτυρίας για το ζήτημα. Ο επιθεωρητής Καπερνάρος ήταν 

επιθετικός «κατά του κομμουνισμού», ζητώντας από τους δασκάλους «να γίνουν κήρυκες προς 

περιστολήν του κακού, της εξαπλώσεως, δηλαδή, του κομμουνισμού»
79

. 

Και τη δεύτερη μέρα συζητήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα. Για το θέμα αυτό «το 

Συνέδριο αποφαίνεται τελειωτικά, ότι δε μπορεί να εφαρμοστεί το ελεύθερο αναλυτικό 

πρόγραμμα διά το ποικίλον του προσωπικού». Αποφασίστηκε η εισαγωγή νέων μαθημάτων, 

όπως πολιτική αγωγή, υγιεινή, γεωργικά και κτηνοτροφικά. Ενώ σε άλλα μαθήματα να 

περιορισθεί η ύλη και να αφαιρεθούν κάποιες διδακτικές ενότητες. Στα διάφορα νεοφανή 

θέματα, όπως η διάρκεια των διαλειμμάτων, ο επιθεωρητής, ως εκπρόσωπος του υπουργείου, 

απαντά ότι «δεν μπορεί παρά να εφαρμώζονται τα παρά της Πολιτείας θεσπισμένα». Η 

επόμενη μέρα ήταν ψυχαγωγική, με εκδρομή στην κορυφή του βουνού  Όλυμπος. Ο 

συντάκτης της εφημερίδας παραλληλίζει τον προορισμό των δασκάλων με αυτόν του ήλιου, 

«αφ’ ου σκοπός του επαγγέλματός των είνε να φωτίζουν τις συνειδήσεις που ζουν ακόμα στην 

άγνοια των ωραίων ιδανικών του ανθρώπου»
80

.  

Ο ίδιος συντάκτης εγκωμιάζει κάποιους δασκάλους, αναφέροντας τις εργασίες τους, 

την εργατικότητα και την επιστημονική τους κατάρτιση. Άλλος συντάκτης παρουσιάζει την 

εφεύρεση του δασκάλου Ιωάννη Παπάνη, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο. Πρόκειται 

για το «αυτόματο αναγνωστήριο». Μία ξύλινη μηχανική κατασκευή, με την οποία οι μικροί 

μαθητές σχηματίζουν λέξεις με ανάγλυφα γράμματα και τις διαβάζουν
81

.  

                                                             
79  Βς.: «Το τοπικό δασκαλικό συνέδριο στην Αγιάσσο», Ταχυδρόμος, φ. 1771, 
21.8.1931, σ. 4.   

80  Βς.: «Το τοπικό δασκαλικό συνέδριο στην Αγιάσσο», Ταχυδρόμος, φ. 1772, 

22.8.1931, σ. 1.  

81  Βινικίου Θ.: «Η εφεύρεσις του δασκάλου μας», Ταχυδρόμος, φ. 1776, 24.8.1931, σ. 
1. 
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Οι εφημερίδες Δημοκράτης και Ελεύθερος Λόγος δεν κάνουν καμία αναφορά στο 

τοπικό συνέδριο της Αγιάσου. Ενώ υπάρχουν συντάκτες τους στο χωριό, για να περιγράψουν 

τον εορτασμό της Κοίμησης της Παναγίας και το μεγάλο πανηγύρι που πραγματοποιείται 

στην Αγιάσο, κατά το δεκαπενταύγουστο. Ο Δημοκράτης έχει δύο δημοσιεύματα για την 

εκδρομή των δασκάλων.   
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ΤΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΙΔΕΙΑ» (1896-1897): «ΧΡΗΣΙΜΟΝ 

ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ 

ΓΟΝΕΙΣ, ΤΟ ΕΘΝΟΣ» 

 

Ελένη Βελώνη, Μ.Α. Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας· υπ. Δρ   Πανεπιστημίου Αθηνών 

Χρήστος Δεληγιάννης, Μ.Α. Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας· υπ. Δρ Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή αξιολογείται η δομή και η θεματολογία του εβδομαδιαίου παιδαγωγικού περιοδικού 

«Παιδεία», το οποίο κυκλοφορήθηκε στα τέλη του 19ου αι. (1896-1897). Το περιοδικό αυτό 

απευθυνόταν σε δημοδιδασκάλους αλλά και σε γονείς, με στόχο να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στο 

εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο. Προσφορότερη μέθοδος για τη μελέτη του θέματος κρίθηκε η 

ιστορικοερμηνευτική προσέγγιση και η κριτική ανάλυση λόγου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η θέση 

του απέναντι στην εκπαιδευτική πολιτική και ερευνάται το περιεχόμενο και ο ιδεολογικός  

προσανατολισμός του περιοδικού, στη βάση του ιστορικού και κοινωνικοπολιτικού συγκειμένου.  

Παιδαγωγικά θέματα, διδακτική μεθοδολογία με έμφαση στο γλωσσικό μάθημα και σχολική 

επικαιρότητα «της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» συμπεριλαμβάνονται, κυρίως, στη θεματική ύλη του 

περιοδικού.  

 

ABSTRACT 

In this paper is evaluated the structure and themes of the weekly educational magazine "Education", 

which circulated in the late 19th century (1896-1897). The magazine was aimed at a primary school 

teacher and parents in order to be an important tool in the educational and pedagogical work. Most 

convenient method for studying the subject was considered the “historical- interpretative” approach 

and critical discourse analysis. In particular, it is presented the position in educational policy, the 

content and ideological orientation of the magazine, on the basis of historical and sociopolitical 

context. Pedagogical issues, teaching methodology with emphasis on language course and school news 

on "elementary education" consist of, mainly, the subject matter of the magazine.  
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Η λειτουργία του Τύπου κινείται σε δύο πόλους: είναι έκφραση και αποδέκτης της κοινής 

γνώμης αλλά και της εξουσίας (κάθε εξουσίας), προσδιορίζοντας τους όρους διενέργειας του 

δημόσιου διαλόγου με ό,τι αυτό σημαίνει (Δεμερτζής, 1996). Ο τύπος συνιστά πρωτογενή ή 

δευτερογενή πηγή, ανάλογα με το περιεχόμενο, τον σκοπό και τη γραφή. Αποτελεί πεδίο 

άντλησης πληροφοριών «μεγάλων» ή «μικρών», που, όμως, έχουν ρόλο στην ιστορική 

εξέλιξη, ανεξάρτητα από τα συμφέροντα που κάθε φορά εξυπηρετούνται στη θέαση ή στις 

αναλύσεις του. Ως ιστορική πηγή είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως εργαλείο 

ανασυγκρότησης μιας ιστορικής περιόδου, λαμβανομένου υπ’ όψιν του βαθμού και του ποιού 

που έχει ο χαρακτήρας της «διαμεσολάβησής» του, μέσα από τη διάταξη των 

πραγματικοτήτων και της καθημερινότητας, μέσα από τη διάθλαση των ιδεών, την ιδεολογία 

ή τα ιδεολογήματα, μέσα από τη χαρτογράφηση συμπεριφορών και νοοτροπιών 

(Μπαμπούνης,  2010, Μπαμπούνης, 2008). Ο Τύπος στο σύνολό του είναι η αντανάκλαση 

της κοινής γνώμης αλλά, κυρίως, της διαμόρφωσής της (Σέργης, 2000 και Μπαμπούνης, 

2012). 

Στον ελληνικό χώρο, τα πρώτα περιοδικά (Μάγερ, 1957)  κυκλοφορήθηκαν από τα 

μέσα της τρίτης δεκαετίας του 19
ου

 αι. με ιδιωτική πρωτοβουλία, προκειμένου να 

συμβάλλουν στην πνευματική ανάπτυξη και αναγέννηση του νέου ελληνισμού (Καρποζήλου, 

1986, Καρποζήλου, 1987, Κωνσταντοπούλου, 2012). Τα εκπαιδευτικά έντυπα είναι, κυρίως, 

περιοδικά, με θεματολογία τους ζητήματα που ενδιέφεραν τα μέλη της εκπαιδευτικής 

«κοινότητας» της εποχής. Σκοπός τους, μεταξύ άλλων, ήταν η διασαφήνιση και επεξήγηση 

των εκπαιδευτικών νόμων και της λειτουργίας τους, η πληροφόρηση των μαθητών σχετικά με 

τα μαθήματά τους και η καταγραφή της σχολικής πραγματικότητας μέσα στις νέες συνθήκες 

που διαμορφώνονταν.   

Στα τέλη του 19
ου

 αι. η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό και οι 

κοινωνικοοικονομικές συνέπειες επέβαλαν την αναδιάρθρωση των κρατικών δομών 

(Μπουζάκης, 2006). Ο νόμος ΒΤΜΘ’/1895 «Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής 

εκπαιδεύσεως» (ΕτΚ, φ. 37, 1895), επί υπουργίας Δημητρίου Πετρίδη (Παιδεία, 1896), 

εφαρμόζεται μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα (Μπαμπούνης 2012, Φυριππής, 1999), 

όταν επιχειρείται η ανασυγκρότηση της δημοτικής εκπαίδευσης (ΕτΚ, φ. 37, 1895, Δημαράς 

2009), γεγονός που αιτιολογείται και από τον αναλφαβητισμό, ο οποίος υφίστατο σε μεγάλο 

βαθμό ακόμη και στις τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

 αι. (Μπουζάκης, 2006).  

Το περιοδικό «Παιδεία», το οποίο μελετάται, εν προκειμένω, εγγράφεται μέσα σε αυτό 

το ιστορικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Κυκλοφορήθηκε στην Αθήνα από το Νοέμβριο του 
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1896 έως τον Ιανουάριο του 1897, στην αρχή ως εβδομαδιαίο παιδαγωγικό περιοδικό και από 

το τρίτο τεύχος και μετά, ανά δεκαήμερο. Εκδόθηκαν συνολικά εννέα τεύχη του και το κάθε 

τεύχος ήταν οκτασέλιδο σε σχήμα 21x28 εκατοστά (Παιδεία, τχ. 1, 1896). Εκδότης του ήταν 

ο Ιωάννης Β. Ιωαννίδης. Τα δημοσιευόμενα κείμενα είναι ανυπόγραφα, παρόλο που η 

γλωσσική έκφραση και η γραμματοσυντακτική δομή των κειμένων δεν είναι πάντοτε 

ταυτόσημη. Κατά πάσαν πιθανότητα συντάκτης των περισσοτέρων είναι ο ίδιος ο εκδότης Ι. 

Ιωαννίδης, ο οποίος είχε διατελέσει στο παρελθόν διδάσκαλος (Παιδεία, τχ. 1, 1896) και είχε 

αποκτήσει τη γνώση και την εμπειρία της ύλης και των θεμάτων που απασχολούσαν το 

περιοδικό. Η φιλοδοξία του εκδότη του ήταν να λειτουργήσει κυρίως (αλλ’ όχι μόνον) ως 

βοήθημα στην καθημερινή σχολική εργασία των εκπαιδευτικών. Απευθυνόταν σε 

δημοδιδασκάλους αλλά και σε γονείς, με στόχο να συμβάλλει τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και 

στο παιδαγωγικό έργο. Με βάση αυτό το σκεπτικό, παρέχει πληροφορίες όσο γίνεται πιο 

επιστημονικά τεκμηριωμένες σχετικά με διδακτικές μεθόδους και εφαρμογές αλλά και με 

επαγγελματικά ζητήματα των εκπαιδευτικών.  

Η έκδοση του περιοδικού «Παιδεία» που γίνεται ένα περίπου  χρόνο μετά την ψήφιση 

και εφαρμογή  του Ν. ΒΤΜΘ /́1895 «συντάσσεται» γενικά με αυτόν, αν και ευθέως 

αναγνωρίζει ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις, υπογραμμίζοντας, μάλιστα, την αναγκαιότητα 

να στραφεί η εκπαίδευση και σε επαγγελματικές δεξιότητες. Να μη μείνει, δηλαδή, το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα  σε «ξηράς και νεφελοειδείς θεωρίας», αλλά να κατευθυνθεί και 

προς «τας τέχνας, το εμπόριον και την βιομηχανίαν» (Παιδεία, τχ. 1, 1896). Διάχυτη είναι στις 

σελίδες του η σημασία για την πνευματική ανάπτυξη του έθνους μιας εκπαίδευσης της 

μορφής αυτής. Γι αυτό, προκρίνει την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και επισημαίνει ότι 

«επαισθητήν βελτίωσιν εις το έθνος ημών θα ίδωμεν, όταν πάντες μετά του αυτού ζήλου 

συνεργασθώμεν υπέρ της δημοτικής και μόνον παιδεύσεως» (Παιδεία, τχ. 6, 1896). Στο 

περιοδικό, τονίζεται ότι το Πανεπιστήμιο παράγει ουσιαστικά «δυστυχείς και ταλαιπώρους 

παλαιστάς εν τω περί υπάρξεως αγώνι του βίου» (Παιδεία, τχ. 9, 1897), υπό την έννοια ότι ο 

αριθμός των πτυχιούχων είναι δυσανάλογος με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Το ίδιο 

συμβαίνει, κατά τον αρθρογράφο του περιοδικού, και με τους αποφοίτους των Γυμνασίων. 

Πάντως, στοιχείο που πρέπει να αξιολογηθεί είναι ότι στα άρθρα του δεν φαίνεται να υπάρχει 

πρόθεση του εκδότη και αρθρογράφου για σύγκρουση με την κυβέρνηση και την εξουσία, 

αλλά πιο πολύ η πρόθεσή του να παίξει επικουρικό ρόλο στα εκπαιδευτικά πράγματα. Η 

σημασία που δίνεται στη διδακτική αποδεικνύεται από τα μοντέλα διδασκαλίας που έχουν 

αποτυπωθεί για όλα τα μαθήματα και ειδικά για το γλωσσικό μάθημα (Παιδεία, τχ. 1, 1896). 

Καταγράφονται, επίσης, σκοποί μαθημάτων και τα μέσα επίτευξής τους (Παιδεία, τχ. 1, 

1896). Παρέχονται οδηγίες, συμβουλές, θεματικοί άξονες και ασκήσεις.  
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Στο εισαγωγικό σημείωμα του πρώτου τεύχους παρουσιάζεται ο προγραμματικός 

σχεδιασμός και προσδιορίζονται τα κίνητρα που ώθησαν στην έκδοση του περιοδικού. 

Συγκεκριμένα, επιτονίζεται ότι «ιερός ζήλος» παρακίνησε στην έκδοση του περιοδικού, έτσι 

ώστε, αφενός, να αποτελέσει «χρήσιμον βοήθημα εις τους εγκαταλελειμμένους του έθνους 

ημών διδασκάλους» και στους γονείς για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδράμουν στο  

έργο του διδασκάλου και, αφετέρου, για να αναδειχθούν οι πραγματικές «ελλείψεις του 

ημετέρου έθνους» (Παιδεία, τχ. 1, 1896).  Ως βασικός σκοπός της έκδοσης του περιοδικού 

ορίζεται η αρμονική σύνδεση της εκκλησίας, του σχολείου και της οικογένειας στη 

διαπαιδαγώγηση και στην οικοδόμηση της αγωγής των παιδιών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην 

ηθική διαπαιδαγώγηση, κυρίως μέσω του γλωσσικού μαθήματος. Προτείνεται διάλογος 

μεταξύ των μαθητών «επί μικρών μύθων και διηγηματίων εκ του παιδικού κύκλου 

ειλημμένων». Μέσω αυτής της διδακτικής πρακτικής, θα εμπλουτίζεται το γλωσσικό 

εργαλείο του μαθητή και θα ανακύπτουν ηθικά διδάγματα μέσω των διηγήσεων αυτών 

(Παιδεία, τχ. 3, 1896). 

Η δομή όλων των τευχών είναι grosso modo η ίδια, με την ύλη να κατανέμεται σε τρία 

Μέρη. Στο πρώτο Μέρος υπάρχουν παιδαγωγικά θέματα, στο δεύτερο θέματα διδακτικής και 

στο τρίτο Μέρος, που συνήθως είναι το μικρότερο σε έκταση, εντοπίζονται ειδήσεις από τη 

σχολική και εκπαιδευτική καθημερινότητα (Παιδεία, τχ. 1, 1896), συνήθως μη 

δημοσιευόμενες στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τύπο. Όσον αφορά στο γλωσσικό ιδίωμα, η 

«Παιδεία» γράφεται σε απλή καθαρεύουσα, έτσι ώστε να υπάρχει μια κάποια αντιστοιχία 

προφορικού και γραπτού λόγου και να αποφεύγεται η διγλωσσία και τα εξ αυτής 

προκύπτοντα γλωσσικά ατοπήματα. 

Ειδικότερα, τα θέματα που πραγματεύεται το περιοδικό στο πρώτο Μέρος αφορούν 

στην αγωγή και διδασκαλία των παιδιών και συχνά υποδεικνύουν τις αναγκαίες και 

απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Στο Μέρος αυτό περιλαμβάνονται απόψεις δασκάλων, 

επιθεωρητών και άλλων, θεσμικών και μη, προσώπων που ενδιαφέρονται να εκφέρουν 

γνώμη. Ενδεικτικά, στο έκτο τεύχος επισημαίνεται η σημασία της κατ’οίκον άσκησης ή 

κατ’οίκον εργασίας, καθώς, μεταξύ άλλων, εκεί εμπεδώνεται η γνώση, παρέχεται κίνητρο για 

αυτενέργεια του μαθητή και προκαλείται  συνεργασία οικογένειας και σχολείου (Παιδεία, τχ. 

7, 1897).  Ωστόσο, το περιοδικό τάσσεται υπέρ της άποψης ότι κατά τις τρεις πρώτες τάξεις 

του δημοτικού οι μαθητές, ιδιαίτερα των «αγροτικών σχολείων», δεν θα πρέπει να 

επιβαρύνονται με «κατ’οίκον γραφικήν εργασίαν». Οι λόγοι που επικαλείται, μεταξύ άλλων, 

το περιοδικό είναι ότι σε αυτές τις ηλικίες το παιδί έχει ανάγκη «πρωτίστως αέρος, παιγνιδίου, 

κινήσεως», ενώ εξαιτίας της έλλειψης «καθισμάτων και τραπεζών προς εκτέλεσιν ταύτης είνε 

αναγκασμένοι να γράφωσιν επί των γονάτων, όπερ ουκ ολίγας ασθενείας δύναται να προξενήση 
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των οφθαλμών και της ράχεως» (Παιδεία, τχ. 8, 1897). Στο επόμενο τεύχος, αναφέρει σχετικά 

ότι ο μαθητής θα πρέπει να κάνει τις εργασίες του «ούτε εκ φόβου προς τιμωρία, ούτε προς 

έπαινον», αλλά «διότι η εργασία είνε καθήκον». Όμως, ο διδάσκαλος θα πρέπει να μεριμνά, 

έτσι ώστε οι ασκήσεις-εργασίες να αντιστοιχούν «προς τας σωματικάς και διανοητικάς 

δυνάμεις» των μαθητών. Οι υποδείξεις του περιοδικού στο πρώτο Μέρος βασίζονται σε 

θεωρίες και πορίσματα διαφωτιστών και παιδαγωγών. Στο ένατο και τελευταίο τεύχος του 

περιοδικού, παρατίθενται απόψεις του John Locke σχετικά με τις αμοιβές και τις ποινές 

(Παιδεία, τχ. 9, 1897).   

Το δεύτερο Μέρος του κάθε τεύχους με τη μεγαλύτερη έκταση, αφορά σε υποδείξεις 

διδακτικών μεθόδων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την ψυχολογική ιδιοσυστασία μαθητών, 

γονέων και εκπαιδευτικών. Προτείνονται γραπτές και προφορικές ασκήσεις, οι οποίες 

συνοδεύονται από οδηγίες για το πώς θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από το διδάσκαλο 

(Παιδεία, τχ. 2, 1896). Επίσης, παρουσιάζονται προτάσεις για την έκταση και τον τρόπο 

παράδοσης του μαθήματος καθώς και για τη σειρά μετάδοσης της ύλης. Οι δημοσιευόμενες 

ειδήσεις του τρίτου Μέρους σχετίζονται με υποθέσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας των σχολείων, δίνοντας, παράλληλα, βιβλιογραφία χρήσιμη για τη διδασκαλία 

των μαθημάτων, ενώ φιλοξενούνται ενίοτε και βιβλιοκρισίες (Παιδεία, τχ. 9, 1897). Τέλος, 

γίνεται χρήση σχεδίων και γεωμετρικών σχημάτων, προφανώς για την καλύτερη κατανόηση 

των σχετικών κειμένων από το αναγνωστικό κοινό. 

Ειδικότερα, το ιδεολογικό υπόβαθρο των θέσεων του περιοδικού βασιζόταν στη 

σύνδεση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον προσανατολισμό των 

μαθητών και σε χειρωνακτικά επαγγέλματα. Γι’ αυτόν το λόγο κρινόταν απαραίτητη η 

εισαγωγή του μαθήματος της χειροτεχνίας στα Δημοτικά Σχολεία, έτσι ώστε τα παιδιά που 

είχαν κλίση να «επιδοθώσιν εις τας τέχνας και την βιομηχανίαν» (Παιδεία, τχ. 9, 1897). 

Σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι «δυστυχώς προς ανεπανόρθωτον βλάβην του έθνους ημών το 

ζήτημα τούτο δεν εμελετήσαμεν». Το Δημοτικό σχολείο, επισημαίνεται ότι θα έπρεπε να 

καλλιεργεί «εναρμονίως» τις διανοητικές και τις σωματικές δυνάμεις του μαθητή και να 

προβάλλει όλα τα είδη τεχνών και επιστημών, ώστε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα της 

επιλογής (Παιδεία, τχ. 8, 1897).  

Έντονο είναι το ενδιαφέρον του περιοδικού για τα προσόντα των διδασκάλων και των 

διδασκαλισσών των Δημοτικών σχολείων και για τη νομοθεσία που οφείλει να διέπει τις 

σχέσεις διδασκόντων και διδασκομένων με βάση τα πορίσματα της Παιδαγωγικής. Ακόμη, 

παρατίθενται αποσπάσματα από τα Πρακτικά της Α´ Γενικής Συνεδρίασης του διδασκαλικού 

προσωπικού των θηλέων του σχολικού έτους 1896-1897 που έγινε στην Αθήνα αλλά και από 

τα (τότε) πρόσφατα ψηφισμένα γενικά και ειδικά νομοθετήματα. Όσον αφορά στα 
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διαμειφθέντα στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, καταγράφηκε στις στήλες 

του περιοδικού ότι ο Επιθεωρητής Αττικής και Βοιωτίας Θεμιστοκλής Μιχαλόπουλος έδωσε 

στους εκπαιδευτικούς τις γενικές κατευθύνσεις, πάνω στις οποίες όφειλαν να λειτουργήσουν 

τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, υπέδειξε να υιοθετηθεί από το 

διδακτικό προσωπικό κάθε σχολείου γενικό μαθητολόγιο στο οποίο θα γράφεται αναλυτικά 

το μαθητικό δυναμικό της τάξης, η οικογενειακή τους κατάσταση, η καταγωγή, η ηλικία, η 

τάξη, το επάγγελμα του πατρός. Ακόμη, πληροφορεί όχι τυχαία ότι ο Επιθεωρητής επέστησε 

την προσοχή των δασκάλων (των διευθυντών κυρίως) στη διατήρηση απουσιολογίου 

μαθητών αλλά και διδασκόντων, βιβλίου διδασκόμενης ύλης καθώς και της υποχρέωσής τους 

να ελέγχουν την ευταξία των βιβλίων και των τετραδίων των μαθητών (Παιδεία, τχ. 3, 1896). 

Στο δεύτερο τεύχος του, το περιοδικό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας, κυρίως, εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, την παραμέληση και την 

περιφρόνηση που υφίστανται οι δάσκαλοι από την κοινωνία, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται 

στις μισθολογικές τους αποδοχές. Ο αρθρογράφος συγκρίνει τους δασκάλους με τον 

Σωκράτη και τον Πεσταλότσι, οι οποίοι προσέφεραν γνώσεις στους νέους χωρίς προσωπικά 

κέρδη υλικού χαρακτήρα, παρά μόνο ηθικά (Παιδεία, τχ. 2, 1896). Τέτοιες θέσεις είναι 

δυνατόν να θεωρηθούν ίσως συντηρητικής υφής, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν το 

βιοποριστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών και το δικαιολογούν. 

Επιπλέον, το περιοδικό απασχολεί μια σειρά θεμάτων, όπως οι μελετώμενες 

μεταρρυθμίσεις στη δημοτική και μέση εκπαίδευση που αφορούσαν α) στην ίδρυση 

επαγγελματική σχολής θηλέων, β) στις θερινές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και γ) σε 

σημαντικές τροποποιήσεις στην επιλογή κριτών κατά το διαγωνισμό σχολικών βιβλίων. Σε 

αυτά τα θέματα δίδεται βαρύτητα, καθώς ένα μέρος του διδακτικού πληθυσμού δεν ήταν 

ικανά καταρτισμένο για να λάβει τέτοιες αποφάσεις. Εκτενής αναφορά στο ζήτημα ίδρυσης 

Επαγγελματικής Σχολής Θηλέων δεν γίνεται. Ωστόσο, παρά την αυξημένη σημασία του 

θέματος, κατά τη γνώμη του αρθρογράφου, δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί από το 

Υπουργείο, καθώς θα είχε μεγάλο κόστος μέσα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Παρά 

την αναντίρρητη κακή οικονομική κατάσταση της χώρας, ίσως υποκρύπτεται και μια 

δυσκολία αποδοχής της εξειδικευμένης εκπαίδευσης των κοριτσιών. Ωστόσο, σημειώνεται 

στις στήλες του ότι σε Ευρώπη και Αμερική υπάρχουν τέτοιου είδους Σχολές αρρένων και 

θηλέων (Παιδεία, τχ. 5, 1896). Άλλωστε, πολλές φορές στο παρελθόν, σύμφωνα με τον 

αρθρογράφο, είχαν δαπανηθεί χρήματα σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με αποτελέσματα 

δυσανάλογα των προσδοκιών (Παιδεία, τχ. 3, 1896). 

Το περιοδικό κατευθύνει τον εκπαιδευτικό και αναφέρει  ότι η παράθεση διηγημάτων ή 

αποσπασμάτων από την αρχαία ή νέα ελληνική γραμματεία θα συμβάλλει στην ηθική 
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διδασκαλία, χωρίς, όμως, και να  τάσσεται υπέρ της εισαγωγής μαθήματος ηθικής 

διδασκαλίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου, καθώς αυτό, όπως 

παραδεχόταν, ήταν ήδη επιβαρυμένο και γι αυτό επιβαλλόταν ο εξοβελισμός  «πολλών 

περιττών και θεωρητικών» (Παιδεία, τχ. 3, 1896).  Κατά τούτο, στο πλαίσιο του γλωσσικού 

μαθήματος, προτείνονται αποσπάσματα από μετάφραση από τον «Οιδίποδα επί Κολωνώ» και 

από την «Αντιγόνη», από τα οποία προκύπτουν ηθικά διδάγματα (Παιδεία, τχ. 5, 1896, 

Παιδεία, τχ. 8, 1897). 

Στο τέταρτο φύλλο της «Παιδείας» και υπό τον τίτλο «εκ της ιστορίας της 

Παιδαγωγικής» γίνεται μνεία σε δύο άρθρα του περιοδικού «Ακρόπολις», του Χρ. Παλαμά 

και Βλ. Σκορδέλη, σχετικά με το αλληλοδιδακτικό σχολείο και το συνδιδακτικό σύστημα. Το 

περιοδικό αναφέρει «γενικευτικά» τους κεντρικούς άξονες των άρθρων αυτών, δίδοντας 

έμφαση σε ιστορικά στοιχεία. Το περιοδικό καταγράφει και περιλαμβάνει αυτό το άρθρο στις 

στήλες του προκειμένου να ενημερώσει και να καταγράψει την ιστορική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Στη συνέχεια,  περιγράφεται ο τρόπος διδασκαλίας σύμφωνα με τις αρχές 

της αλληλοδιδακτικής, ενώ τονίζεται ότι «αι μεγαλείτεραι τάξεις έπρεπεν να συνδιδάσκωνται 

και ολίγα ιερά και γραμματικήν. Στο αλληλοδιδακτικό σχολείο αναφέρεται –όχι όμως και 

αξιομίμητο πλέον- ότι  «εις και μόνος διδάσκαλος καθήμενος επί της μεγάλης εκείνης 

δασκαλοκαθέδρας διήθυνε το όλον σχολείον, έχων ως όργανα τον κώδωνα, τον δείκτην, τας 

κινήσεις κλ.» (Παιδεία, τχ. 4, 1896). 

Αν και το περιοδικό δίδει έμφαση στο γλωσσικό μάθημα, δεν παραλείπει να εντάσσει 

στις σελίδες του οδηγίες και θέματα αναφορικά με τις θετικές επιστήμες. Τονίζεται ότι οι 

διδάσκαλοι δεν «παρασκευάζουσι δι’ ανώτερα μαθηματικά, αλλά διά τον πρακτικόν βίον» και 

γι αυτό οι σχολικές ασκήσεις οφείλουν να προέρχονται από το εμπόριο, τη βιομηχανία, τη 

γεωργία και τις άλλες επαγγελματικές απασχολήσεις (Παιδεία, τχ. 1, 1896). Ακόμη, 

υποστηρίζει ότι η διδασκαλία των φυσικών επιστημών δεν θα πρέπει να γίνεται από καθέδρας 

αλλά «διά της εποπτείας των παρατηρήσεων, των πειραμάτων και εφαρμογών». Με αυτό τον 

τρόπο αναπτύσσεται η αυτενέργεια του μαθητή αλλά και τα αισθητήρια όργανά του (Παιδεία, 

τχ. 2, 1896). Προτείνεται το μάθημα της γεωμετρίας να συνδυάζεται με την ιχνογραφία, τη 

χειροτεχνία και την αριθμητική, έτσι ώστε τα γεωμετρικά σχήματα να καθίστανται εύληπτα 

(Παιδεία, τχ. 3, 1896). 

Το περιοδικό μέσα από τις σελίδες του σημειώνει τη θετική επενέργεια της μουσικής 

στον άνθρωπο, επειδή αυτή αποτελεί ευχάριστη ενασχόληση για τους μαθητές όταν αυτή 

είναι απλή και εύκολη. Επιτονίζεται ότι με την «ωδικήν» «αναπτύσσεται ουκ ολίγον το 

θυμικόν του παιδός, διότι το κείμενον των πλείστων των ασμάτων περιέχει γνωμικά και 
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αξιώματα ωφελιμώτατα, άτινα βαθύτατα εγχαράσσονται εν τη συνειδήσει του παιδός» 

(Παιδεία, τχ. 5, 1896). 

Στο ένατο τεύχος του περιοδικού, στο κρίσιμο έτος 1897, ο αρθρογράφος απευθύνεται 

στους «αγαπητούς συνεργάτες» εκπαιδευτικούς και τους προτρέπει να διδάξουν στους 

μαθητές «τα προς την πατρίδα αισθήματα», έτσι ώστε «προθυμοτέρους θα εύρωμεν αυτούς εις 

την εκπλήρωσιν των προς την πατρίδα καθηκόντων των κατά την μεγαλειτέραν ηλικίαν». 

Επιπλέον, τα καθήκοντα των διδασκάλων δεν εξαντλούνται στην αίθουσα διδασκαλίας και 

προσκαλούνται να δείξουν θάρρος και να αποδείξουν ότι είναι απόγονοι του Ρήγα, καθώς «ο 

αποδειλιάσας θεωρηθήσεται προδότης της πατρίδος» (Παιδεία, τχ. 9, 1897). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από αυτοαναφορές, αποτυπώνεται η αποδοχή και η 

ανταπόκριση που απολάμβανε το περιοδικό «Παιδεία».  Πιο συγκεκριμένα, στις στήλες του 

περιοδικού αναδημοσιεύεται απόσπασμα από άρθρο της εφημερίδας «Ακρόπολις» το οποίο 

χαρακτηρίζει το περιοδικό αυτό «ως άνθος πλήρες ζωής, γεμάτον χυμών και αρώματος εις την 

Σαχάραν αυτήν των ακανθών και των τριβόλων του πνευματικού αγρού μας», ενώ 

εκφράζονται ευχαριστίες προς τον Επιθεωρητή Γ. Μπουκουβάλα, ο οποίος δήλωσε  μέσω 

επιστολής του ότι αναγιγνώσκει το περιοδικό και συμπληρώνει ότι «είνε επικούρημα 

σπουδαιότατον εις τους διδασκάλους μας». Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι πλήθος 

συγχαρητήριων επιστολών αποστέλλονται από διδασκάλους προς το περιοδικό (Παιδεία, τχ. 

6, 1896).  

Όπως συνάγεται από τη μελέτη των ευάριθμων, τελικά, φύλλων της έκδοσης του 

περιοδικού, η «Παιδεία» έμεινε σταθερά προσηλωμένη στους στόχους και τις επιδιώξεις της: 

να επιτύχει τη δημιουργία φιλότητας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους συνδρομητές 

του, να αναπληρώνει ή να συμπληρώνει το διαπαιδαγωγικό ρόλο της οικογένειας και του 

σχολείου και να στοχεύει στην ηθική και πνευματική συγκρότησή τους. 

Σε τελευταία ανάλυση, γίνεται αντιληπτό ότι η επιλογή των αναγνωσμάτων γίνεται με 

γνώμονα την ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, την εγκυκλοπαιδική κατάρτιση αλλά 

και την ψυχαγωγία, την αναζήτηση του ύφους και των διατυπώσεων που αρμόζουν ούτως 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της έκδοσης. Το γεγονός, άλλωστε, ότι η «Παιδεία» εκδόθηκε 

έχοντας εξασφαλίσει την άδεια του Βασιλιά και τη συμπαράσταση του Υπουργείου της 

Δημόσιας Εκπαίδευσης, λειτούργησε θετικά στην αποδοχή του, όχι όμως και στην άσκηση 

ουσιαστικού κριτικού ελέγχου στην  παιδεία και στη εκπαίδευση της εποχής του. 
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Επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης στην πρώτη μεγάλη 

μεταρρύθμιση του 20
ού

 αιώνα 

 
Σχολική Σύμβουλος, Δρ. Ιστορίας Εκπαίδευσης, Γεωργία ΡΟΓΑΡΗ 

Φοιτήτρια, Φωτεινή ΚΥΡΟΥ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Επιδιώκοντας να παρουσιάσει κανείς μια εικόνα της εκπαιδευτικής πολιτικής και να 

προσδιορίσει βασικά στοιχεία της στην επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών στελεχών στη 

μεγάλη μεταρρύθμιση στις αρχές του 20ού αιώνα, διαπιστώνει ότι η διαφοροποίηση των ρόλων των 

εκπαιδευτικών στελεχών συνεπάγεται και διαφοροποίηση τόσο στις επιμορφωτικές τους ανάγκες όσο 

και στις διαδικασίες επιμόρφωσής τους. Το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου δημοσιεύει κείμενα 

σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων και των φροντιστηριακών ασκήσεων για το διδακτικό 

προσωπικό αλλά και τα εκπαιδευτικά στελέχη των Δημοτικών Σχολείων. Ο δημόσιος λόγος για την 

εκπαίδευση περιστρέφονταν γύρω από την έννοια του εκδημοκρατισμού ενώ οι συντάκτες των 

σχετικών δημοσιευμάτων υποστηρίζουν ότι για να πετύχει η μεταρρύθμιση δεν αρκούσε μόνο να 

γραφούν βιβλία και κατάλληλες διδακτικές οδηγίες σε βιβλία και φυλλάδια, που η ωφέλειά τους είναι 

συχνά αμφίβολη, αλλά έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι προλήψεις και να παρουσιαστεί η εκπαιδευτική 

πραγματικότητα με τη ζωντανή και συστηματική διδασκαλία και κυρίως με την ελεύθερη και 

συστηματική συζήτηση. 

 

ABSTRACT 

Seeking to show anyone a picture of educational policy and to identify key elements of the 

educational support teachers executives in major reform in the early 20th century, notes that the 

differentiation of roles of teachers and managers entails diversification both educational needs and in 

the training process. The Bulletin of the Education Group publishes texts on the course content and 

tutorials for teachers and educational staff of the elementary schools. The public discourse on education 

revolved around the concept of democratization while the authors of the publications argue that to 

achieve the reform is not enough only writing books and teaching appropriate instructions in books and 

pamphlets, that their benefits are often uncertain but had to deal with the prejudices and to present the 

educational reality with live and systematic teaching and especially with the free and systematic 

discussion. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, η επιστημονική και 

παιδαγωγική εποπτεία καθώς και η επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η εκπαιδευτική 

πολιτική δοκιμάζεται, εφαρμόζεται, προσαρμόζεται στη σχολική μονάδα από τους 

εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, οι τρεις μηχανισμοί ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού 

συστήματος κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, 

η εκπαιδευτική έρευνα αλλά και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Π.Ι., 2008). Σ’ όλες 

τις ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα 

θέματα της εκπαιδευτικής πολιτικής, των εκπαιδευτικών συστημάτων και των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το ερώτημα «Ποια γνώση έχει τη μεγαλύτερη αξία;» 

παραμένει κρίσιμο. Η αντίληψη για το ποιες εκπαιδευτικές δράσεις και πολιτικές είναι οι 

καταλληλότερες για την ανταπόκριση στις εξελισσόμενες συνθήκες διαφέρει από χώρα σε 

χώρα, και εξαρτάται από την πολιτική, κοινωνική και οικονομική συγκυρία, την 

πολιτισμική και εκπαιδευτική παράδοσή της (Ματθαίου Δ., 2007:301).  

Με τη διεξοδική διερεύνηση του περιοδικού τύπου διαφωτίζεται η γνώση μας για 

το παρελθόν ώστε να επιτραπεί η σφαιρική κατανόηση της πορείας των εκπαιδευτικών 

πραγμάτων (Μπουζάκης Σ., 1999). Στον περιοδικό τύπο το Δελτίο του Εκπαιδευτικού 



Ομίλου (Δ.Ε.Ο.) κατέχει σημαντική θέση αναφορικά με τη φιλολογική και στην πνευματική 

ζωή του ελληνισμού κατά τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 20
ού 

αιώνα. Υπήρξε το βήμα από 

όπου προβλήθηκαν νέες παιδαγωγικές και κοινωνικές ιδέες και καταπολεμήθηκαν οι 

επιστημονικές και αισθητικές προλήψεις του παρελθόντος. Στις σελίδες του αποτυπώνεται η 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της δεύτερης δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα ενώ 

προσεγγίζεται και ο προβληματισμός για το πώς τα προβλήματα παιδείας μπορούν να 

αντιμετωπιστούν από την εκπαιδευτική πολιτική. Μέσα από το σύνολο των άρθρων του 

περιοδικού αναδύονται η πορεία, τα επιχειρήματα και η ποιότητα του λόγου που οι 

δημοτικιστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου χρησιμοποιούσαν για να πείσουν τους συγχρόνους 

τους σε θέματα παιδείας και γλώσσας. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου προχωρούν σε 

ομιλίες και διαλέξεις που απευθύνονται κυρίως στην εκπαιδευτική κοινότητα, με σκοπό να τη 

διαφωτίσουν για τη σημασία της εισαγωγής της δημοτικής στο σχολείο, την ενοποίηση 

γραπτού και προφορικού λόγου, την απαραίτητη αλλαγή των σχολικών βιβλίων, την 

αναθεώρηση των σχέσεων μεταξύ δασκάλου μαθητή και γενικά για το περιεχόμενο της 

αγωγής και τον σκοπό του εκπαιδευτικού συστήματος. Χαρακτηριστικό της γενικότερης 

κίνησης είναι το γεγονός ότι το Λαϊκό Κόμμα εντάσσει στο πολιτικό του πρόγραμμα τις 

αρχές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Στο προοίμιο του προγράμματος αναφέρεται ότι 

πρέπει να μεταρρυθμιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει            

την προαγωγή και διάδοση των επιστημών στον λαό, γιατί με την πνευματική ανάπτυξη του 

λαού θα εξαρτηθεί προφανώς και η αύξηση της πολιτικής επιρροής του. (Ρογάρη Γ., 2002).  

Επιδιώκοντας να παρουσιάσει κανείς μια εικόνα της εκπαιδευτικής πολιτικής και 

να προσδιορίσει βασικά στοιχεία της στην επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

στελεχών στη μεγάλη μεταρρύθμιση στις αρχές του 20ού αιώνα, διαπιστώνει ότι η 

διαφοροποίηση των ρόλων των εκπαιδευτικών στελεχών συνεπάγεται και διαφοροποίηση 

τόσο στις επιμορφωτικές τους ανάγκες όσο και στις διαδικασίες επιμόρφωσής τους.  Η 

ιστορική έρευνα δίνει τη δυνατότητα να αναζητούνται στο παρελθόν λύσεις σε σύγχρονα 

προβλήματα και παράλληλα φωτίζει τάσεις του παρόντος και του μέλλοντος (Hill J. E. and 

Kerber A., 1967). Έτσι, αυτή η εισήγηση στηρίζεται σε υλικό ήδη καταγραμμένο αλλά με τη 

μελέτη παρουσιάζεται συστηματοποιημένο σε μια συνθετική-εκθετική μορφή που 

προσφέρεται για ερμηνευτική αξιοποίηση των στοιχείων. Το Δελτίο του Εκπαιδευτικού 

Ομίλου δημοσιεύει κείμενα σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων και των 

φροντιστηριακών ασκήσεων για το διδακτικό προσωπικό αλλά και τα εκπαιδευτικά 

στελέχη των Δημοτικών Σχολείων. Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι η προσέγγιση 

ζητημάτων που αφορούν στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των στελεχών της 

εκπαίδευσης όπως προσδιορίζονται από τους πρωτεργάτες της μεγάλης μεταρρύθμισης. 

 

 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 
 

Με τον νόμο «Περί διοικήσεως της μέσης και δημοτικής εκπαιδεύσεως» (ν. 826/1917 

και ν. 1439/1918, Δ.Ε.Ο. τ. Ζ΄, σ. 140-141) ιδρύεται ο θεσμός των ανώτερων εποπτών για τη 

μελέτη και εισήγηση της μεταρρύθμισης αλλά και την προετοιμασία του διδακτικού 

προσωπικού. Διορίζονται δυο ανώτεροι επόπτες της δημοτικής εκπαίδευσης για την 

παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του έργου του προσωπικού των διδασκαλείων της 

δημοτικής εκπαίδευσης και των νηπιαγωγών, των Δημοτικών Σχολείων και των 

Νηπιαγωγείων καθώς και των επιθεωρητών των Δημοτικών Σχολείων. Οι ανώτεροι επόπτες 

μετέχουν στα γενικά συνέδρια του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου στα 

ζητήματα που σχετίζονται με τη δημοτική εκπαίδευση, εισηγούνται κάθε μέτρο προς 

βελτίωση της δημοτικής εκπαίδευσης και υποβάλλουν εκθέσεις προς το Συμβούλιο «περί των 

εκ της υπ’ αυτών ασκουμένης εποπτείας και των εκάστοτε επιθεωρήσεων συναγομένων 

πορισμάτων».  

Ο Α. Δελμούζος και ο Μ. Τριανταφυλλίδης ορίζονται Ανώτεροι Επόπτες ενώ ο Δ. 

Γληνός αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Από τις νέες αυτές 

θέσεις τα κορυφαία στελέχη του Εκπαιδευτικού Ομίλου έχουν πλέον τη δυνατότητα να 



εισαγάγουν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης κορυφώνεται με την καθιέρωση της δημοτικής που αποτελεί σταθμό στην 

ιστορία της νεοελληνικής παιδείας και της πνευματικής ζωής της ελληνικής φυλής.  

Στα πλαίσια αυτά γράφονται νέα βιβλία στη δημοτική γλώσσα και επέρχονται 

μεταβολές στην εκπαίδευση των δασκάλων. Καταβάλλεται προσπάθεια να στηριχθεί η 

εκπαίδευση στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα εγκαταλείποντας την παλαιά 

προγονολατρεία. Για να πετύχει η μεταρρύθμιση δεν αρκούσε μόνο να γραφούν αναγνωστικά 

στη δημοτική και κατάλληλες διδακτικές οδηγίες σε βιβλία και φυλλάδια, που η ωφέλειά τους 

είναι συχνά αμφίβολη, αλλά έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι προλήψεις και να παρουσιαστεί η 

εκπαιδευτική πραγματικότητα με τη ζωντανή και συστηματική διδασκαλία και κυρίως με την 

ελεύθερη και συστηματική συζήτηση. Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές το Εκπαιδευτικό 

Συμβούλιο οργανώνει μαθήματα και φροντιστηριακές ασκήσεις για το διδακτικό προσωπικό 

αλλά και τους επιθεωρητές των Δημοτικών Σχολείων. 

Τα μαθήματα αρχίζουν την άνοιξη του 1918, διαρκούν τρεις μήνες και διδάσκονται τα 

κυριότερα μέρη από τους Δ. Γληνό, Α. Δελμούζο και Μ. Τριανταφυλλίδη. Οι τρεις κύκλοι 

μαθημάτων που διδάσκονται αφορούν σε : Α΄ Γλώσσα. Εδώ επισημαίνονται οι γλωσσικές 

ανάγκες του σχολείου και η νέα σχολική γλώσσα (φωνητική και πρώτη γλωσσική 

διδασκαλία), η ενότητα της δημοτικής, διάλεκτοι και ιδιώματα, η κοινή γλώσσα και η 

καθαρεύουσα, οι σχέσεις τους και η θέση τους στο σχολείο. Β΄ Φιλολογία. Αξίζει εδώ να 

επισημανθεί η ενότητα της ανάλυσης και εκτίμησης λογοτεχνικών έργων από αισθητική, 

κοινωνική και ιδίως παιδαγωγική άποψη. Γ΄ Παιδαγωγική. Περιλαμβάνονται οι επιμέρους 

ενότητες ως εξής: Σύσταση της σημερινής κοινωνίας. – Σχέση κοινωνίας, κράτους και 

σχολείων ιστορικά και συγχρονικά εξεταζόμενη. – Διάρθρωση των σχολείων ″πηγάζουσα″ 

από τη σχέση κοινωνίας και σχολείου. – Προγράμματα σχολείων. Η εξέλιξη της σύγχρονης 

επιστήμης. – Οι σύγχρονες αντιλήψεις και μέθοδοι. – Τα κυριότερα πορίσματα των νεότερων 

ερευνών. – Διδακτικές αντιλήψεις και μέθοδοι ″πηγάζουσαι″ από τα πορίσματα των νεότερων 

ερευνών. Παράλληλα με κάθε μάθημα οργανώνεται κι ένα φροντιστήριο για την εμπέδωση 

των νέων γνώσεων. Στις γενικές φροντιστηριακές ασκήσεις – θα μπορούσαν να 

παραλληλιστούν με τις επίκαιρες Μελέτες Περίπτωσης σε αντίστοιχα σεμινάρια διδακτικού 

προσωπικού – επιλέγονται θέματα για συζήτηση και ανταλλαγή προβληματισμών. 

 

 

3. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
 

Στις πρώτες σελίδες του Δελτίου του 1920 (Δ.Ε.Ο. τ. Ζ΄) δημοσιεύεται με τίτλο 

Προς την εκπαιδευτική αναγέννηση η εισήγηση του Α. Δελμούζου στο πρώτο από τα 

μαθήματα των ανώτερων εποπτών. Για πρώτη φορά, κατά τον Α. Δελμούζο, το ελληνικό 

κράτος επιδιώκει να θεμελιώσει το σχολείο, που είναι από τα σημαντικότερα όργανα για την 

ευημερία των πολιτών, στη σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα. Με τον όρο 

πραγματικότητα ο Α. Δελμούζος εννοεί πρώτον τον νεότερο γλωσσικό και 

ιστορικοφιλολογικό κόσμο, δεύτερον τον φυσικό κόσμο, που εκτός από τα κοινά με όλους 

τους τόπους γνωρίσματα έχει και τις ιδιαίτερες ιδιότητες που ξεχωρίζουν την ελληνική φύση 

από άλλους τόπους, τρίτον τη νεότερη κοινωνία με τις ιδιαίτερες ανάγκες και την ψυχολογία 

της, όπως την έχουν διαμορφώσει ιστορικοί, κλιματολογικοί, γεωγραφικοί και άλλοι φυσικοί 

όροι, και τέλος το ″ελληνόπουλο″ με την ατομική του ψυχολογία και τον ατομικό του 

χαρακτήρα.  

Η εκπαιδευτική αναγέννηση αποτελεί μια προσπάθεια αναδημιουργίας σε όλους τους 

κλάδους και, κατά τον Α. Δελμούζο, με δυο κεντρικές αρχές,: 1.τη μελέτη της 

πραγματικότητας κάτω από το  φως και τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης και 2.την 

προάσπιση των συμφερόντων όλων των κοινωνικών τάξεων, «έτσι έχομε πρόγραμμα 

γεωργικής πολιτικής, πρόγραμμα εργατικό που προσπαθεί να υψώσει την εργατική τάξη, 

πρόγραμμα διοικητικό, θεμελιωμένο στην τόσο ελληνική κοινότητα, πρόγραμμα 

εκπαιδευτικό, όλα εμπνευσμένα από φιλελεύθερο και πραγματικιστικό πνεύμα» (Δ.Ε.Ο. τ. Ζ΄, 

σ. 11). Ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό κλάδο, εξετάζεται η νεοελληνική κοινωνία, η ψυχολογία 



της και οι ανάγκες της ενώ η νέα οργάνωση της ελληνικής παιδείας στηρίζεται στην 

επιστημονική και τη συστηματική αυτή έρευνα. Τα σχολεία οργανώνονται σε φιλελεύθερη και 

δημοκρατική βάση, έτσι που να υπηρετούν όλους τους Έλληνες, ενώ ως θεμέλιο χρησιμεύει 

το Δημοτικό Σχολείο και σ’ αυτό στηρίζεται η μέση εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση συμβάλλει, κατά τον Α. Δελμούζο, στη δημιουργία νεοελληνικής παιδαγωγικής 

κίνησης με φορείς ″εργάτες και συνεργάτες″ από όλες τις κοινωνικές τάξεις και ολόκληρο τον 

διδασκαλικό κόσμο και με ιδεολογία αντίθετη από εκείνη που επικράτησε τα προηγούμενα 

χρόνια και με την οποία μορφώθηκε το διδακτικό προσωπικό. Για τον λόγο αυτό κρίνεται 

απαραίτητο οι δάσκαλοι να γνωρίσουν πιο διεξοδικά και πιο συστηματικά μέσα από αυτά τα 

μαθήματα το υλικό για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.  

Ο Α. Δελμούζος υπογραμμίζοντας το πρόβλημα της υλικής υποδομής των σχολείων σε 

σχέση με τη γενική προσπάθεια για την ανανέωση της ελληνικής παιδείας, αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Αν σε ιδεολογικούς αγώνες που είχαν ν’ αντικρύσουν βουνά από 

προλήψεις, μικροφιλοδοξίες και οικονομικά συμφέροντα, κάθε ατομική ή μικροομαδική 

προσπάθεια αναγκαζόταν συχνά να γονατίζει εμπρός στη φορά και τη δύναμη των 

πραγμάτων, σε ελλείψεις υλικές που τη σημασία τους την αναγνωρίζει όλη η κοινωνία, τότε 

μπορούσε η ομαδική προσπάθεια άνετα να υψωθεί απάνω από την κατάσταση και να 

επιβληθεί. Γι’ αυτό όμως χρειαζόταν έντονη ενέργεια, και αυτή μόνον από τους αμέσως 

ενδιαφερομένους μπορούσε και έπρεπε να γίνει» (Δ.Ε.Ο. τ. Ζ΄, σ. 18). Τονίζεται ιδιαίτερα η 

σπουδαιότητα των σωματείων για την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου, «…Αν έγιναν 

λιγοστές προσπάθειες ως τώρα να ενωθείτε, οι προσπάθειες αυτές ήταν αδύναμες, γιατί 

περιορίστηκαν στο οικονομικό ζήτημα και σκόνταβαν σε μικροφιλοδοξίες και τίτλους ... στην 

οικονομική ανύψωση του δασκαλικού κλάδου έχομε μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την κανονική λειτουργία των σχολείων, και πιο πολύ για τη ριζική αναμόρφωση της 

παιδείας» (Δ.Ε.Ο. τ. Ζ΄, σ. 19). Κάνοντας κανείς παραλληλισμούς και συγκρίσεις με τα 

σημερινά δεδομένα των εκπαιδευτικών διαπιστώνει πόσο επίκαιρο και συγχρόνως απλό και 

συγκλονιστικό είναι το μήνυμα που εκφράζει το παραπάνω χωρίο. Ολοκληρώνοντας το 

εναρκτήριο μάθημα, ο Α. Δελμούζος δίνει έμφαση στην εσωτερική επανάσταση του 

δασκάλου ως ατόμου, που θα τον οδηγήσει στα μεγάλα ιδανικά (Δ.Ε.Ο. τ. Η΄, σ. 166).  

Ο Γ. Ν. Χατζιδάκις ασκεί αρνητική κριτική για το εναρκτήριο μάθημα του Α. 

Δελμούζου. Σύμφωνα με τον γλωσσολόγο καθηγητή, καταργούνται οι έννοιες θρησκεία, 

πατρίδα, ιστορία  στο εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση και εισάγεται η έννοια της νεοελληνικής πραγματικότητας (Δ.Ε.Ο. τ. Η΄, σ. 

166-169). 

Ο Μ. Τριανταφυλλίδης, στο πρώτο από τα γλωσσικά μαθήματα προς το διδακτικό 

προσωπικό και τους επιθεωρητές των Δημοτικών Σχολείων, εξιστορεί τις τύχες της γλώσσας 

του ελληνικού έθνους που οδήγησαν  στη γλωσσική ″διφυΐα″, τη διγλωσσία, και υπογραμμίζει 

τη γλωσσική πρόληψη του ″λογιωτατισμού″, επισημαίνοντας ότι τα αναγνωστικά και μάλιστα 

τα αλφαβητάρια δεν ήσαν προσαρμοσμένα στις γλωσσικές ανάγκες των παιδιών. Υποστηρίζει 

ότι η αποκατάσταση της γλωσσικής αρμονίας μεταξύ λαού και εθνικής παιδείας είναι εχέγγυο 

και αφετηρία για να αναπτυχθούν όλες οι δυνάμεις του λαού, τέχνη, επιστήμη και εθνικός 

πολιτισμός. 

Περιγράφοντας ο Μ. Τριανταφυλλίδης τον ειδικό σκοπό των γλωσσικών μαθημάτων 

αναφέρει ότι θα βοηθήσουν την ιστορική κατανόηση των γλωσσικών φαινομένων· θα δείξουν 

την εξέλιξη στη γλώσσα, και θα τονώσουν τη συνείδησή της (Δ.Ε.Ο. τ. Ζ΄, σ. 40-41). 

Υπογραμμίζει ότι δεχόμενοι πως η γλώσσα είναι ο λαός, τότε, η αρχή και η αφετηρία για την 

εθνική επίγνωση, το κλειδί που θα ανοίξει τους κρυμμένους εθνικούς θησαυρούς, τη 

λογοτεχνία, και όλα τα στοιχεία του πολιτισμού μας, δεν μπορεί να είναι άλλο παρά η μελέτη 

της δημοτικής. Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Μ. Τριανταφυλλίδης υπογραμμίζει τη 

σπουδαιότητα του έργου των δασκάλων ως συνεργατών για τη θεμελίωση της βάσης για την 

πνευματική ανανέωση της φυλής σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής ζωής. 



Τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1919 γίνεται στην Αθήνα το πρώτο εκπαιδευτικό 

συνέδριο των επιθεωρητών των Δημοτικών Σχολείων
1
 στο οποίο διεξάγονται μαθήματα

2
 και 

διαλέξεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Από το Φεβρουάριο του ίδιου έτους οι 

ανώτεροι επόπτες, Α. Δελμούζος και Μ. Τριανταφυλλίδης, έχουν στείλει προς τον κάθε 

επιθεωρητή χωριστά επιστολή πρόσκλησης και ″βοηθήματα″ για την προετοιμασία του, ″ίνα 

δυνηθεί μετ’ επιτυχίας να λάβει μέρος εις τας σχετικάς συζητήσεις″. Ακόμη, ο κάθε 

επιθεωρητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει και να μελετήσει ένα συγκεκριμένο θέμα 

προκειμένου να το εισηγηθεί κατά τη διεξαγωγή των φροντιστηρίων
3
. Στην επίσημη έναρξη 

του συνεδρίου ο υπουργός Παιδείας, Δ. Δίγκας, τόνισε μεταξύ άλλων: «… Η κυβέρνησις των 

φιλελευθέρων, ήτις την όλην πολιτειακήν οργάνωσιν αντιλαμβάνεται επί το 

δημοκρατικότερον και μάλλον σύμφωνον προς την ψυχήν του Έλληνος, δεν ήτο δυνατόν 

παρά να ζητήσει και εν τω θέματι τούτω την επί το δημοκρατικότερον ρύθμισιν της 

δημοτικής εκπαιδεύσεως, συμφώνως προς τας πραγματικάς του λαού ανάγκας.» (Δ.Ε.Ο. τ. Η΄ 

σ. 156). 

Η σημασία των μαθημάτων αυτών προς τους επιθεωρητές ήταν μεγάλη λόγω της 

ιδιαίτερης θέσης που κατείχαν οι επιθεωρητές στην ιεραρχία των λειτουργιών του κράτους 

αλλά και λόγω της οικονομίας του εκπαιδευτικού έργου. Παράλληλα με τα μαθήματα που 

σχετίζονταν με τη γλωσσική μεταρρύθμιση, το πρόγραμμα περιέλαβε και μαθήματα σχετικά 

με τη νομολογία και το έργο των επιθεωρητών, φυσιογνωστικά μαθήματα, υπογραμμίζοντας 

το θετικιστικό πνεύμα της γλωσσικής μεταρρύθμισης, μαθήματα για το νέο αναλυτικό 

πρόγραμμα της γυμναστικής και μαθήματα για τους συνεταιρισμούς, μια εκπολιτιστική ιδέα 

με μοναδικό απόστολό της τον δάσκαλο. Η γλωσσική μεταρρύθμιση, εκτός από την ανάγκη 

αντικατάστασης των αρχαίων τύπων και γενικότερα την ανάγκη αλλαγής της γλωσσικής 

μορφής των αναγνωστικών, εξέφραζε κυρίως την ανάγκη της ζωής και την προσπάθεια της 

ελεύθερης από γλωσσικά δεσμά δημιουργίας. 

 

 

4. ΕΠΙΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
 

Στην Ελλάδα της 2
ης

 δεκαετίας του 20ού αιώνα με τα νέα δεδομένα και τον 

διπλασιασμό των ελληνικών εδαφών, η ανάγκη αναδιοργάνωσης της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης προς τον ελληνικό λαό γίνεται επιτακτικότερη, το εκπαιδευτικό ζήτημα είναι 

κορυφαίο ζήτημα της πολιτικής και πνευματικής ζωής της χώρας. Η κατάσταση στην 

εκπαίδευση χαρακτηρίζεται κυρίως από τη φορτισμένη ιδεολογικοπολιτικά έντονη 

αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της γλώσσας. Τίθενται θέματα που σχετίζονται με πολιτικές 

αποφάσεις για γλωσσικές αλλαγές και ρυθμίσεις, όπως είναι η επιλογή ή επιβολή γλώσσας ή 

ιδιώματος προς χρήση ή διδασκαλία, η εκπόνηση γραμματικής, ζητήματα γραφής, 

                                                 
1
 Είναι το πρώτο συνέδριο των επιθεωρητών από το 1895, όταν με το νόμο ΒΤΜΘ΄ ιδρύθηκε ο 

θεσμός των επιθεωρητών της Δημοτικής εκπαίδευσης (βλ. Δ.Ε.Ο. τ. Η΄ , σ. 155). 
2
 Τα μαθήματα για τους επιθεωρητές έγιναν σύμφωνα με το πρόγραμμα των τριών κύκλων, γλώσσας-

φιλολογίας-παιδαγωγικής, όπως είχαν γίνει και για το διδακτικό προσωπικό, από τους Δ. Λάμψα, Δ. 

Γεωργακάκη, Ι. Βαχαβιόλο, εκπαιδευτικό-φιλόλογο, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο από το 1911 (βλ.Α. 

Δημαρά, Εκπαιδευτικός Όμιλος Κατάλογος Μελών 1910-1927, σ.91), Ι. Χρυσάφη, τμηματάρχη του 

υπουργείου Παιδείας, και Σ. Ιασεμίδη, τμηματάρχη του υπουργείου Γεωργίας (βλ. Δ.Ε.Ο. τ. Η΄ , σ. 

154). 
3
Τα θέματα των φροντιστηρίων είναι: 1.Τα Ψηλά βουνά , ανάλυση του έργου από πλευράς 

περιεχομένου, 2.οι νεοελληνικές δημοτικές παραδόσεις, κύριο βοήθημα Πολίτου, Νεοελληνικαί 

Παραδόσεις,  3.οι γραπτές συνθέσεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, βοήθημα Καλιάφα, Το 

μάθημα των συνθέσεων 4.το βιβλίο Γλώσσα και Ζωή του Ελ. Γιαννίδη, βοηθήματα Φ. Φωτιάδη, Το 

γλωσσικόν ζήτημα και η εκπαιδευτική μας αναγέννησις, και Α. Δελμούζου, Τρία χρόνια δάσκαλος, 5.Το 

λεξιλόγιο των νέων αναγνωστικών των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, 6.Ο Εθνικός 

Ύμνος στο Δημοτικό Σχολείο, βοηθήματα  Προλεγόμενα  Ι. Πολυλά στην έκδοση των ποιημάτων του 

Σολωμού και Προλεγόμενα Κ. Παλαμά στα έργα του Σολωμού, 7.Η ορθογραφία των νέων 

αναγνωστικών των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, βοήθημα Μ. Τριανταφυλλίδη, Η 

ορθογραφία μας (βλ. Δ.Ε.Ο. τ. Η΄ , σ. 154).  



ορθογραφίας καθώς και αναλυτικά προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης (Παπαρίζος, Χ., 

2004:156). Οι πρωτεργάτες του Εκπαιδευτικού Ομίλου επικεντρώνουν τη μάχη στον 

εκπαιδευτικό θεσμό και αγωνίζονται να γίνει η ομιλούμενη ελληνική η γλώσσα του σχολείου. 

Η διαμάχη για τον καθορισμό της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται και θα διδάσκεται στα 

σχολεία εκδηλώθηκε επιπλέον και σαν ανταγωνισμός για την πρόσβαση σε στρατηγικές 

θέσεις σε σχέση με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Οι πρωτεργάτες του Εκπαιδευτικού Ομίλου, πριν ακόμα ιδρυθεί ο Εκπαιδευτικός 

Όμιλος, τον Μάρτιο του 1910, υπογράφουν ως Εφορία του Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου 

μια εγκύκλιο στην οποία ασκούν αυστηρή κριτική στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα και 

προσδιορίζουν τον σκοπό της δημοτικής παιδείας ως εξής «να ετοιμάσει τον άνθρωπο ώστε 

να μπορεί να ζήσει τη σημερινή ζωή, παρέχοντας χρήσιμες για τη ζωή γνώσεις, γυμνάζοντας 

το σώμα του, μορφώνοντας το χαρακτήρα του και καθιστώντας το μυαλό του ικανό να 

σκέπτεται.» (Δ.Ε.Ο. τ. Α΄ σ. 3). Επισημαίνουν την ανάγκη να αποδειχθεί πειραματικά το 

κατάλληλο πρόγραμμα, η μέθοδος και τα βιβλία για να εκπληρώσει το δημοτικό νεοελληνικό 

σχολείο τον σκοπό του ενώ τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία και ο ρόλος της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας στην πειραματική αυτή προσπάθεια. Ακόμη επισημαίνεται ότι το κύριο βάρος 

της κίνησης θα πρέπει να τεθεί προς την ανώτερη εκπαίδευση και όχι προς την κατώτερη γιατί 

από την ανώτερη εκπαίδευση θα προκύψει ο πολύ μορφωμένος δάσκαλος και η καλά 

σκεφτόμενη κοινωνία. 

 Αρθρογράφος του Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου διατυπώνει και αποδίδει με 

ιδιαίτερα αυστηρό τόνο την κρίση της παιδείας και της κοινωνίας αλλά και την πρόταση για 

το ξεπέρασμά της ως εξής : «όπως κατήντησεν η μέση εκπαίδευσίς μας, τυπική μάλλον παρά 

ουσιαστική, φέρει τα ίδια αποτελέσματα και είναι προσιτή και εις τους μετριωτάτους ακόμη, 

ενώ η ευκολία της ανωτάτης εκπαιδεύσεως προσείλκυσε πολλούς αναξίους και εγέννησεν εις 

την κοινωνίαν την κακήν τάσιν της ψευδούς κοινωνικής θέσεως… πολλοί φροντίζουν δια 

ποικίλων πιέσεων και αθεμίτων μέσων να συσσωρεύσουν τίτλους, των οποίων δεν είναι άξιοι, 

δια των οποίων καταστρέφουν το έργον άλλων … άνθρωποι των γραμμάτων πρέπει να 

γίνονται οι άξιοι, οι οποίοι ολιγότεροι, αλλά καλύτεροι, θα εκτελώσι καλύτερον τον 

προορισμόν των. Των δε άλλων το πνεύμα θα τραπεί και πάλιν προς τους πρακτικούς 

κλάδους, εις τους οποίους τόσον υπελείφθημεν, και οι οποίοι υποστηριζόμενοι υπό των 

καταλλήλων εγκαταστάσεων θα δώσωσι τα νεύρα εις την πολιτείαν μας» (Δ.Ε.Ο. τ. Α΄, σ. 60). 
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΛ) ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΤΥΠΟ 

(1983-1990) 

Αθηνά ΒΟΡΡΙΣΗ 

 

Η εργασία αναφέρεται στην παρουσία του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), κατά τη 
διάρκεια των πρώτων ετών λειτουργίας του, στον Τύπο της εποχής. Ειδικότερα μελετώνται οι 
αθηναϊκές εφημερίδες: Η Αυγή, Το Βήμα, Η Καθημερινή και Τα Νέα. Μέσα από τη σχετική 
αρθρογραφία αναδεικνύονται θέματα τα οποία αφορούν στην ίδρυση του θεσμού των ΕΠΛ, στη 
λειτουργία του, στο αίτημα για την καθιέρωση (γενίκευσή του), στα βιβλία του, στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το σχολείο, στην πρόσβαση των μαθητών του στα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ, στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τη λειτουργία του και τέλος 
παρουσιάζεται η αναφορά των εφημερίδων στην κατάργηση του συγκεκριμένου σχολείου. Η 
εργασία τεκμηριώνεται με την παρουσίαση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων από την 
αρθρογραφία των παραπάνω εφημερίδων.    

The essay refers to the presence of the Greek Comprehensive - Multifarious School in Greek  
Press in its contemporary Press during the first years of its operation. Specifically, the following 
Athens-based newspapers are studied: Avgi, Vima, Kathimerini and Nea. Through the relevant 
articles several issues emerge regarding the foundation of the institution of the  Comprehensive - 
Multifarious School, its operation, the appeal for its establishment (its generalization), its books, 
the cultural events that have taken place within it, the access of its student to State Universities 
and Technical Educational Institutes, the problems that arose during its operation and finally, 
newspapers’ reports on the abolition of the particular school are presented. The essay is 
substantiated through the presentation of quantitative and qualitative data from the articles of the 
aforementioned newspapers.  

 

«Tο αγάπησε η κοινωνία και το 
γκρέμισε το πολιτικό σύστημα.»1 

Η περίοδος της μεταπολίτευσης αποτελεί πλέον τμήμα της σύγχρονης ιστορίας και 
χαρακτηρίζεται από πολλές αλλαγές σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Μεταβάλλεται η 
πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα, ενώ παράλληλα συμβαίνουν εξαιρετικά σημαντικές 
αλλαγές στην εκπαίδευση οι οποίες ανοίγουν το δρόμο για μία σειρά εκπαιδευτικών  
μεταρρυθμίσεων που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής.  

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Γεωργίου Ράλλη, υπουργού παιδείας της κυβέρνησης 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή μεταξύ των άλλων ανοίγει το δρόμο για την  εφαρμογή της 
δημοτικής γλώσσας, της ζωντανής γλώσσας του λαού, που καθιερώνεται ως επίσημη γλώσσα του 
                                                            
1 Κώστας Ν. Τσιαντής, Συνέντευξη για το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ) στις 27 Ιουνίου 2011. 



κράτους, όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και σε όλο το δημόσιο βίο. Η επόμενη κυβέρνηση 
(1981) με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση 
και ψηφίζει,  το νόμο 15662 για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Στον παραπάνω νόμο ο οποίος ψηφίστηκε το 1985, εμπεριέχεται η ίδρυση του Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ). Πρόκειται για ένα θεσμό που εξασφαλίζει την οργανική σύνδεση 
της γενικής και της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,  παρέχει ευκαιρίες σε όλους τους 
μαθητές για τη σύμμετρη ανάπτυξη των ικανοτήτων και την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και 
δεξιοτήτων τους, για την συμμετοχή τους στην παραγωγή και την ανάπτυξη της χώρας, όπως 
ακριβώς αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του νόμου3. 

Η έναρξη λειτουργίας τού θεσμού πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 1984-85.  
Δεκατέσσερα  (14) πολυκλαδικά λύκεια, διάσπαρτα σε όλη τη χώρα4 λειτούργησαν με προοπτική 
να πολλαπλασιαστούν και σιγά-σιγά να αντικαταστήσουν όλα τα σχολεία της δεύτερης βαθμίδας 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Το σχολικό έτος 1993-94 ο αριθμός των πολυκλαδικών λυκείων 
ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25), ενώ μετά την αξιολόγηση τού θεσμού, χωρίς να 
ανατροφοδοτηθεί,   καταργείται. Αυτό συνέβη μέσω μιας νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 
υπουργού παιδείας Γεράσιμου Αρσένη5  επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ  με πρωθυπουργό τον Κώστα 
Σημίτη. Με την τελευταία αυτή μεταρρύθμιση που εφαρμόστηκε από το σχολικό έτος 1997-98 
καταργείται6 το πολυκλαδικό λύκειο.  

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πολυκλαδικών λυκείων η παρουσία τους στον Τύπο 
είναι διαρκής και έντονη. Αναδεικνύονται, όπως θα φανεί παρακάτω, διάφορα θέματα που 
απασχολούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, προβάλλονται τα νέα βιβλία, τα 

                                                            
2 Βλ. Νόμος Πλαίσιο,  Εισηγητική Έκθεση του σχεδίου νόμου «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρ. 7, «Ενιαία πολυκλαδικά λύκεια», ΥΠΕΠΘ., 
ΟΕΔΒ, σ. 23-25. 

3 Βλ. ί.μ. 

4 Ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο, ενημερωτικό έντυπο, εκδ. ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1994, σ. 25. 

5 Βλ. Σήφη Μπουζάκη, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1974 – 2000) ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.Συγκλίσεις, Αποκλίσεις, προοπτικές, http://www.alba.edu.gr/uploads/Bouzakis.pdf, 
στις 25 Μαΐου 2014. 

6Βλ. Γεωργιάδης Νίκος, Διαμόρφωση και Εφαρμογή της Κρατικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Η περίπτωση 
του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), διδακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ, 2001. Βλ. επίσης Κωττούλα 
Μαρία, Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο: Μια καινοτομία από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών,  Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998. Βλ. και Pigiaki Kalliope, Effecting Change in Education: The 
Introduction of Comprehensive Lyceum  in Greece – A Case Study, University of  Southampton, στο  
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/11636#page/6/mode/2up, από 27- 3-2000.Βλ. επίσης Samouilidi, 
Maria, Evaluation of the organizational effectiveness of the Integrated Multifarious Lyceum in Greece: A 
process approach, University of Hall, May, 1995. Βλ. και Βορρίση Αθηνά, Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο 
(ΕΠΛ): Ένας Σταθμός στην Ιστορία του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος, διδακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ, 
2013. 



προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, όπως το κτηριακό, ενώ παρατηρούμε ότι το αίτημα 
για γενίκευση του θεσμού αυτού στη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι 
συνεχές. Ένας τομέας που φαίνεται να προβάλλεται ιδιαίτερα και διεκδικεί θέση στα  δρώμενα 
των τοπικών κοινωνιών, είναι οι πολιτιστικές δραστηριότητες των πολυκλαδικών. Αυτές 
προβάλλονται σε ειδική στήλη κυρίως στην εφημερίδα Τα Νέα και παράλληλα αποτελούν 
αφορμή για επαινετικά δημοσιεύματα – άρθρα σχετικά με τον  τρόπο λειτουργίας των 
πολυκλαδικών λυκείων.  

Στην παρούσα εργασία ερευνάται, μέσω της ιστορικής έρευνας, της ανάλυσης 
περιεχομένου και της ποσοτικής έρευνας η θεματολογία που αναφέρεται στο ενιαίο πολυκλαδικό 
λύκειο (ΕΠΛ),  ανά έτος και εφημερίδα. Έχουν επιλεγεί έντυπα με αποκλίνουσα πολιτική χροιά 
προκειμένου να διαμορφωθεί μια αντικειμενική εικόνα  στον αναγνώστη για τη λειτουργία του 
σχολείου μέσα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τον Τύπο κατά την περίοδο της πρώτης 
δεκαετίας  λειτουργίας του θεσμού. Τα στοιχεία παρατίθενται με χρονολογική σειρά και 
αντλούνται, όπως άλλωστε αναφέρεται, από τις εφημερίδες: Η Αυγή, Το Βήμα, Η Καθημερινή και 
Τα Νέα. 

Το 1983 είναι το έτος προετοιμασίας του θεσμού και μόνο δύο από τις τέσσερις 
προαναφερθείσες εφημερίδες δημοσιεύουν ειδήσεις για το νέο θεσμό που προετοιμάζει η 
κυβέρνηση.  Συγκεκριμένα, η εφημερίδα Το Βήμα, παρουσιάζει συνέντευξη του υφυπουργού 
παιδείας Πέτρου Μώραλη ο οποίος δίνει πληροφορίες για το σχολείο. Αναφέρει μεταξύ των 
άλλων «… δε νομίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε σε πλήρη επικράτησή του…». Παράλληλα, το 
ίδιο έτος η εφημερίδα Τα Νέα σε μια σειρά δημοσιευμάτων ανακοινώνει την επικείμενη 
λειτουργία του ΕΠΛ, μιλάει για το ρόλο της Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) η οποία έχει την ευθύνη για 
τη λειτουργία των σχολείων, πληροφορεί για το ρόλο του σχολείου και τονίζει ότι σε αυτό θα 
δίνονται ίσες ευκαιρίες στους μαθητές ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Δημοσιεύεται επίσης 
αίτημα των κατοίκων της περιοχής Παλλήνης της Αττικής για λειτουργία πολυκλαδικού σχολείου 
στην περιοχή τους. Διαβάζουμε ακόμη την εισήγηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Γεωπόνων για 
την κατανομή των ωρών διδασκαλίας της σχετικής ειδικότητας στα πολυκλαδικά λύκεια.  

Την επόμενη χρονιά (1984) η εφημερίδα  Αυγή πληροφορεί τους αναγνώστες της για τη 
λειτουργία του θεσμού, παρουσιάζει το αίτημα των μαθητών Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΤΕΛ), ζητούν  να είναι μοναδικός τύπος λυκείου το ΕΠΛ, ο υπουργός παιδείας Απόστολος 
Κακλαμάνης καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους συνδικαλιστικούς φορείς να συμβάλουν στην 
επιτυχία του ΕΠΛ. 

Σειρά δημοσιευμάτων το ίδιο έτος στην εφημερίδα Το Βήμα, μας πληροφορούν για τα  
δεκατέσσερα (14) πρώτα ΕΠΛ που θα λειτουργήσουν από 1.9.84 και στο άμεσο μέλλον θα 
συνυπάρξουν με τα Γενικά Λύκεια (ΓΛ) και τα ΤΕΛ, αναφέρεται ο τρόπος εγγραφής των 
μαθητών και τα νέα βιβλία, ενώ σε πορεία μαθητών, που προβάλλει η εφημερίδα, ακούγεται το 
σύνθημα  «Ενιαίο Λύκειο Πολυκλαδικό». Η Καθημερινή7 δημοσιεύει το προσχέδιο νόμου για την 
αναμόρφωση στη δομή της Γενικής Εκπαίδευσης  δίνοντας έμφαση στην ίδρυση,  ενός νέου 

                                                            
7Βλ. ενδεικτικά εφ. Η Καθημερινή, 20 Ιαν. 1984. 



σχολείου, ενός  θεσμού μέσω του οποίου επιχειρείται να δοθούν ίσες ευκαιρίες στους μαθητές 
για τη σύμμετρη ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.  

Στην εφημερίδα Τα Νέα κατά τη διάρκεια του έτους 1984 σε είκοσι τρεις συνολικά 
αναφορές παρουσιάζεται η εξής θεματολογία: Τέσσερα διαφορετικά δημοσιεύματα μιλούν για τη 
δομή του ΕΠΛ, αναφέρονται τα 14 νέα σχολεία σε όλη τη χώρα και ο ευρύτερος κοινωνικός 
στόχος που επιδιώκεται με την ίδρυση του ΕΠΛ ο οποίος είναι να καταργηθεί η κοινωνική 
διάκριση ανάμεσα στην πνευματική και τη χειρωνακτική εργασία. Προβάλλεται η άποψη της 
ΟΛΜΕ, υπέρ της καθιέρωσης του ΕΠΛ ως μοναδικού τύπου λυκείου. Το ίδιο αίτημα 
επαναλαμβάνεται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων - μαθητών8. Παρουσιάζονται τα νέα 
μαθήματα και τα νέα βιβλία του πολυκλαδικού, ο συντονιστής της ΟΕ, Αλέκος Καλοφωλιάς 
μιλάει γι’ αυτά. Στη σελίδα της εφημερίδας που αναγράφεται το πρόγραμμα της τηλεόρασης 
αναφέρεται προγραμματισμένη ενημέρωση για το ΕΠΛ.  

Για πρώτη φορά εμφανίζεται η διαμαρτυρία των καθηγητών και μαθητών ΤΕΛ οι οποίοι 
μιλούν για υποβάθμιση του πτυχίου τους και ζητούν την ισοτιμία του  με αυτό του πολυκλαδικού 
(Β. Αθανασόπουλος-ΚΕΤΕ Ζωγράφου)9. Ακολουθούν διαμαρτυρίες για σοβαρά κτηριακά 
προβλήματα στο ΕΠΛ Πειραιά και Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Αλέξης Δημαράς σε άρθρο του 
παρουσιάζοντας τα θετικά σημεία του πολυκλαδικού γράφει χαρακτηριστικά: «Ας τα αφήσουμε 
να αναπνεύσουν μήπως φτάσει έτσι κάποτε η νέα πνοή στα σχολεία μας»10.   

Η εφημερίδα Αυγή το έτος 1985 παρουσιάζει τη θεσμοθέτηση του σχολείου11, ενώ τον 
Αύγουστο του ίδιου έτους πληροφορεί τους αναγνώστες, με αφορμή το συνέδριο της 
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) για τα 20 ΕΠΛ που θα λειτουργήσουν από το 
Σεπτέμβρη και τα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους καθηγητές  των ΕΠΛ12.  Στη διάρκεια όλου 
του έτους, αυτό που αξίζει να προσέξει κανείς είναι η αναφορές στα αιτήματα φορέων (ΟΛΜΕ 
και ΟΛΤΕ13) για  γενίκευση του πολυκλαδικού ως μοναδικού τύπου λυκείου (μετράμε τέσσερις 
αναφορές του συγκεκριμένου αιτήματος).  Σημειώνεται ότι ένα ακόμη αίτημα της ΟΛΤΕ  είναι ο 
μη προσδιορισμός της δομής του ΕΠΛ στο σχετικό νόμο, ζητά αυτό να γίνει με προεδρικό 
διάταγμα αργότερα. 

Στο Βήμα, το ίδιο έτος βρίσκουμε τις εξής αναφορές για το θέμα: Το νέο μάθημα της 
Πληροφορικής διδάσκεται στα ΕΠΛ, δημιουργούνται τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) 
για την άσκηση των μαθητών, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη από τον υφυπουργό παιδείας Πέτρο 
Μώραλη για σταδιακή επέκταση του θεσμού, αφού μελετηθεί. Αναφέρεται το σχόλιο της 
Ελευθεροτυπίας για «φτωχά στοιχεία» του ΕΠΛ ως προς τον τεχνολογικό εξοπλισμό.  Το ΚΚΕ 
                                                            
8 Βλ. εφ. Τα Νέα, 10 Οκτ. 1984. 

9 Βλ. εφ. Τα Νέα, 10 Οκτ. 1984. 

10Βλ. εφ. Τα Νέα, 18 Σεπτ. 1984. 

11Εφ. Η Αυγή, 6 Φεβρ. 1985. 

12Εφ. Η Αυγή, 22 Αυγούστου 1985. 

13Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής (Επαγγελματικής) Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕ ή ΟΛΤΕΕ) 



μέσω της εκπροσώπου του, Μαρίας Δαμανάκη μιλάει για τη μη θέσπιση του ΕΠΛ ως μοναδικού 
τύπου λυκείου και τονίζει τη διάκριση που υπάρχει μεταξύ των μαθητών Γενικού Λυκείου (ΓΛ), 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) και ΕΠΛ. Το ίδιο αίτημα επαναλαμβάνεται από την 
πλευρά των καθηγητών και στη συνέχεια βλέπουμε δημοσίευμα που χαρακτηρίζει το ΕΠΛ 
«ελπιδοφόρα» καινοτομία στην εκπαίδευση. Είκοσι ένα (21) στρέμματα αναφέρεται ότι 
διατέθηκαν για τη δημιουργία του ΕΠΛ και ΚΕΤΕ στην Αίγινα, παρουσιάζονται και εδώ  τα έξι14 
νέα ΕΠΛ που θα λειτουργήσουν από τη νέα σχολική χρονιά. Η εφημερίδα συνεχίζει με 
αρθρογραφία η οποία ασχολείται με το νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση και τη συζήτησή του 
στη Βουλή,  όπου το ΚΚΕ δια της εκπροσώπου του Μαρίας Δαμανάκη δηλώνει ότι τάσσεται 
κατά του νομοσχεδίου, γιατί, όπως λέει, δεν κατοχυρώνει το ΕΠΛ15. Αναδεικνύεται ακόμη 
απάντηση του υπουργού στους καθηγητές οι οποίοι ζητούν γενίκευση του θεσμού. Ο υπουργός 
απαντά ότι δεν μπορεί να γενικευθεί το ΕΠΛ, γιατί πρέπει να επεκταθεί η πειραματική λειτουργία 
του. Σε άλλο άρθρο τονίζεται ότι ο νέος νόμος θα ισχύσει και στην ιδιωτική εκπαίδευση, εκτός 
του άρθρου που αναφέρεται στα πολυκλαδικά λύκεια. Σε δημοσίευμα που ακολουθεί ο  Κώστας 
Μπαλάσκας, μέλος της ΟΕ του ΕΠΛ απαντά σε ερώτηση για το βιβλίο των Αρχαίων Ελληνικών 
της πρώτης τάξης του ΕΠΛ. 

Η Ήρα Βαλσαμάκη στην Καθημερινή μιλάει για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 
Γεωργίου Ράλλη με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου του 
ΠΑΣΟΚ. Εκφράζει την άποψη ότι σκόπιμα αυτό συζητείται κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου στη Βουλή, προκειμένου να μην προκαλέσει αντιδράσεις, ισχυρίζεται ότι τα θέματα της 
παιδείας είναι εθνικά και όχι κομματικά. Για το θεσμό του ΕΠΛ λέει ότι δεν μπορεί κανείς να 
έχει αντίρρηση για την πειραματική λειτουργία ενός τέτοιου θεσμού, επισημαίνοντας συγχρόνως 
την δημιουργία δεκάδων ΕΠΛ χωρίς να μελετηθούν τα αποτελέσματα από την ίδρυση των 
πρώτων. Προβάλλονται ακόμη οι ειδήσεις  για την ψήφιση του εκπαιδευτικού νόμου από το 
ΠΑΣΟΚ,  η ισχύς του και στην ιδιωτική εκπαίδευση (εκτός του άρθρου που αναφέρεται στα 
ΕΠΛ), ενώ αναδεικνύεται η είδηση ότι τα πολυκλαδικά ιδρύονται σταδιακά ανάλογα με τις 
γεωγραφικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές ανάγκες και κοινωνικές συνθήκες16. 

Στην εφημερίδα Τα Νέα του ίδιου έτους διακρίνουμε θετικά σχόλια  προς την  κυβέρνηση, 
που αφορούν στην ίδρυση και  λειτουργία  των ΕΠΛ. Μιλούν για τη βελτίωση της εκπαίδευσης 
και την άρση της αδικίας.  Επισημαίνεται η ίδρυση των ΣΕΚ και ΣΕ για να εξυπηρετηθούν οι  
ανάγκες των ΕΠΛ,  αλλά και των άλλων λυκείων, αναφέρεται μάλιστα η πρόσληψη τεχνιτών για 
τη συντήρηση των σχολικών αυτών εργαστηρίων. Αγορά βιβλίων και οργάνωση βιβλιοθηκών σε 
όλα τα σχολεία ανακοινώνει η εφημερίδα, ενώ μας πληροφορεί ότι στα ΕΠΛ λειτουργούν 
δεκατέσσερις βιβλιοθήκες. Προβάλλεται το αίτημα για ένα μόνο λύκειο, το πολυκλαδικό από 
τους μαθητές (τρεις φορές και δύο από τους καθηγητές) και προτείνεται η γενίκευσή του 
μελλοντικά από τον αρθρογράφο Νίκο Κλαουδάτο17. Το ΚΚΕ καλεί σε απεργιακές 
                                                            
14Τα νέα ΕΠΛ που προστίθενται στα 14 που ήδη λειτουργούν είναι στις περιοχές: Δράμα, Έδεσσα, 
Τρίκαλα, Καρδίτσα, Χανιά και Κορυδαλλό. 

15Βλ. εφ. Το Βήμα, 28 Αυγούστου 1985. 

16Βλ. εφ. Η Καθημερινή 15 Αυγ. και 5 Σεπτ. 1985. 

17Βλ. ενδεικτικά εφ. Τα Νέα, 26 Μαρτ. 1985. 



κινητοποιήσεις, διαμαρτύρεται και προβάλλει την «απαγόρευση» ίδρυσης ΕΠΛ από την ιδιωτική 
εκπαίδευση18. Διαβάζουμε για την οικολογική ομάδα του ΕΠΛ Ρεθύμνου και την εκδήλωση που 
οργάνωσε με θέμα «Η ρύπανση στο Ρέθυμνο». Ο υπουργός παιδείας Απόστολος Κακλαμάνης 
δηλώνει ότι την επόμενη διετία τα ΕΠΛ θα γίνουν 40 και διαψεύδει τις φήμες ότι το νέο σχολείο 
είναι αποτέλεσμα «επέμβασης» ξένων φορέων ή οργανισμών. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στην Αθήνα σε συνεργασία με το ΕΠΛ Αθήνας και το ΓΛ οργάνωσαν σεμινάριο 
εφαρμογής της Πληροφορικής στην εκπαίδευση με τη συνδρομή γάλλων εκπαιδευτικών. Το ΕΠΛ 
Νέας Φιλαδέλφειας ανακοινώνει τις πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις του που θα ξεκινήσουν 
με εγκαίνια έκθεσης στις 10.5.1985. 

Βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος λειτουργίας του ΕΠΛ (1986) και η Αυγή πληροφορεί τους 
αναγνώστες της για την αποφοίτηση των πρώτων μαθητών το σχολικό έτος 1986-87. Παράλληλα 
περιγράφονται οι καταλήψεις και επεκτείνονται οι κινητοποιήσεις στα πολυκλαδικά όλης της 
χώρας. Οι μαθητές ζητούν να γενικευθεί ο θεσμός, να ρυθμιστεί το θέμα της πρόσβασης των 
αποφοίτων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και να ξεκινήσει η λειτουργία των τμημάτων ειδίκευσης. Επίσης 
παρουσιάζονται οι καταλήψεις στα ΕΠΛ της Ηλιούπολης, του Πειραιά και η συμμετοχή του ΕΠΛ 
Αιγάλεω σε αυτές. Τα συγκεκριμένα σχολεία αντιμετωπίζουν στεγαστικό πρόβλημα και έλλειψη 
καθηγητών19. Ο σύλλογος γονέων συμπαρίσταται στους μαθητές και συνεδριάζει παράλληλα. Με 
επόμενο άρθρο η εφημερίδα μάς πληροφορεί για την πορεία διαμαρτυρίας 5.000 περίπου 
μαθητών (17.12.86) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΛΜΕ-ΟΛΤΕΕ-ΔΟΕ-ΟΙΕΛΕ στις 
18.12.86 καθώς επίσης για τη διαμεσολάβηση του νομάρχη Αττικής  ώστε να συμβάλει στην 
επίλυση των προβλημάτων. Κατόπιν παρουσιάζονται και άλλα αιτήματα όπως μείωση εισακτέων 
και αύξηση δαπανών για την παιδεία. Ανακοινώνεται λίγο αργότερα το συνέδριο των ΕΠΛ για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία ανά περιοχή. 

Στην αρθρογραφία της εφημερίδας Το Βήμα  για το έτος 1986 βλέπουμε, στη στήλη του 
προγράμματος της τηλεόρασης, την προβολή συζήτησης που πρόκειται να γίνει για το ΕΠΛ στο 
πλαίσιο της εκπομπής Εκπαιδευτική Τηλεόραση. Δημοσιεύονται: τα θετικά σχόλια για την 
εφαρμογή της δεύτερης ξένης γλώσσας στα ΕΠΛ, το σχόλιο του πρώην προέδρου της ΟΛΜΕ 
Χρήστου Μιχαλέ ο οποίος βλέπει ως θετικό το θέμα της καθιέρωσης του ΕΠΛ, την αναφορά στο 
ποσόν που θα δαπανηθεί για τα υπάρχοντα ΕΠΛ (216 εκατομμύρια δρχ.), τα προβλήματα τα 
οποία εμφανίζονται στα ΕΠΛ και προκαλούν τις καταλήψεις καθώς και την αλλαγή του 
υπουργού παιδείας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους μαθητές οι οποίοι έχουν πάρει 
υποσχέσεις για λύση των προβλημάτων τους. Δημοσιεύματα επαναλαμβάνουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα σχολεία: το κτηριακό, την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
αποφοίτων κλάδων-τμημάτων ειδίκευσης από το σχολικό έτος 1986-8, την έλλειψη βιβλίων από 
τη Γ΄ ΕΠΛ20. Τέλος, ο Νίκος Δήμου σε άρθρο του μας καλεί να ακούσουμε τους νέους στις 
καταλήψεις και σχολιάζει ως «φενάκη» την εξέλιξη του πολυκλαδικού. 

                                                            
18Βλ. εφ. Τα Νέα, 30 Μαρ. 1985. 

19Βλ. εφ. Η Αυγή, 11 Δεκ. 1986. 

20 Συλβάνας Ράπτη, «Γιατί οι καταλήψεις στα Πολυκλαδικά Λύκεια;», εφ. Το Βήμα, 14 Δεκ. 1986. 



Σε άρθρο της Καθημερινής η αρθρογράφος Ήρα Βαλσαμάκη προτείνει αντικατάσταση 
κάποιων βιβλίων του ΕΠΛ, όπως αυτό του μαθήματος της οικονομίας, γιατί «…διαστρεβλώνουν 
την πραγματικότητα υπέρ συγκεκριμένης μονομερούς ιδεολογικής αντίληψης», όπως ακριβώς 
αναφέρει.   

Η εφημερίδα Τα Νέα το ίδιο έτος (1986) πληροφορεί ότι οι σπουδαστές ζητούν την 
καθιέρωση του ΕΠΛ για να συμβάλει στην άρση της υποτίμησης της τεχνικής εκπαίδευσης και 
της χειρωνακτικής εργασίας, επειδή όπως λέει ανταποκρίνεται στην ανάγκη για νέα σύνθεση 
γνώσεων. Δίνονται πληροφορίες για το έτος εξειδίκευσης που θα λειτουργήσει από το σχολικό 
έτος 1987-88, αλλά θα προηγηθεί στη Γ΄ τάξη ΕΠΛ η διδασκαλία της πληροφορικής (20 
ώρες/εβδομάδα το 1986-87). Ο υφυπουργός πολιτισμού Γ.Α. Παπανδρέου επισκέπτεται τους 
μαθητές  του ΕΠΛ Αιγάλεω που βρίσκονται σε κατάληψη. Προβάλλονται επίσης τα προαιρετικά 
μαθήματα στα ΕΠΛ (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ρωσικά, θέατρο, μουσική, ζωγραφική, 
ξυλογλυπτική κ.ά.).  

Στο πλαίσιο της προβολής του νέου νόμου (1566) αναφέρονται: η λειτουργία των 
μαθητικών κοινοτήτων, οι σχολικοί συνεταιρισμοί και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Ο 
Απόστολος Κακλαμάνης εγκαινιάζει τα διδακτήρια του ΕΠΛ στα Χανιά. Συγχρόνως διαβάζουμε 
σε επιστολή γονέα την επισήμανση ότι δεν υπάρχουν κενές θέσεις στα ΕΠΛ για εγγραφή 
μαθητών. Η συντονιστική επιτροπή του συλλόγου γονέων των ΕΠΛ δηλώνει, έλλειψη χώρου-
αιθουσών στα ΕΠΛ-τα εργαστήρια δεν επαρκούν. Προβάλλονται: η πορεία διαμαρτυρίας και η 
κατάληψη μαθητών στο ΕΠΛ Πειραιά με αιτήματα τα βιβλία, τους υπολογιστές και τις αίθουσες 
για διδασκαλία. Στην ίδια εφημερίδα παρατηρούμε στο πρόγραμμα για την τηλεόραση,  εκπομπή 
- παρουσίαση του ΕΠΛ. Σε άλλο δημοσίευμα τονίζεται διαμαρτυρία μαθητών στο ΕΠΛ Χανίων, 
οι μαθητές διαμαρτύρονται εναντίον του νομάρχη ο οποίος στη θέση του επιστάτη προσέλαβε 
«αγροφύλακα». Διαβάζουμε αναφορά στην έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΕΠΛ 
Ηλιούπολης με αφιέρωμα στην Κύπρο. Η εφημερίδα συνεχίζει με προβολή των κινητοποιήσεων 
των μαθητών, ενώ υπουργός παιδείας έχει αναλάβει ο Αντώνης Τρίτσης. Σε συνέντευξη των 
μαθητών στο υπό κατάληψη ΕΠΛ Αμπελοκήπων δηλώνεται ότι θα γίνουν μαθήματα κατά τη 
διάρκεια της κατάληψης από φοιτητές και καθηγητές του πανεπιστημίου. Οι μαθητές δηλώνουν 
ότι ελέγχουν την κατάληψη και η δημοσιογράφος Συλβάνα Ράπτη παρατηρεί ότι απουσιάζει «η 
κομματική ομπρέλα» από αυτή την κατάληψη. Παράλληλα οι γονείς σχολιάζουν την αλαζονική 
συμπεριφορά του Αντώνη Τρίτση. Επιτροπή μαθητών ΕΠΛ από όλη τη χώρα  προωθούν 
αιτήματα μαθητών ΕΠΛ από όλα τα πολυκλαδικά: 1. Να καθοριστεί το ποσοστό εισακτέων σε 
ΑΕΙ-ΤΕΙ.  2. Να ενσωματωθεί στα χρόνια του ΕΠΛ ο τέταρτος χρόνος ειδίκευσης, 3. Να μην 
υπαχθούν τα τμήματα ΕΠΛ στα ΣΕΚ. 4. Να δοθούν το συντομότερο δυνατό βιβλία στους 
μαθητές21. 

Τα Νέα κλείνουν τις αναφορές τους στα προβλήματα του ΕΠΛ για το έτος 1986 με τα 
αιτήματα της συντονιστικής επιτροπής ΕΠΛ  η οποία ανακοινώθηκε μετά από συνέδριο που έγινε 
στις 20 και 21 Δεκεμβρίου στο ΕΠΛ Κορυδαλλού. Ζητούν: 1.Κάθε σχολείο νέο να είναι 
πολυκλαδικό. 2. Να υπάρχει πλήρης κάλυψη των κλάδων από βιβλία. 3. Να καθοριστεί το 

                                                            
21Βλ. ενδεικτικά εφ. Τα Νέα, 22 Δεκ. 1986. 



ποσοστό εισαγωγής από κλάδους στα ΤΕΙ  4. Από την ερχόμενη σχολική χρονιά ο 4ος χρόνος 
ειδίκευσης να παρέχεται κατά τη διάρκεια των τριών ετών φοίτησης στο ΕΠΛ.  

Το έτος 1987 επαναλαμβάνονται κάποια από τα αιτήματα των προηγούμενων ετών. 
Παρατηρούμε ότι καθίσταται πάγιο το αίτημα για γενίκευση του θεσμού των ΕΠΛ στη δεύτερη 
βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μελετώντας τις σελίδες της εφημερίδας  Αυγή  
φαίνεται ότι επιπλέον λόγω των καταλήψεων οι μαθητές ζητούν να λυθεί το θέμα των απουσιών 
τους. Αναφέρονται ως «υπόλογοι» για τις καταλήψεις το ΚΚΕ  και η ΚΝΕ, ενώ αρνητική κριτική 
δέχεται ο υπουργός παιδείας Αντ. Τρίτσης ο οποίος αποχώρησε από τον προγραμματισμένο 
διάλογο με μαθητές του ΕΠΛ22. Σε επόμενο δημοσίευμά της η εφημερίδα πληροφορεί τους 
αναγνώστες για τη νομοθετική ρύθμιση της εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΛ στα ΑΕΙ και ΤΕΙ με 
τρόπο που να ισχύει ό,τι και στα ΤΕΛ (ποσοστό συμμετοχής χωρίς εξετάσεις)23. Το διαρκές 
αίτημα για ένα και μοναδικό σχολείο πολυκλαδικό προβάλλεται ως αίτημα των εκπαιδευτικών 
στη συγκέντρωσή τους, 8 Νοεμβρίου  του ίδιου έτους. 

Στην εφημερίδα Το Βήμα ο Σπ. Λιναρδάτος με αφορμή κινητοποιήσεις των νέων στη 
Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα (ΕΠΛ) και Κίνα, γράφει για μια «νέα πολιτική που διαφαίνεται». Ο 
Φάνης Ι. Κακριδής στις 15 Φεβρουαρίου προσπαθώντας να τονίσει την «πηγή του κακού» για τα 
προβλήματα στην εκπαίδευση και αναφερόμενος στην συνάντησή του με τους μαθητές των ΕΠΛ 
μιλάει για «…συγκλονιστική συνάντηση με τα συμβούλια των πολυκλαδικών…» που όπως 
αναφέρει «…δείχνει να ξεχάστηκε [το πολυκλαδικό] μέσα στο μεγάλο τσίρκο του 
ανασχηματισμού…». Την 1η Μαρτίου η εφημερίδα δημοσιεύει άρθρο του Δημήτρη Ζάννα, 
δικηγόρου από τη Θεσσαλονίκη ο οποίος μιλάει για «απόπειρα διαλόγου» του υπουργού με τους 
μαθητές ΕΠΛ και τη «φυγή του Αντ. Τρίτση» από την ΕΡΤ1. Στις 10 Μαΐου ο Φάνης Ι. Κακριδής 
τονίζει σε άρθρο του  το ρόλο των σχολικών βιβλιοθηκών, που σχεδίασε το ΚΕΜΕ, για τη θετική 
ανταπόκριση του υπουργού Απόστολου Κακλαμάνη και τις «αστοχίες» του υπουργού Αντ. 
Τρίτση ως προς την αγορά βιβλίων. Ο ίδιος αρθρογράφος συνεχίζει για τα πολυκλαδικά με 
αναφορές του στα βιβλία και τα μαθήματα του ΕΠΛ. Το μήνα Δεκέμβριο, προβάλλεται η 
μουσική εκδήλωση του ΕΠΛ Ηλιούπολης στη στήλη με τις εβδομαδιαίες εκδηλώσεις της 
εφημερίδας. 

Η Καθημερινή για το έτος 1987 μας δίνει μόνο μια αναφορά στο ΕΠΛ μέσα από το άρθρο 
του Γ. Ράλλη ο οποίος μιλάει για τα προβλήματα της εκπαίδευσης και λέει χαρακτηριστικά για το 
ΕΠΛ ότι «…είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός και είναι βέβαιο ότι το ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο 
δεν λύνει τα προβλήματα».24 

Το ίδιο έτος η εφημερίδα Τα Νέα προβάλλει τα εξής: Την προσπάθεια του υπουργού Αντ. 
Τρίτση για διάλογο με τους μαθητές των ΕΠΛ, τα αιτήματα των πολυκλαδικών, το αίτημα των 
σπουδαστών της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ οι οποίοι διαδηλώνουν έξω από το ΥΠΕΠΘ ζητώντας να 
καταργηθεί η «παρασχολή» ΠΑΤΕΣ και να υπάρχει ένα μόνο λύκειο, το πολυκλαδικό. Στο τέλος 

                                                            
22Βλ. εφ. Η Αυγή, 3 Φεβρ. 1987. 

23Βλ. εφ. Η Αυγή, 5 Ιουν. 1987. 

24 Γ. Ράλλη, «Ορθά τα μέτρα για την παιδεία αλλά ελλιπή», εφ. Η Καθημερινή, 21 Οκτ. 1987. 



Ιανουαρίου δημοσιεύεται από την Πανελλαδική συντονιστική επιτροπή των ΕΠΛ καταδικαστική 
απόφαση για τα μέλη της ΚΝΕ που δεν άφησαν να γίνει ο διάλογος με τον υπουργό παιδείας στο 
Δήμο Αθηναίων. Στις αρχές Φεβρουαρίου διατυπώνεται η άποψη της εφημερίδας ότι τα ΕΠΛ 
στρέφονται με κάθε τρόπο εναντίον του Αντ. Τρίτση και προτρέπει να μην του καταλογίζουν 
ευθύνες «για ό,τι δε φταίει». Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος σε άρθρο του αναφέρεται στην  
«εξαπάτηση από την πολιτεία» σχετικά με τα ΕΠΛ και κατηγορεί τα κόμματα για τον 
κομματισμό στα σχολεία. Η ίδια εφημερίδα στη στήλη για το πρόγραμμα της τηλεόρασης, 
ανακοινώνει τη συζήτηση που πρόκειται να γίνει στις 16 Φεβρουαρίου μεταξύ του υπουργού Αντ. 
Τρίτση και των μαθητών ΕΠΛ. Ακολουθεί και άλλη ανακοίνωση της εφημερίδας (16.2.87) για τη 
συζήτηση με τους προέδρους των δεκαπενταμελών συμβουλίων των έξι ΕΠΛ Αττικής, αφού έχει 
προηγηθεί η ματαίωση της συζήτησης για τα ΕΠΛ στο Δήμο Αθηναίων.25 Μετά την 
προγραμματισμένη συζήτηση στην ΕΡΤ1, η εφημερίδα σχολιάζει ότι ο υπουργός έδωσε λύση 
στις απουσίες των μαθητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των καταλήψεων. 
Παράλληλα μιλώντας για το μέλλον του ΕΠΛ ο υπουργός είπε ότι «δε θα είναι ο μόνος τύπος 
λυκείου στη χώρα μας», θα υπάρχει σε περιοχές που έχουν πάνω από 20.000 κατοίκους , μίλησε 
ακόμη για την υποδομή στα ΕΠΛ και δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν 
λειτουργήσει αρκετοί κλάδοι στα ΕΠΛ, όπως σχολιάζει η εφημερίδα. Στο τέλος Φεβρουαρίου η 
εφημερίδα παρουσιάζει έρευνα με τίτλο «Το εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει από … αρρυθμία» 
εδώ προβάλλεται το ΕΠΛ, ως λύση για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης. 
Εκδηλώσεις και «πρότυποι σχολικοί συνεταιρισμοί ΕΠΛ» καθώς και επιδόματα θέσεων για τους 
διευθυντές ΕΠΛ και ΤΕΛ ανακοινώνονται στο περιεχόμενο των επόμενων φύλλων της 
εφημερίδας. Βλέπουμε επίσης δημοσιεύματα για το διάλογο που δήθεν συνεχίζεται. Δηλώνουν 
αποχώρηση από αυτόν ο πρόεδρος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου και η διευθύντρια του ΕΠΛ 
Αθήνας,  η οποία  φανερά ενοχλημένη δηλώνει «διακωμώδηση του διαλόγου». Οι καταλήψεις 
και οι προσπάθειες για διάλογο συνεχίζονται, αλλά στις 2 Ιουνίου η εφημερίδα παρουσιάζει 
απόψεις και προτάσεις μαθητών που εντυπωσιάζουν τον αναγνώστη  για την ωριμότητά τους. Οι 
εκπαιδευτικοί ζητούν οργανικές θέσεις στα ΕΠΛ και ο Χρίστος Δούκας μιλάει για μια «τολμηρή 
εκπαιδευτική πολιτική» που θα υλοποιούνταν με την καθιέρωση του ΕΠΛ. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται και εδώ η αποχώρηση του υπουργού από την ΕΡΤ στις 31.8.87 στο διάλογο για 
την παιδεία, σχολιάζει μάλιστα ο αρθρογράφος, ότι ο υπουργός έφυγε αφού έδιωξε τους 
δημοσιογράφους. Στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, προβάλλεται η είδηση ότι το 
ΕΠΛ  έχει τους «κορυφαίους» στην ιατρική. Μια σειρά δημοσιευμάτων στην ίδια εφημερίδα από 
το τέλος Σεπτέμβρη μέχρι το τέλος περίπου Οκτώβρη αναφέρονται στις σοβαρές ελλείψεις των 
πολυκλαδικών (σε υποδομές και εκπαιδευτικούς). Χαρακτηριστικά διαβάζουμε για το ΕΠΛ 
Κορυδαλλού από όπου αποφοιτούν ειδικότητες πληροφορικής, αλλά η προμήθεια υπολογιστών 
έχει καθυστερήσει ένα έτος. Ο κύκλος δημοσιευμάτων για το πολυκλαδικό το 1987 στα Νέα 
κλείνει με την προβολή εκδήλωσης του ΕΠΛ Αθήνας για τη Διδώ Σωτηρίου στο Σπίτι της 
Κύπρου. μιλούν για  το έργο της ο Κώστας Μπαλάσκας, μέλος της ΟΕ των πολυκλαδικών και ο 
Κώστας Κοτζιούλας εκπαιδευτικός του πολυκλαδικού Αθήνας. 

Το έτος 1988 η εφημερίδα  Αυγή προβάλλει τις κινητοποιήσεις των μαθητών κυρίως των 
ΤΕΛ αναδεικνύοντας το υψηλό ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε αυτές. Οι μαθητές των 

                                                            
25«Ανοίγει τα χαρτιά του ο υπουργός παιδείας», εφ. Τα Νέα, 16 Φεβρ. 1987. 



ΤΕΛ  ζητούν να μην προηγούνται οι απόφοιτοι των ΕΠΛ στους διορισμούς στο δημόσιο τομέα 
έναντι των αποφοίτων των ΤΕΛ26, να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα ΤΕΙ σε ποσοστό 23.5 % οι 
μαθητές των ΤΕΛ, όχι μόνο για δύο χρόνια, αλλά και μετά. Διαβάζουμε επίσης μια ανακοίνωση 
της «Μαθητικής Αυτονομίας», όπως αποκαλείται, η οποία μιλάει για «κίνημα καταλήψεων» 
ΤΕΛ-ΤΕΣ-ΓΛ (όχι ΕΠΛ)27. Σε επόμενο δημοσίευμα28 διαβάζουμε ξανά για τις κινητοποιήσεις 
των ΤΕΛ με αίτημα την ισοτιμία των πτυχίων τους με αυτά του Γενικού Λυκείου και την 
κατάργηση του τέταρτου έτους ειδίκευσης στα ΕΠΛ. Με αφορμή το συνέδριο για την 
εκπαίδευση της Ε ΑΡ, βλέπουμε άρθρο του Δημήτρη Φύσσα, ιστορικού-φροντιστή όπου μεταξύ 
άλλων σχολιάζει θετικά το ΕΠΛ και αναρωτιέται: «…γιατί λοιπόν προτείνεται έτσι άσκεφτα η 
κατάργησή του; Ορθότερα θα ήταν μάλλον να πολλαπλασιαστούν [τα ΕΠΛ] και να 
λειτουργήσουν παράλληλα με τα άλλα, προσφερόμενα στην επιλογή των ενδιαφερομένων»29. Σε 
άρθρο που ακολουθεί με αφορμή την απεργία των καθηγητών και την καθυστέρηση των 
εξετάσεων για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ αποδοκιμάζεται το ΠΑΣΟΚ για το νόμο 1566/1985 με τον οποίο 
διατήρησε όλους τους τύπους των λυκείων που είχε διαμορφώσει η δεξιά (τεχνικά, 
επαγγελματικά, κλασικά, πολυκλαδικά). 

Η εφημερίδα Το Βήμα προβάλλει κάποια από τα βιβλία του ΕΠΛ, όπως τα Μαθηματικά 
της Σταθούλας Καπετάνου και το βιβλίο της Β΄ΕΠΛ για το μάθημα Οικολογία και Περιβάλλον, 
ενώ ο αρθρογράφος, Ν.Σ. Μάργαρης, μιλάει για τη δύναμη της φύσης30. Αναφέρεται ακόμη η 
εισαγωγή στο ΕΠΛ του μαθήματος της Πληροφορικής. Παρουσιάζονται τρεις φορές κατά τη 
διάρκεια του έτους τα ποσοστά εισαγωγής (με εξετάσεις και χωρίς εξετάσεις) των υποψηφίων 
στις ανώτερες και ανώτατες σχολές καθώς και οι μονάδες εισαγωγής. Ο Φάνης Ι. Κακριδής ασκεί 
κριτική στον Αντ. Τρίτση, γράφει για «δήθεν διάλογο» με τους μαθητές του ΕΠΛ και ακολουθεί 
άρθρο του31 στο οποίο αναφέρει αλλαγές που δεν προχωρούν,  για τα ΕΠΛ που «καρκινοβατούν» 
αντί να αναπτύσσονται. Ο Θεόφραστος Γέρου σε δημοσίευμα το οποίο στηρίζεται σε σχετική 
ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, εκφράζει την ελπίδα ότι το ΕΠΛ θα είναι το σχολείο που θα 
επικρατήσει στο μέλλον. Συνεχίζοντας την ανάγνωση των δημοσιευμάτων για τα ΕΠΛ 
διαβάζουμε το προεκλογικό πρόγραμμα για την παιδεία, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και 
τη  δήλωση του προέδρου της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι δε θα καταργηθούν τα ΕΠΛ.  

Στην Καθημερινή την ίδια περίοδο επισημαίνονται οι κινητοποιήσεις των μαθητών στην 
εκπαίδευση και δημοσιεύονται αιτήματα γονέων οι οποίοι ζητούν την επέμβαση του Εισαγγελέα. 
Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας διακρίνεται αναφορά μαθητή ΤΕΛ  ο οποίος καταγγέλλει την 
υποβάθμιση του σχολείου του. Σε επόμενο άρθρο, αναφέρονται τα χρήματα που θα λάβει ο νέος 
υπουργός παιδείας Γ. Α. Παπανδρέου ως βοήθεια από τον Ανδρέα Παπανδρέου για να ξεκινήσει 

                                                            
26Βλ. εφ. Η Αυγή, 16 Μαρτ. 1988. 

27Βλ. εφ. Η Αυγή, 17 Μαρτ. 1988. 

28Βλ. εφ. Η Αυγή, 6 Δεκ. 1988. 

29Βλ. εφ. Η Αυγή, 12 Μαΐου 1988. 

30 Ν.Σ. Μάργαρη, «Τα πουλιά του Παγκρατίου», εφ. Το Βήμα, 14 Φεβρ. 1988. 

31Εφ. Το Βήμα, 19 Ιουν. 1988. 



το υπουργικό του έργο. Εντύπωση προκαλεί η αναφορά της εφημερίδας στο «κομματικό 
καπέλωμα», όπως  χαρακτηριστικά αναφέρει, της συγκέντρωσης των μαθητών στις 21.12.88. Στο 
τέλος του έτους διαβάζουμε ότι οι εκπρόσωποι των σχολείων ψηφίζουν για την υποστήριξη στον 
αγώνα των καθηγητών. 

Στις αρχές του ίδιου έτους, 1988 η εφημερίδα Τα Νέα παρουσιάζει τη διαδικασία 
πρόσβασης των αποφοίτων στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το θέμα των 
απουσιών από τις καταλήψεις φαίνεται να διευθετείται με την αναπλήρωση των χαμένων ωρών 
διδασκαλίας, λύση του υπουργού Αντ. Τρίτση. Προβάλλεται και προτείνεται ως εξαιρετική η 
θεατρική παράσταση του ΕΠΛ Αθήνας στο θέατρο «Αυξεντίου» (14 και 15 Μαΐου). Διακρίνεται 
δημοσίευμα σχετικά με «επίθεση» του υπουργού προεδρίας και παιδείας Απόστολου Κακλαμάνη 
στην ΟΛΜΕ επειδή έσυρε 350.000 μαθητές και 50.000 εκπαιδευτικούς σε απεργία. Ο Αλέξης 
Δημαράς μιλάει για «ισοπέδωση προς τα κάτω», μιλάει για «ατολμία πολιτικών», που έγιναν 
αιτία για νοθεία και αποδυνάμωση των πολυκλαδικών. Ακολούθως σε αναφορές της εφημερίδας 
στα ΕΠΛ προβάλλονται: η επίσκεψη του Γ. Α. Παπανδρέου, υπουργού παιδείας στο ΕΠΛ 
Αιγάλεω, οι συναντήσεις της Ρ. Κακαλαμανάκη με τους διευθυντές των ΕΠΛ και η ανακοίνωση 
του  Χ. Καστανίδη, υφυπουργού παιδείας ο οποίος υπόσχεται ότι θα δοθούν σύντομα τα βιβλία 
που λείπουν από τα σχολεία και τα ΕΠΛ. 

Το έτος 1989, η εφημερίδα  Αυγή, στις 25 Μαΐου παρουσιάζει πρόταση για το Ενιαίο 
Λύκειο 32, δημοσιεύει πίνακες με τις επιδόσεις των υποψηφίων για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ και 
χαρακτηρίζει την εκπαίδευση «ταξική». Στις 23 Σεπτεμβρίου33 η εφημερίδα παρουσιάζει την 
πρόταση της ΟΛΜΕ για το Ενιαίο Λύκειο και τη διάσταση απόψεων μεταξύ καθηγητών ΕΠΛ και 
ΟΛΜΕ. Οι καθηγητές των ΕΠΛ υποστηρίζουν ότι το ΥΠΕΠΘ στοχεύει στην κατάργηση των 
ΕΠΛ, επισημαίνουν μάλιστα την κατάργηση της ΟΕ των πολυκλαδικών  από το υπουργείο 
παιδείας και τη ματαίωση των προγραμματισμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους 
καθηγητές. Λίγες ημέρες μετά (4.10.89) η εφημερίδα ανακοινώνει τη μεγάλη διαρροή μαθητών 
από τα ΕΠΛ στα ιδιωτικά τεχνικά λύκεια, ενώ στο τέλος του έτους 1.100 μαθητές του 
πολυκλαδικού Αθήνας, κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση για ένα «δημοκρατικά οργανωμένο 
σχολείο». 

Το Βήμα, το ίδιο έτος  (όπως παρουσιάζεται και παραπάνω, εφ. Η Αυγή) μας δίνει τη 
διάσταση απόψεων μεταξύ της ΟΛΜΕ και των καθηγητών ΕΠΛ34 για το Ενιαίο Λύκειο, 
παράλληλα το ΥΠΕΠΘ έχει μόλις δώσει οργανικές θέσεις στους καθηγητές των ΕΠΛ, δηλαδή 
ικανοποιεί ένα παλιό αίτημά τους, τώρα, που ξεκίνησε η συζήτηση για το Ενιαίο Λύκειο, το οποίο 
πρόκειται να αντικαταστήσει το πολυκλαδικό. Προβάλλονται επίσης οι υποτροφίες του ΙΚΥ σε 
μαθητές ΕΠΛ και ΤΕΛ, οι πρώτοι εθελοντές για «Βοήθεια στο σπίτι» από το ΕΠΛ Ηλιούπολης 
(12 πτυχιούχοι Πρόνοιας), η αύξηση των σχολείων (30 γυμνάσια, 4 εσπερινά γυμνάσια, 2 
μουσικά γυμνάσια, 12 γενικά λύκεια, 4 ΕΠΛ με 20 κύκλους, 6 ΤΕΛ και 2 ΤΕΣ) και δίνονται 
στοιχεία για του εισακτέους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

                                                            
32Βλ. εφ. Η Αυγή, 25 Μαΐου 1989. 

33Επισημαίνεται η ήττα του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 18ης Ιουνίου 1989. 

34Βλ. εφ. Το Βήμα, 2 Απρ. 1989. 



Η Καθημερινή δημοσιεύει άρθρο με στοιχεία για το κόστος των σχολικών βιβλίων. Ο 
πρώην υπουργός παιδείας, Γεώργιος Ράλλης35 σε άρθρο του μιλάει για κομματικό έλεγχο της 
κυβέρνησης στην εκπαίδευση (ισχυρίζεται ότι επιβλήθηκε με συγκεκριμένη ιδεολογία μέσα από 
τα σχολικά βιβλία : Ιστορία  Α΄ λυκείου, Οικονομία Β΄  ΕΠΛ).  Ακολουθεί άρθρο του προέδρου 
της ΟΛΜΕ36 στο οποίο γίνεται λόγος για  μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην παιδεία και 
αναφέρεται στον «έναν τύπο λυκείου»37 χωρίς να διευκρινίζει ποιος θα είναι. 

Στα Νέα το Φεβρουάριο του ίδιου έτους, διαβάζουμε την πρόταση του Συνασπισμού (τη 
διατυπώνει η εκπρόσωπός του Μαρία  Δαμανάκη) μιλάει για δύο ριζικά διαφορετικούς τύπους 
λυκείων (ΕΠΛ και Ενιαίο Λύκειο). Η εφημερίδα προβάλλει πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις των 
πολυκλαδικών λυκείων, διακρίσεις σε αγώνες αθλητικούς κτλ. Δημοσιεύονται και εδώ τα νέα 
σχολεία που ιδρύει το ΠΑΣΟΚ (βλ. παραπάνω) λίγο πριν χάσει την εξουσία38 καθώς και τις 
επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις. Ο Γεωργ. Κυριαζόπουλος με σχετικό άρθρο απαντά στον 
Κ. Γεωργουσόπουλο λέγοντας ότι συμφωνεί να μετατραπούν όλα τα λύκεια σε πολυκλαδικά 
αφού αξιολογηθούν και βελτιωθούν39. Σε άλλο δημοσίευμα ο νέος υπουργός παιδείας Β. 
Κοντογιαννόπουλος φαίνεται να είναι αντίθετος με 2.500 καθηγητές ΕΠΛ. Ο πρόεδρος της 
ΟΛΜΕ, Δημήτρης Μπαλωμένος, όπως συμπεραίνουμε από τα δημοσιεύματα, στηρίζει τις 
επιλογές του νέου υπουργού και καλεί τους καθηγητές ΕΠΛ σε διάλογο. Διαβάζουμε ακόμη την 
πληροφορία ότι ο νέος υπουργός παιδείας διαθέτει 22 εκατομμύρια δρχ. για τη λειτουργία των 
προαιρετικών μαθημάτων στα ΕΠΛ κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 1989-90. Στη συζήτηση που 
οργανώνει η ΟΛΜΕ (30.10.89) ακούγονται οι απόψεις των κομμάτων, ενώ ο μαθητής Λεωνίδας 
Αντωνόπουλος (ΕΠΛ Αθήνας) με αφορμή την ανάδειξη των 15μελών συμβουλίων μιλάει για 
κομματικοποίηση στα σχολεία. Στο τέλος του έτους η εφημερίδα προβάλλει την ετήσια έκθεση 
βιβλίου του ΕΠΛ Αθήνας με τη συμμετοχή του Συλλόγου Εκδοτών Βιβλιοπωλών Αθήνας, της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλιοπωλών και της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. 

Το έτος 1990 η εφημερίδα Το Βήμα αναφέρει το ποσό 29 δισεκατομμυρίων δρχ. το οποίο 
διατίθεται από την ΕΟΚ για ενίσχυση των ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΛ-
ΤΕΛ-ΤΕΣ),  πρόκειται για ειδικότητες που ζητά η αγορά εργασίας  και αφορούν 325.000 άτομα. 
Σε άρθρο της Συλβάνας Ράπτη40 παρουσιάζεται μείωση του αριθμού των μαθητών στα Γενικά 
Λύκεια και αύξηση στα ΕΠΛ, ΤΕΛ και ΤΕΣ. 

                                                            
35Βλ. εφ. Η Καθημερινή, 22 Οκτ. 1989. 

36Βλ. εφ. Η Καθημερινή, 1 Νοεμβ. 1989. 

37 Παρατηρούμε ότι η ΟΛΜΕ δε μιλάει από εδώ και στο εξής για καθιέρωση ή γενίκευση του 
ΕΠΛ, όπως μέχρι τώρα έκανε, αλλά για «έναν τύπο λυκείου». Σε ποιο «τύπο» λυκείου 
αναφέρεται; 

38Βλ. εφ. Τα Νέα, 25 Μαΐου 1989. 

39Εφ. Τα Νέα, 29 Ιουλ. 1989. 

40Εφ. Το Βήμα, 19 Αυγ. 1990. 



Η εφημερίδα Καθημερινή σε σειρά άρθρων στα μέσα Ιουλίου παρουσιάζει την έναρξη των 
εξετάσεων που γίνονται με χρονική καθυστέρηση λόγω των καταλήψεων και συνεχίζει 
καταγγέλλοντας γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο υπουργός Β. Κοντογιαννόπουλος αναφέρει ότι θα 
ληφθούν μέτρα για την κάλυψη των χαμένων ωρών διδασκαλίας. Το Δεκέμβρη του ίδιου έτους 
διαβάζουμε για τη «δημιουργία ενός γενικού τύπου λυκείου» και την κατάργηση του 
διαχωρισμού σε ΓΛ και ΤΕΛ. Παράλληλα δημοσιεύονται φωτογραφίες και σχόλια από τις 
καταλήψεις στα ΕΠΛ. 

Τα Νέα, τέλος, παρουσιάζουν διαμαρτυρία του 15μελούς συμβουλίου του ΕΠΛ Αθήνας για 
την απόφαση να γίνει παιδικός σταθμός ο χώρος άθλησης των μαθητών του ΕΠΛ και άλλων 
σχολείων. Δημοσιεύονται φωτογραφίες, συνεντεύξεις και άρθρα για τις καταλήψεις στα ΕΠΛ 
όλης της χώρας, ενάντια στο πολυνομοσχέδιο του υπουργού Β. Κοντογιαννόπουλου. Στις 9 
Δεκεμβρίου γονέας μαθητή του ΕΠΛ Ν. Φιλαδέλφειας ισχυρίζεται ότι το 10 % των μαθητών 
παρεμποδίζει τη λειτουργία του σχολείου41. Ανακοινώσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις στα ΕΠΛ 
και επαινετικά σχόλια για τα σχολεία αυτά από ανθρώπους των γραμμάτων, διακρίνουμε στα 
δημοσιεύματα της εφημερίδας42. 

Γενικά πρέπει να πούμε ότι η εικόνα των πολυκλαδικών  σχολείων  μέσα από τον Τύπο της 
πρώτης δεκαετίας της λειτουργίας τους είναι αντιπροσωπευτική, κυρίως για τον τρόπο που 
λειτούργησαν, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, αλλά και τη θετική απήχηση που αυτά είχαν 
στους μαθητές και την κοινωνία γενικά. Όπως φαίνεται η επιτυχία τους οφείλεται στις 
συντονισμένες προσπάθειες των ανθρώπων που τα δημιούργησαν, τα στήριξαν, αλλά  και όσων 
τα λειτούργησαν. Γεγονός όμως είναι ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους δεν υλοποιήθηκε 
κάποια από τις προτάσεις ή τα αιτήματα για τη βελτίωση και την παγίωση της λειτουργίας τους. 
Αντίθετα, το πολυκλαδικό λύκειο παρέμεινε ένα σχολείο σε πειραματική λειτουργία για 13 
χρόνια έως ότου μια νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση το κατήργησε.    

Από το έτος 1984, έτος λειτουργίας του πολυκλαδικού λυκείου, μέχρι το έτος 1988 
μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, αλλά και το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών (ΟΛΜΕ) 
ζητούν την καθιέρωση του πολυκλαδικού, ως μοναδικού τύπου λυκείου στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Από το έτος 1988 όμως,  η στάση της ΟΛΜΕ διαφοροποιείται, μιλάει για το «Ενιαίο 
Λύκειο». Παράλληλα παρατηρούμε ότι το ΤΕΛ «στέκεται» ανταγωνιστικά απέναντί του,  
προβάλλοντας αιτήματα όπως,  ισοτιμία των πτυχίων μεταξύ ΕΠΛ - ΤΕΛ  και κατάργηση του 
τέταρτου έτους φοίτησης (έτος ειδίκευσης) στο ΕΠΛ. 

 Μια διαφορετική αντιμετώπιση από την πολιτεία προς το σχολείο αυτό  διακρίνουμε από 
το έτος 1989. Βλέπουμε δημοσιεύματα στα οποία αντιπαρατίθεται ο υπουργός παιδείας Β. 
Κοντογιαννόπουλος με τους καθηγητές του ΕΠΛ. Παράλληλα ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ στηρίζει 
τις επιλογές τού συγκεκριμένου υπουργού. Δημοσιεύματα μιλούν για έναν μόνο τύπο σχολείου 
στη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τον όρο «Ενιαίο Λύκειο». Αποκαλείται 
«Ενιαίο» ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές αντιδράσεις για την προγραμματισμένη, όπως φάνηκε, 

                                                            
41Εφ. Τα Νέα, 7 Δεκ. 1990. 

42Βλ. εφ. Τα Νέα, 12 Μαΐου 1990, βλ. και 16 Μαΐου 1990, ίδια εφημερίδα. 



κατάργηση του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά από μια σειρά 
καταλήψεων στα ΕΠΛ, όπου πολλές φορές  βλέπουμε, ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα 
για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΠΛ,  σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε  στις πρώτες 
κινητοποιήσεις των ΕΠΛ (βλ. κινητοποιήσεις στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΕΠΛ).  

Η αρχή, για το τέλος του θεσμού, ο οποίος παρέμεινε στο πειραματικό στάδιο της 
λειτουργίας του επί δεκατρία χρόνια,  έχει ξεκινήσει μετά το 1988. Αυτά συμβαίνουν, ενώ οι 
πολιτικοί προεκλογικά υπόσχονται την ίδρυση ΕΠΛ, επειδή η κοινωνία πιέζει προς αυτή την 
κατεύθυνση. Ο θεσμός αξιολογείται από το ΥΠΕΠΘ και χωρίς να γίνει καμιά ανατροφοδότηση, 
με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησής, καταργείται. 
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Θεματικός Άξονας: Τύπος (τοπικός, αθηναϊκός, συνδικαλιστικός) και σχολική γνώση

ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

“Η εικόνα του παιδιού στα media: Το τέλος της αθωότητας ή καθημερινή 
πραγματικότητα; 
The image of children in the media: The end of innocence or daily reality?”

Αναστάσιος Αθ. Σταυρόπουλος
Διδάκτωρ Τμήματος Μέσων Επικοινωνίας και Πολιτισμού
ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Περίληψη
Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης αποτυπώνονται οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 
αλλά και η νοηματοδοτήσεις που παράγονται και αναπαράγονται από το δείγμα του 
ελληνικού τύπου που εξετάζεται.
Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των μηχανισμών κατασκευής της εικόνας του 
παιδιού στα  φωτογραφικά αφιερώματα για το έτος 2013, τριών από τις 
μεγαλύτερες σε κυκλοφορία εφημερίδες της χώρας: της Καθημερινής, της 
Ελευθεροτυπίας και του Βήματος.
Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται είναι η Ανάλυση Περιεχομένου. 
Ταυτόχρονα επιχειρείται μία κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση του αναπαραγόμενου 
κυριάρχου νοήματος…
Στα συμπεράσματα της έρευνας αναλύεται η λειτουργία της εικόνας σε ιδεολογικό 
και ταυτολογικό επίπεδο, στα πλαίσια των επικοινωνιακών δομών της σύγχρονης 
δημόσιας σφαίρας, όπως μετεξελίσσεται εντός του διαρκώς μεταβαλλόμενου 
μητροπολιτικού επικοινωνιακού περιβάλλοντος.

Εισαγωγή
Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Philippe Aries μέσα από το βιβλίο 
Αιώνες παιδικής ηλικίας και τις εκδόσεις Plon, στο Παρίσι, διερωτάτο “Τι σημαίνει 
παιδί και τί σημαίνει παιδικότητα μέσα στην Ιστορία” αναμφίβολα δεν μπορούσε να 
φανταστεί τί νοηματοδότηση θα έπαιρνε τις επόμενες δεκαετίες, στα πλαίσια του 
νέου παγκοσμιοποιημένου επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Σίγουρα όμως, όπως 
πολύ εύστοχα τονίζει ο Ναυρίδης (2012:327)1, αυτό που ανακάλυψε και μας χάρισε 
“είναι η ιδέα ότι αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε παιδί και αντιλαμβανόμαστε 
ως παιδί δεν ήταν πάντα το ίδιο. Λόγου χάρη το 18ο αιώνα τα όρια μεταξύ της 
ενήλικης κατάστασης και της παιδικότητας ήταν ασαφή”,αφού “το παιδί είχε την 
έννοια ενός μικρού ενήλικα, φορούσε ρούχα ενήλικα μεταποιημένα, άρχισε να 
εργάζεται από πολύ μικρό”2.    

Το νέο επικοινωνιακό περιβάλλον
Στο νέο επικοινωνιακό περιβάλλον, όπου η δημόσια σφαίρα είναι πλέον ένα 
πολυκεντρικό σύστημα διαμεσολάβησης ανάμεσα σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές 

1Ναυρίδης Κλήμης,2012,Σκέψεις γύρω από την αναπαράσταση της παιδικής ηλικίας στη διαφήμιση, 
Τόμος Α΄, στο: ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ επιστημ. επιμ. Ευαγγελία Κούρτη, 
Προλογ. σημ. Ιωάννα Βώβου, Αθήνα,Ηρόδοτος/Ο.Μ.Ε.Ρ.

2 Ναυρίδης Κλήμης,2012, Αθήνα, 327 κ.εξ., όπ.πρ.



σφαίρες, πρωτεύουσα θέση και αξία για το 
δημόσιο διάλογο που διαμεσολαβείται μέσω και 
μέσα από τα Μέσα είναι η εικόνα. Τα πάντα 
περιστρέφονται γύρω από αυτή. Όταν ο McLuhan 
υποστήριζε ότι το Μέσο είναι το Μήνυμα σίγουρα 
δεν μπορούσε να  διανοηθεί τι θα επακολουθούσε. 
Η εικόνα ανάγεται στο κυρίαραχο μήνυμα.3 Στο 
σύγχρονο μάλιστα πλανητικό μητροπολιτικό 
επικοινωνιακό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί ο 
οπτικός πολιτισμός, το παιδί, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει η Κωνσταντινίδου (2012:283), συνιστά το 
“ιδανικότερο θύμα στην προοπτική του οίκτου”, 
είτε επειδή μπορεί να νιώσουμε οίκτο μέσω της 
δικής μας μνήμης, όταν ως παιδιά είμασταν 
ευάλωτοι...είτε μέσω της ενήλικης ταυτότητάς    
μας και της επιθυμίας μας να προστατεύσουμε το   
παιδί”. (Hoijer, 2004:521-522). 4 

Εικόνα 1: Πακιστάν-Αυτό είναι το σπίτι της-
Μοχάμεντ Μουχέισεν-Associated Press

Πολλές φωτογραφίες με θύματα παιδιά, 
γνωστές ως “εγκόσμιες” εικόνες (secular 
images)...θεωρήθηκαν μεσοποιημένα (mediated), 
συμβολικά όπλα (εικόνα 1)5 με στόχο να 
στιγματίσουν τον πόλεμο και την κοινωνική 
αδικία, να προκαλέσουν την συμπόνια (εικόνα 
2) και την πολιτική6 ή ανθρωπιστική δράση.7 
Εικόνα 2:  Παλαιστίνη-Μέρες σκοτεινιάς-
                        ALI ALI /EPA

3 Σταυρόπουλος Α.,2011,σελ.41,στο:  Πολιτική Επικοινωνία και Image Making στην Ελλάδα, Οι 
Βουλευτικές Εκλογές του 2004, Αθήνα, ΕΚΤ 

4 Βλ.σχετ. περισσότερα στο: Hoijer, B. 2004, The discourse of global compassion: the audience and media 
reporting of human suffering,Media, Culture and Society, 26 (4),513-531

5 Εικόνα 1: Πακιστάν, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 2013, Περιοδικό Κ, της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, σελ.4-5,τεύχος 553, 
4-5.01.2014. Το βλέμμα του κοριτσιού, μέσα από τη σχισμένη κουρτίνα, που χωρίζει την 
οικογενειακή “εστία” της από τον έξω κόσμο, γίνεται κραυγή αγωνίας και μας στοιχειώνει. Με το 
φακό του κορυφαίου φωτορεπόρτερ του Associated Press, Μουχέισεν, βραβευμένου επίσης από το 
ΤΙΜΕ ως Κορυφαίου Φωτορεπόρτερ Πρακτορείων το 2013, κατόχου δύο βραβείων Πούλιντζερ, 
αποτυπώνεται το δράμα εκατομμυρίων εσωτερικά εκτοπισμένων αμάχων από τις σκληρές 
συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων φατριών, Ταλιμπάν και στρατού στις ομοσπονδιακές φυλετικές 
περιοχές του βόρειου Πακιστάν. Φωτογραφία: Μοχάμεντ Μουχέισεν.

6 Εικόνα 2: ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013: Περιοδικό Κ, της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, σελ.14-15,τεύχος 553, 
4-5.01.2014. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Γρανάδα, το 77,4% των 381 παιδιών από την 
Παλαιστίνη που συμμετείχαν σε αυτή, εμφανίζουν συμπτώματα μέσου ή αυξημένου 
μετατραυματικού στρες. Στην φωτογραφία τα δύο παιδιά προσπαθούν να ζεσταθούν σε ένα 
παγωμένο γκαράζ ενός καταυλισμού προσφύγων. Φωτογραφία: ALI  ALI/EPA

7 Κωνσταντινίδου Χριστίνα,2012, σελ.283, Η εικόνα του παιδιού ως “ιδανικού θύματος” στις 
ελληνικές εφημερίδες. Η περίπτωση του δεύτερου πολέμου στο Ιράκ το 2003, στο: ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, τόμος Α΄, επιστημ. επιμ. Ευαγγελία Κούρτη, Προλογ. σημ. 
Ιωάννα Βώβου, Αθήνα, Ηρόδοτος/Ο.Μ.Ε.Ρ.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
i. Η Μεθοδολογία της Ανάλυσης
Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται είναι η Ανάλυση Περιεχομένου. 
Σύμφωνα με την Ψύλλα (2010:46-47) η αρχή της λειτουργίας της κλασσικής 
θεματικής ανάλυσης είναι η συγκέντρωση των ενοτήτων περιεχομένου που 
χαρακτηρίζουν ή συνιστούν ένα μήνυμα ανεξάρτητα από τη γλωσσολογική μορφή 
απόδοσής του8. Η ιδιαιτερότητα της κλασσικής ανάλυσης9 να ομαδοποιεί ενότητες 
σημασίας σε θέματα παρέχει το πλεονέκτημα να δίνει με σχετική ευκολία, ειδικά 
όταν πρόκειται για ογκώδες υλικό, εννοιολογικές σημασιοδοτήσεις, σχετικά με τις 
διαφορετικές ενότητες περιεχομένου, που εμπεριέχονται σε ένα μήνυμα. Η 
ανάλυση λοιπόν αυτή ομαδοποιεί στοιχεία σύμφωνα με τη σημασία τους σε θέματα, 
τα οποία στη συνέχεια ταξινομούνται,καταμετρώνται και αναλύονται ανάλογα με 
την περίπτωση. 
Ο McQuail τονίζει, (1997:423 κ. εξ.) η προαναφερόμενη διαδικασία «βασίζεται σε 
δύο βασικές υποθέσεις: αφενός στο ότι η σχέση ανάμεσα στο αναφερόμενο 
αντικείμενο και στις καταγραφές του κειμένου θα είναι σαφείς και απερίφραστες 
και αφετέρου ότι οι επιλεγμένες αναφορές θα εκφράζουν “το κυρίαρχο νόημαʼʼ, με 
ένα αντικειμενικό τρόπο»10.
    
ii. Τα κριτήρια επιλογής του δείγματος της ανάλυσης
Με περισσότερες από 2.500.000 φωτογραφίες επικαιρότητας11 για το 2013 να 
γεμίζουν ασφυκτικά τους server των Διεθνών Πρακτορείων Ειδήσεων η επιλογή του 
δείγματος έγινε με αυστηρά κριτήρια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος του 
υλικού. Επελέγησαν το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Κ, της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, το οποίο φιλοξενούσε 
αφιέρωμα με τις σημαντικότερες κατά την κρίση της συντακτικής ομάδας 
φωτογραφίες του 2013. Τα αντίστοιχα δείγματα προήλθαν από τις αντίστοιχες 
διαδικτυακές εκδόσεις του ΒΗΜΑΤΟΣ12, και της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ13. Η  επιλογή 
του δείγματος του Αθηναϊκού Τύπου της ανάλυσης έγινε με ένα βασικό κριτήριο 
πέραν της κυκλοφορίας τους: την πολιτική τους τοποθέτηση. Σε ό,τι αφορά την 

8 Ψύλλα Μαριάννα,2010, στο: «Μεθοδολογία της ανάλυσης ενός γεγονότος από τον έντυπο λόγο», 
Αθήνα,Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός

9 Η L. Bardin μάλιστα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ψύλλα (2010, 46-47), όπ.πρ, σχετικά με τη 
θεματική ανάλυση περιεχομένου σημειώνει: «Το να κάνεις μια θεματική ανάλυση συνίσταται στο να 
διακρίνεις τους πυρήνες των εννοιών που συνθέτουν μια επικοινωνία και των οποίων η παρουσία ή η 
συχνότητα εμφάνισης θα μπορούν να δηλώσουν κάτι για τον επιλεγμένο στόχο της ανάλυσης». Δες 
σχετικά: Bardin L., Lʼ analyse de contenu, PUF, Paris,1989, 5η έκδοση

10 Σύμφωνα μάλιστα με τον McQuail (1997,σελ. 422-423)  η βασική ακολουθία που εφαρμόζει η 
ανάλυση περιεχομένου περιλαμβάνει τα εξής βήματα : 
Επιλέγουμε το σύνολο ή ένα δείγμα περιεχομένου-Δημιουργούμε ένα πλαίσιο κατηγοριοποίησης 
των εξωτερικών αναφορών που είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας-Επιλέγουμε μια «μονάδα 
ανάλυσης» από το περιεχόμενο (λέξη, φράση, πρόταση, φωτογραφία…)-Συνδυάζουμε το 
περιεχόμενο με το πλαίσιο κατηγορίας μετρώντας τη συχνότητα των αναφορών με τα σχετικά 
θέματα του πλαισίου κατηγορίας ανά επιλεγόμενη μονάδα του περιεχομένου. -Εκφράζουμε τα 
αποτελέσματα ως μια συνολική συνεισφορά ενός ολοκληρωμένου συνόλου ή ενός επιλεγμένου 
δείγματος του περιεχομένου σύμφωνα με τη συχνότητα που αναφέρονται τα στοιχεία του 
συμβάντος.  

11 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Κ της Καθημερινής, σελ.3,τεύχος 553,4-5.01.2014

12ΒΗΜΑ,29.12.2013: 20+1 ΠΡΟΣΩΠΑ που σφράγισαν το 2013

13ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 29.12.2013: Πρωταγωνιστές του 2013 
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πολιτική τοποθέτηση των 
εφημερίδων ο Δρεττάκης 
(1994:45) κάνει τον ακόλουθο 
διαχωρισμό : Αριστερές, όπως 
ο Ριζοσπάστης και η Αυγή, 
Κεντρώες, όπως τα Νέα και το 
ΒΗΜΑ, Δεξιές : όπως η 
Καθημερινή, η Απογευματινή, 
και ο Ελεύθερος  Τύπος. 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την 
πολιτική τοποθέτηση των 
εφημερίδων ο Δ.Ψυχογιός 
(2004:449) θεωρεί ότι όλες οι 
πολιτικές εφημερίδες έχουν 
επιλέξει στρατόπεδο, το οποίο 
για τις περισσότερες δεν είναι 
μόνο με γενικούς όρους 
προσδιορισμένο (Αριστερά, 
Κέντρο, Δεξιά) αλλά και 
κομματικό. 
iii. Η μονάδα μέτρησης 
Ως μονάδα μέτρησης, με βάση 
τη μέθοδο ανάλυσης, επελέγη 
η φωτογραφία, έτσι όπως 
παρουσιάζεται στα επιλεγμένα 
Μέσα του δείγματος από τα 
Διεθνή Πρακτορεία 
Ειδήσεων14. 
Συνολικά τα τρία Μέσα με τις 
“Στιγμές του 2013”15, τα “20+1 
ΠΡΟΣΩΠΑ που σφράγισαν το 
2013” και τους “Πρωταγωνιστές 
του 2013”  παρουσιάζουν 78 
φωτογραφίες αθροιστικά.

      R R Στιγμές 2013 
Εξώφυλλο Περιοδικού Κ-Καθημερινής

14 Σχετικά με αυτό το ζήτημα, η Κωνσταντινίδου σημειώνει ότι τα ειδησεογραφικά πρακτορεία 
συνάπτουν ισχυρές εταιρικές σχέσεις με ανθρωπιστικές οργανώσεις με στόχο την αμοιβαία 
ανταλλαγή “τεκμηρίων ανθρωπιστικών κρίσεων”. Για παράδειγμα 398 φιλανθρωπικές οργανώσεις 
από 92 χώρες έχουν δεσμευτεί να παρέχουν πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους και 
φωτογραφίες καταστροφών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων για διανομή στο www.alternet.org, 
ενώ η πύλη ανθρωπιστικών ειδήσεων που διευθύνει το Reuters Foundation, με αντάλλαγμα την 
ελεύθερη πρόσβαση στη βάση φωτογραφικών δεδομένων του Reuters, προκειμένου να τις 
χρησιμοποιήσουν στις καμπάνιες στις εκκλησίες και στις δημοσιεύσεις τους. Για περισσότερα 
στοιχεία δες σχετ. Κωνσταντινίδου Χριστίνα,2012, σελ. 296, σημ. 3, στο: Η εικόνα του παιδιού ως 
“ιδανικού θύματος” στις ελληνικές εφημερίδες. Η περίπτωση του δεύτερου πολέμου στο Ιράκ το 
2003, στο: ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Τόμος Α΄, επιστημ. επιμ. Ευαγγελία 
Κούρτη, Προλογ. σημ. Ιωάννα Βώβου, Αθήνα, Ηρόδοτος, Ο.Μ.Ε.Ρ.

15 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “Κ” ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, τεύχος 553,4-5 Ιανουαρίου 2014
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Τα ευρήματα της έρευνας
Από την εξέταση του δείγματος των φωτογραφιών, με βάση τη μέθοδο ανάλυσης 
διαπιστώνεται ότι το “Κ” της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ αφιερώνει στη διεθνή ειδησεογραφία 
του στην εικόνα του παιδιού το 30% του υλικού του. (Διάγραμμα 1)

Διάγραμμα 1
Τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα στο άθροισμα των φωτογραφιών στις 
διαδικτυακές εκδόσεις των δύο Μέσων, αφού στο σύνολο των φωτογραφιών (27) 
μόνο 2-και αυτές είναι κοινές- αναφέρονται σε παιδιά.(Διάγραμμα 2)

Διάγραμμα 2 

Πρόκειται για τη φωτογραφία της 16χρονης Πακιστανής ακτιβίστριας Μαλάλα 
Γιουσουφάι, η οποία έγινε διεθνώς σύμβολο κατά του θρησκευτικού 
εξτρεμισμού,αγωνιζόμενη για το δικαίωμα των γυναικών στην εκπαίδευση16. Τον 
Οκτώβριο του 2012, ένοπλος μπήκε στο σχολικό λεωφορείο με το οποίο η Μαλάλα 
επέστρεφε στο σπίτι της και την πυροβόλησε στο κεφάλι επειδή η νεαρή γυναίκα 

16 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 29.12.2013-Πρωταγωνιστές του 2013
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έκανε εκστρατεία για να έχουν τα κορίτσια στη χώρα της δικαίωμα στην 
εκπαίδευση. Η Μαλάλα επέζησε 
ύστερα από μια μακρά, γενναία μάχη 
αφού μεταφέρθηκε βαριά 
τραυματισμένη στη Βρετανία, όπου 
ζει σήμερα με την οικογένειά της. 
Μετά την ανάρρωσή της 
συναντήθηκε με διεθνείς 
προσωπικότητες, με ηγέτες και 
ακτιβιστές, εκφώνησε ομιλίες στα 
Ηνωμένα Εθνη και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο και δικαίωσε την 
καθιέρωσή της ως συμβόλου κατά 
του θρησκευτικού εξτρεμισμού. 
Εξέδωσε τη βιογραφία της με τίτλο 
«Είμαι η Μαλάλα», τιμήθηκε με το 
Βραβείο Σιμόν ντε Μποβουάρ και με 
το Βραβείο Ζαχάροφ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ ήταν 
υποψήφια για το Νομπέλ Ειρήνης. 
Κυρίως όμως κατάφερε να σηκωθεί 
ξανά στα πόδια της, κάτι που 
φαινόταν σχεδόν απίθανο. Οι 
Ταλιμπάν απειλούν ότι θα 
επιχειρήσουν ξανά να 
δολοφονήσουν την «άπιστη» αν 
πατήσει το πόδι της στο Πακιστάν17. 
Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο δείγμα και 

τα τρία μέσα φιλοξενούν φωτογραφίες και κείμενα κυρίως από τη διεθνή πολιτική 
και το διεθνές life-style. Για παράδειγμα ενδεικτικές είναι οι ειδήσεις για 
ηθοποιούς, τη νέα τάση που αφορά τις selfie φωτογραφίες και την ανάρτησή τους 

στα κοινωνικά δίκτυα, 
φιλοζωικά θέματα και 
φωτογραφίες με οικολογικό 
περιεχόμενο καθώς και αρκετή 
αθλητική και κινηματογραφική 
επικαιρότητα. Αξίζει να 
σημειωθει ότι μόνο στο “Κ” της 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ υπάρχει μία 
φωτογραφία που αφορά την 
ελληνική κρίση. Η φωτογραφία 
απεικονίζει έναν άστεγο το 
Φεβρουάριο του 2013 να 
κοιμάται στον αεραγωγό του 
metro στην Ομόνοια...
             

Περιοδικό “Κ”-Φεβρουάριος 2013-Άστεγος στην ΟμόνοιαY

17ΒΗΜΑ,29.12.2013: 20+1 ΠΡΟΣΩΠΑ που σφράγισαν το 2013

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=552732&wordsinarticle=%ce%a0%ce%91%ce%99%ce%94%ce%99
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=552732&wordsinarticle=%ce%a0%ce%91%ce%99%ce%94%ce%99


ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

Η Ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας
Με βάση τα ποσοτικά στοιχεία της μεθόδου, η ανάλυση των ευρημάτων της 
έρευνας θα εστιαστεί κυρίως στις φωτογραφίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “Κ” της 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

i. Η λειτουργία της εικόνας
Σύμφωνα με τον Murray Edelman18 η πολιτική συμπεριφορά των ατόμων και των 
κοινωνικών ομάδων υφίσταται ως ανταπόκριση σε πολιτικές εικόνες, εφόσον η 
πολιτική διαδικασία ορίζεται και διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από 
εικόνες. Οι εικόνες κατά τον M. Edelman λειτουργούν ως «συμπυκνωτικά 
σύμβολα» (condensation symbols), σε αντίθεση με τα «αναφορικά 
σύμβολα» (referential symbols). 
Όπως σημειώνει ο Ν. Δεμερτζής (2002:213), οι εικόνες λειτουργούν ως 
συναισθηματικές εμπειρίες, αναπληρώσεις δηλαδή της απουσίας άμεσων πολιτικών 
εμπειριών19. Σαν «αναφορικά» και «συμπυκνωτικά» σύμβολα, τα οποία αναφέρει ο 
Edelman αντιστοιχίζονται στα «σημεία» και «τα σύμβολα» του Arnheim. 
O Rudolf Arnheim (1969:135-139) θεωρεί ότι μια εικόνα (image) μπορεί να επιτελεί 
συγχρόνως τρεις λειτουργίες: να λειτουργεί ως σημείο (sign), ως εικόνα (picture) ή 
ως σύμβολο (symbol).
Ως σημείο η εικόνα αντικαθιστά απλώς ένα περιεχόμενο χωρίς να αντανακλά με 
οπτικό τρόπο κάποιο από τα χαρακτηριστικά του. 
Η εικόνα (picture) αναπαριστά πράγματα ή καταστάσεις σε χαμηλότερο επίπεδο 
αφαίρεσης από ό,τι εκείνη βρίσκεται, ώστε να ερμηνεύει αυτό το οποίο αναπαριστά. 
Μία εικόνα λοιπόν λειτουργεί ως σύμβολο όταν αναπαριστά πράγματα ή 
καταστάσεις που βρίσκονται σε ένα ανώτερο επίπεδο αφαίρεσης από εκείνη. Έτσι η 
εικόνα, που συνάμα είναι και εξώφυλλο στο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ” της Καθημερινής, του 
εκτοπισμένου από τον εμφύλιο σπαραγμό στο Πακιστάν, κοριτσιού με τα 
γαλαζοπράσινα μάτια20 που κοιτά ευθεία τον φακό του βραβευμένου από το ΤΙΜΕ 
φωτορεπόρτερ, μέσα από τη σκισμένη κουρτίνα, που για αυτή αποτελεί την “πόρτα” 
της “εστίας” της από τον έξω κόσμο, κυριολεκτικά συγκλωνίζει. Με την αγωνία, για 
ένα αβέβαιο αύριο, αλλά και το φόβο ζωγραφισμένο στα μάτια, μας μεταδίδει, όσο 
μπορεί το δράμα που βιώνει. 
H πραγματικά  μοναδική αυτή εικόνα επιτελεί την προαναφερόμενη21 τριπλή 
λειτουργία. Ταυτόχρονα όμως, όπως σημειώνουν στην πολύ χρήσιμη22 οπτική 
κοινωνική σημειωτική τους οι Kress και Van Leeuwen23 (1996:140-145) καθώς και η 
Susan Ash (2005:507-521), οι εικόνες, εν προκειμένω η συγκεκριμένη 
φωτογραφία,που “κοιτάζει” το θεατή κατάματα δημιουργεί ένα οπτικό σχήμα 

18 Edelman Murray, The Symbolic Uses of Politics, University of Illinois Press, Urbana, 1964, σελ. 5-9

19 Βλ. αναλυτικά: Δεμερτζής Νίκος,2002, Πολιτική Επικοινωνία, Διακινδύνευση, Δημοσιότητα, 
Διαδίκτυο, Αθήνα, Παπαζήσης σελ.213 κ.εξ., σημ. 72.

20Εικόνα 1: Πακιστάν-Αυτό είναι το σπίτι της-
Μοχάμεντ Μουχέισεν-Associated Press

21 Βλ. σχετ. σημ.19, όπ.πρ.

22 Κωνσταντινίδου Χριστίνα,2012,σελ.298, όπ.πρ.

23Kress και Van Leeuwen, 1996, σελ.140-145. Δες σχετ. επίσης στο ίδιο το κεφάλαιο IV.



άμεσης έγκλισης και απαιτεί ο θεατής να εισέλθει σε κάποιου είδους φαντασιακή 
σχέση. Σε αυτή την περίπτωση η φωτογραφία 
αποτελεί εικονική πράξη (image act).
ii.Ταυτότητα και ιδεολογία
Για την Cameron (1988:88) διακρίνονται τρεις 
τρόποι24 με τους οποίους το νόημα μπορεί να 
εξυπηρετήσει τη διατήρηση της εξουσίας:
Με την αναπαράσταση της πραγματικότητας με 
τέτοιο τρόπο που να νομιμοποιούνται ασύμμετρες 
σχέσεις, εμφανίζοντας την κυριαρχία ως 
δικαιολογημένη και που έχει κατακτήσει την 
καθολική εγκυρότητα και νομιμότητα.
Με την απόκρυψη του γεγονότος της κυριαρχίας 
συσκοτίζοντας τον πραγματικό της χαρακτήρα. Με 
το να μπορεί να πραγματώσει την κυριαρχία 
παρουσιάζοντας σαν αιώνιο και φυσικό, ό,τι στην 
πραγματικότητα είναι ιστορικό, μεταβατικό και 
πολιτισμικά καθορισμένο. Σε αυτό το πλαίσιο 
εντάσεται και η ακόλουθη φωτογραφία του 
Μοχάμεντ 

Ισλαμαμπάντ-Προσευχή για τις σκοτωμένες δασκάλες

Μουχέισεν, που παρουσιάζει τις μικρές μαθήτριες σε ένα υποτυπώδες σχολείο του 
Ισλαμαμπάντ25 να προσεύχονται για 
πέντε δασκάλες και δύο εθελόντριες 
ανθρωπιστικών οργανώσεων που 
δολοφονήθηκαν σε ενέδρα 
φανατικών ενόπλων. Ο φακός του 
έμπειρου φωτορεπόρτερ καταφέρνει 
κάτι που θεωρείται αδύνατο για τους 
δυτικούς συναδέλφους του: να 
αποτυπώσει την καθημερινή σκληρή 
πραγματικότητα για χιλιάδες παιδιά. 
Μια πραγματκότητα που φαντάζει 
“φυσική” και πολιτισμικά καθορισμένη 
για αυτά τα παιδιά, και τόσο 
παράλογη για τον υπόλοιπο κόσμο. Το 
τέλος της αθωότητας όμως 
Y Y Y Y Y Y Y Y Συρία: Τα παιδιά του πολέμου

αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στην φωτογραφία του Reuters, από 
την Συρία26. Ο δεκάχρονος Ίσα δεν πηγαίνει σχολείο. Βοηθά τον πατέρα του στην 

24Cameron, D. «Γλώσσα και σεξουαλική διαφορά. Ποια είναι η φύση της γυναικείας καταπίεσης στη 
γλώσσα», Δίνη (1988), σελ. 86-91, στο Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 
108-109 (2002), σελ. 139- 188. Βλέπε επίσης: J.B. THOMPSON, Studies in the Theory of Ideology, Polity 
Press, Cambridge, 1984· Βλ. επίσης στον  ίδιο: Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας, Παπαζήσης, 
Αθήνα, 1998. Επίσης: Κωνσταντινίδου Χριστίνα, Κοινωνικές αναπαραστάσεις του εγκλήματος. Η 
εγκληματικότητα των αλβανών μεταναστών στον αθηναϊκό τύπο, «Εγκληματολογικά» αρ. 17, 
Σάκκουλας, Αθήνα, 2001.

25ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ”, σελ.10-11,τεύχος 553,04-05.01.2014 

26ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ”, σελ.18-19, τεύχος 553, 04-05.01.2014, HAMID KHATIB/REUTERS/AURION



επισκευή οπλικών συστημάτων για τον 
“Ελεύθερο Συριακό Στρατό”, 
δουλεύοντας δέκα ώρες ημερησίως! 
Θεωρείται μάλιστα από τους 
“τυχερούς”, αφού περισσότερα από 
11.000 παιδιά κάτω των 17 ετών έχουν 
χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του 
εμφυλίου στη Συρία. Διαπιστώνουμε 
λοιπόν ότι από τις περισσότερες 
φωτογραφίες που παρατίθενται 
κατασκευάζεται και αναπαράγεται μια 
πολυσχιδής νέα ταυτότητα 
εκατομμυρίων παιδιών σε διάφορα 
σημεία του κόσμου. Η εικόνα του 
παιδιού πολεμιστή, του παιδιού που 
προσεύχεται σε μια υποτυπώδη τάξη, 
για τις δολοφονημένες δασκάλες του, 
αλλά και των παιδιών-θυμάτων που 

ΚΕΝΥΑ:Το κακό παραμονεύει/Tyler Hicks
The New York Times

αναγκάζονται να κρυφτούν στην 
αγκαλιά της μητέρας τους, όταν 
στο εμπορικό κέντρο Westgate 
Mall στο Ναϊρόμπι, στην Κένυα 
της Αφρικής, Σομαλοί 
τρομοκράτες άνοιξαν πυρ 
εναντίον αθώων οικογενειών με 
δεκάδες θύματα27.

Σχετικά με αυτό το ζήτημα ο J. 
Fiske (1998:61) θεωρεί ότι η 
πολιτική “κατασκευής” 
ταυτοτήτων... έχει βαθύ 
κοινωνικό και πολιτικό 
χαρακτήρα28. Μία ταυτότητα 
σχηματίζεται στην τομή του 
ατομικού και του κοινωνικού. 
Κατέχει κεντρικό ρόλο στη 
διαμόρφωση συμμαχιών μεταξύ 
“αυτών που είναι σαν και μας” και 
στον προσδιορισμό της 
διαφοράς από “αυτούς που δεν 
είναι σαν και μας”. Έτσι από τη 
μία αντιπαραβάλλονται οι εικόνες 
μιας 

            

27ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ” σελ.38-39, τεύχος 553, 04-05.01.2014

28Στο: Παναγιωτοπούλου Ρ.- Ρηγοπούλου Π. - Ρήγου Μ. - Νοτάρης Σ. (επιμ.),1998, σελ.61,Η 
κατασκευή́ της πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Αθήνα,Αλεξάνδρεια. 



διαφορετικής πραγματικότητας για εκατομμύρια παιδιά σε διακεκαυμένες ζώνες 
του πλανήτη και από την άλλη οι γνώριμες στιγμές της πραγματικής παιδικής 
αθωότητας όπως η φωτογραφία των μικρών κοριτσιών από το Ροστ της 
Νορβηγίας29 λίγο μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου του Χρίσματός τους στην 
μοναδική εκκλησία της περιοχής, γεγονός που πιστοποείται και από τον υπέρτιτλο 
της φωτογραφίας: “ΤΡΥΦΕΡΗ ΗΛΙΚΑ-ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΚΟ”. 

Η διαδικασία κατασκευής ταυτότητας, γίνεται, ώστε να τεθεί υπό έλεγχο τόσο η 
ίδια η ταυτότητα όσο και οι διαδικασίες δημιουργίας της. Η Βώβου (2009:85)  
σημειώνει σχετικά τη σημασία και το ρόλο των συμβολικών συστημάτων, ότι οι 
διαπραγματεύσεις ταυτότητας επιτελούνται σε διαφορετικά και πολλαπλά επίπεδα. 
Ο ρόλος μάλιστα των συμβολικών συστημάτων,όπως τέχνη, θρησκεία, μύθοι 
γλώσσα.., ως δομικών δομών, στη σκέψη του P. Bourdieu  (2001:201-211)
είναι χαρακτηριστικός30. 

Οι συμβολισμοί προφανείς: από τη μία οι ολυφυρμοί των γυναικών και των παιδιών 
στο Κασμίρ για τα θύματα του πολέμου ανάμεσα σε δύο περιφερειακές πυρηνικές 
δυνάμεις, την Ινδία και το Πακστάν31 και από την άλλη σε πλήρη αντιδιαστολή η 
εικόνα του πριγκηπικού ζεύγους να κρατά στην αγκαλιά του το διάδοχο του 
Βρετανικού θρόνου, υπό τις επευφημίες των χιλιάδων πολιτών που έχουν 
συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο, για να αποθανατίσον τη μοναδική στιγμή32. 

Σε ιδεολογικό επίπεδο οι εικόνες-φωτογραφίες από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία 
που παράγονται και αναπαράγονται μέσω των φωτογραφικών αφιερωμάτων των 
τριών Μέσων κατασκευάζουν την εικόνα του παιδιού στα πλαίσια της 
πλουραλιστικής λειτουργίας των media33. Και αυτό συμβαίνει αφού τα Μέσα δεν 
αντανακλούν αλλά διαθλούν34 και αναπαριστούν πλέον την κατασκευασμένη 
πραγματικότητα μέσω του «ορισμού της κατάστασης». 

Οι ορισμοί της πραγματικότητας επιβεβαιώνονται και παράγονται από όλες αυτές 
τις γλωσσολογικές πρακτικές (με την ευρεία έννοια) μέσω των οποίων 
αναπαρίστανται οι επιλεκτικοί ορισμοί «του πραγματικού35». 

29ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ”, σελ.12-13, τεύχος 553, 04-05.01.2014, MARCUS BLEASDALE/VII/AURION

30Για τον ίδιο τα συμβολικά συστήματα αντιπροσωπεύουν γνωστικά και επικοινωνιακά εργαλεία. Το 
ότι αυτά τα συστήματα είναι δομημένα τους προσδίδει μια συμβολική εξουσία κατασκευής της 
πραγματικότητας. Συνεπώς διαμορφώνουν την κοινωνική αφομοίωση, επιτρέποντας τη “συναίνεση 
επί του νοήματος του κοινωνικού κόσμου, η οποία συμβάλλει με θεμελιώδη τρόπο στην 
αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης”, Pierre Bourdieu.όπ.πρ.,σελ. 204-205. 

31ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ” σελ.42-43,τεύχος 553,04-05.01.2014

32ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ” σελ.24-25,τεύχος 553,04-05.01.2014

33Σταυρόπουλος Α.,2011,Αθήνα,όπ.πρ

34Δεμερτζής Ν. σελ.224, όπ.πρ.

35 Hall S, 1989,σελ.140 στο: Η επανανακάλυψη της Ιδεολογίας, Η επάνοδος του απωθημένου στα 
Μέσα, στο : Κοινωνία Εξουσία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Επιμέλεια : Μαρία Κομνηνού-
Χρήστος Λυριντζής, βʼ Έκδοση, Αθήνα, Παπαζήσης



Η κατασκευασμένη πλέον εικόνα “συνδυάζει αντιφατικά στοιχεία και παραδοχές36 
ενώ συγκαλύπτει τη συμβολική εξουσία” που έχει κάποιος “να αναπαριστά κάποιον ή 
κάτι με ένα συγκεκριμένο τρόπο”.(Hall. S,1997:257). 
Έτσι  καθιερώνεται μια κουλτούρα εικόνας για την οποία ο Σκαρπέλλος (2012)37, 
στα πλαίσια της οπτικής κοινωνιολογίας, μάς “προειδοποιεί” ότι η επονομαζόμενη 

Συρία-Σταματήστε το θάνατο-STANLEY GREEN/NOOR/AURION

πραγματικότητα38 «δεν εξαντλείται στο ορατό», δηλαδή σε ό,τι μπορεί να 
τιθασεύσει το ανθρώπινο βλέμμα. Κινούμενος μαλιστα πάντοτε39 από «την 
καταδήλωση στη συμπαραδήλωση» της εικόνας, επιχειρεί να αναδείξει τις 
«πολιτικές σκοπιμότητες» που καθορίζουν την παραγωγή της και «την καθιστούν 
φορέα ιδεολογίας». 

36 Κωνσταντινίδου Χριστίνα,2012,σελ.304, όπ.πρ.

37 Σκαρπέλος Γιάννης,2012,Εικόνα και κοινωνία,1η έκδοση,Αθήνα,Τόπος

38 Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία των διαδηλώσεων κατά του πολέμου, το καλοκαίρι του 2012, 
στην οποία συμμετείχαν και παιδιά, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, που φιλοξενεί το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
“Κ”, στο αφιέρωμά του για τον Απρίλιο του 2013,στο Χαλέπι της Συρίας. Η φωνή τους δεν 
εισακούστηκε, αφού μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες του 2013, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 517 
άνθρωποι από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Περιοδικό “Κ” ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, σελ.52-53, όπ.πρ.

39 Δες σχετ.: Διονύσης Καββαθάς,2013, Στο φωτογραφικό κάδρο: Ο οπτικός πολιτισμός, η 
απεικόνιση, τα μηνύματα και η κατανάλωση των εικόνων ΒΗΜΑ στις 05.09.2013.Όπως σημειώνει 
χαρακτηριστικά: “Μπορεί ο σημερινός αναλφάβητος να είναι εκείνος που δεν γνωρίζει να διαβάζει 
μια εικόνα, όπως έλεγε ο πρωτοπόρος Μοχόλι-Νάγκι (1936), όμως χωρίς την κριτική εργασία της 
γλώσσας, τον μόχθο της έννοιας και της γραφής, χωρίς «το αναλυτικό καθήκον», όπως γράφει ο Γ. 
Σκαρπέλος, η εικόνα μπορεί να μετατραπεί σε μύθο[....], παγιδεύoντας στη σαγήνη της το βλέμμα 
του παρατηρητή”.

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=476874
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=476874


ΜΕΡΟΣ Δʼ 
Τα συμπεράσματα της ανάλυσης
Από την ανάλυση του δείγματος συμπεραίνεται ότι από τα τρία Μέσα που 
εξετάστηκαν μόνο το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ” της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ αναδεικνύει την εικόνα 
του  παιδιού ως κυρίαρχη για το έτος 2013, μέσα από το εκτενές φωτογραφικό 
αφιέρωμα που φιλοξενεί. 
Έχοντας αντλήσει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα μεγαλύτερα Πρακτορεία 
Ειδήσεων διαπιστώνεται ότι δομείται η εικόνα του παιδιού, κατά το τριπλό πρότυπο 
λειτυργίας του Arnheim40: Ως σημείο (sign), ως εικόνα (picture) και ως σύμβολο 
(symbol). Ταυτόχρονα με την επιλεκτική εναλλαγή-ροή-παρουσίασή τους, οι 
φωτογραφίες λειτουργούν ως συναισθηματικές εμπειρίες, αναπληρώσεις, (Ν. 
Δεμερτζής,2002:213,κ.εξ.) της απουσίας α ́μεσων πολιτικών εμπειριών. 
Η εικόνα του παιδιού δομείται με πολλαπλά ταυτολογικά στοιχεία. 
Αναδεικνύεται ως ένας μικρός-ενήλικας, (Ναυρίδης Κλ. 2012:327,κ.εξ.)41, όπως για 
παράδειγμα, μαχητής για την ελευθερία της πατρίδας του, διαδηλωτής κατά του 
εμφυλίου, θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, εκτοπισμένος, πρόσφυγας... 
Στα πλαίσια του νέου μητροπολιτικού περιβάλλοντος η επανομαζόμενη 
πραγματικότητα, όπως αναφέρει ο Σκαρπέλλος (2012) 42 «δεν εξαντλείται στο 
ορατό», δηλαδή σε ό,τι μπορεί να τιθασεύσει το ανθρώπινο βλέμμα, αλλά η εικόνα 
αυτή είναι φορέας ιδεολογίας. 
Το τέλος της αθωότητας, αναδεικνύεται από τα media, ως η κυρίαρχη εικόνα 
εκατομμυρίων παιδιών που αναγκάζονται να βιώνουν μια σκληρή βίαιη και 
απάνθρωπη πολλές φορές πραγματικότητα, αφού διαβιώνουν σε ένα περιβάλλον 
έντονου θρησκευτικού και πολιτικού φανατισμού, με συνθήκες για την 
καθημερινότητά τους πολύ δύσκολες43. 
Έτσι σύμφωνα με τον Baudrillard (1999,στο:Tester Κ: 477) μέσω των media 
μετατρεπόμαστε σε “καταναλωτές του πάντοτε εξαίσιου θεάματος της φτώχειας 
και της καταστροφής και του συγκινητικού θεάματος των δικών μας προσπαθειών 
να την εξαλειψουμε”

Αν δεν θέλει44, λοιπόν,κανείς να καταποντιστεί ή να χειραγωγηθεί από τα 
τυποποιημένα οπτικά ερεθίσματα που πλήττουν καθημερινά το νεωτερικό 
υποκείμενο, τότε θα πρέπει να αντιστρέψει το ισχύον παθητικό καθεστώς της 
κατανάλωσης εικόνων σε ενεργητικό, και αυτό σημαίνει: σε επιστημονική (ή και 
καλλιτεχνική) προσπάθεια ανάγνωσης και μεταγραφής του οπτικού πολιτισμού 
μας....

40 Arnheim Rudolf, όπ.πρ.

41 όπ.πρ.

42 Βλ. σχετ: ΒΗΜΑ στις 05.09.2013 

43 Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF και της ΠΟΥ,10 χώρες φιλοξενούν σχεδόν τα δύο τρίτα του 
παγκόσμιου πληθυσμού χωρίς πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού. Αυτές είναι: Κίνα 
(108 εκατομμύρια), Ινδία (99), Νιγηρία (63), Αιθιοπία (43), Ινδονησία (39), Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό (37), Μπαγκλαντές (26), Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας (22), Κένυα (16) και Πακιστάν 
(16).Η UNICEF αναφέρει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από την έλλειψη 
πρόσβασης σε ασφαλές νερό. Εκτιμάται ότι το 71% του βάρους της συλλογής πόσιμου νερού το 
επωμίζονται οι γυναίκες και τα κορίτσια, skai.gr/20/03/2014 

44Διονύσης Καββαθάς,2013, Στο φωτογραφικό κάδρο: Ο οπτικός πολιτισμός, η απεικόνιση, τα 
μηνύματα και η κατανάλωση των εικόνων, ΒΗΜΑ στις 05.09.2013
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι ο Τύπος, στην παραδοσιακή εκδοχή της 

εφημερίδας, μπορεί να αποτελέσει για το μαθητόκοσμο μια επαγωγό γέφυρα προς τον κόσμο της 

λογοτεχνίας και της γλώσσας.  Αυτό μπορεί να γίνει γιατί ο Τύπος με το ετερόκλητο, πολυτροπικό, 

επικοινωνιακό του περιβάλλον ως σύμπαν συγκατοίκησης ποικίλης απόβλεψης ειδών με δεσπόζον το 

ενημερωτικό/πληροφοριακό στίγμα του, προσφέρεται ως πεδίο ανακάλυψης του αισθητικού χώρου, 

των οικοδομικών υλικών και των συμβάσεών του.  Η μεθοδική ανίχνευση από τους μαθητές των 

όμορων χωρικά, αλλά διάφορων ως προς τη δεσπόζουσα τους κειμένων, των ειδολογικών ορίων 

δηλαδή και δι’ αυτών των ειδοποιών διαφορών τους, όπως και του τρόπου με τον οποίο αυτά 

“διαλέγονται”, κατά Bakhtin, στο “μωσαϊκό” της εφημερίδας, με τους όρους που θέτει η κυρίαρχη 

επικοινωνιακή παράμετρος του «πεντάλεπτ[ου] αναγνώστ[η]», κατά τον Ζαχαρία Παπαντωνίου, είναι 

μια γνώση που αξίζει. Παραδειγματικά εξετάζεται η περίπτωση του νεοελληνικού χρονογραφήματος, 
ενός λογοτεχνικού είδους, που με τη μορφική του «αστασία» και τον παιγνιώδη χρονογραφηματικό 

τρόπο, διαρρηγνύει την ιδεολογικά επιχρωματισμένη πραγματικότητα της εφημερίδας.  Μέσα από 

τέτοιες αισθητικές “ρωγμές” στο χώρο του Τύπου, ο μαθητής μπορεί να αντιληφθεί με σαφήνεια τον 

ανατρεπτικό ρόλο της λογοτεχνίας σε μια κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα η μικρή φόρμα του 

χρονογραφήματος προσφέρεται για την απολαυστική προσέγγιση της γλωσσικής μορφής.   

 

ABSTRACT 
This paper attempts to prove that Press by the traditional form of a newspaper could conduct 

the students refreshingly to the world of Literature and Language. Press, a communicative environment 
with its informative dominant and simultaneously a mosaic of diverse textual genres is ideal for the 

students to reveal the aesthetic space, its materials and its rules.  In the context of Press, consisting a 

place of bakhtinian dialogue between different texts, students could find the generic differences in the 

newspaper mosaic, which is strongly defined by the hurried perception of its reader.  As a paradigm οf 

this pragmatics approach of literature is examined the disobedient (either to Literature and Journalism 

canon) genre of neohellenic chronografima, an aesthetic opening, which with its ironic trope ruptures 

the ideologically constructed newspaper reality.  In such a way the students could realize the 

substantially subversive role of literature in the social world and in the meantime through its short form 

the approach of language becomes more agreeable and fruitful.  Furthermore, thus the students, 

learning the flexible recognition of different horizons of expectation, are taught media literacy, 

certainly critical in our image civilization. 

 
 

 

 

1. TΥΠΟΣ: ΧΩΡΟΣ ΜΠΑΧΤΙΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
1
 

Ο Τύπος, στην παραδοσιακή εκδοχή της εφημερίδας, έχει αξιοποιηθεί στο πλαίσιο 

της σχολικής γνώσης εργαλειακά, δηλαδή ως μέσο με τη λογική του “αποκόμματος” και του 
αποσπάσματος από το κατά την κοινή αντίληψη θνησιγενές περιεχόμενό του και όχι ως ένα 

αυτόνομο κειμενικό σύμπαν, το οποίο προσφέρεται για ποικίλες γνωστικές εξερευνήσεις.  

                                                
1 Bλ. ενδεικτικά για την έννοια της διαλογικότητας/διαλογοποίησης στο έργο του Βakhtin: 
Μπαχτίν (1980), όπως και Τερζάκης (επιμ.-εισ.-μτφρ.) (2004). 
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Στο πλαίσιο αυτής της περιορισμένης, θα λέγαμε, συνεργασίας Τύπου και σχολείου, η 

εφημερίδα εμφιλοχωρεί ανάμεσα στη σχολική γνώση ως ιστορικό τεκμήριο στις ερευνητικές 

εργασίες μικροϊστορίας
2
 και ενίοτε ως αξιόπιστος στοχαστικός λόγος στο μάθημα της 

γλώσσας, αποσπασμένος από το γενέθλιο συγκείμενό του (επιφυλλιδικός και αρθρογραφικός 

λόγος)
3
.  Η δε διαθλασμένη εικόνα για τα ΜΜΕ μέσα από τον (επι)κριτικό λόγο γι’ αυτά στα 

σχολικά εγχειρίδια
4
 πόρρω απέχει από μια προσέγγιση που να αποκαλύπτει τις ειδολογικές 

ψηφίδες κατασκευής και το πνεύμα οργάνωσης αυτού του τόσο δυναμικού σύμπαντος, πολύ 
δε περισσότερο κάτι τέτοιο να ενταχθεί σε αυτό που λέμε διδακτέα ύλη, που λογικά θα 

έπρεπε να συντίθεται από όλη τη γνώση την κρινόμενη ως διδακτή. 

Ωστόσο, αν δούμε την εφημερίδα ως ένα χώρο συγκατοίκησης ποικίλης απόβλεψης 
ειδών εγγεγραμμένων στον ευρύ ορίζοντα του πληροφοριακού της στίγματος, ως ετερόκλητο, 

πολυτροπικό χώρο κειμενικών φωνών και μπαχτινικού διαλόγου, αντιλαμβανόμαστε ότι από 

μέσο μετατρέπεται δημιουργικά σε αυτοτελές αντικείμενο σχολικής γνώσης που μπορεί να 
αξιοποιηθεί πολλαπλά, διαθεματικά και προπάντων στα μαθήματα εκείνα που 

χαρακτηρίζονται από τους μαθητές και τις μαθήτριες ανώφελα και δεν είναι άλλα από τα 

φιλολογικά, με αρνητική προεξάρχουσα τη λογοτεχνία. 

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τόσο ένα πρωτοσέλιδο του Τύπου όσο και οι ενδότερες 
σελίδες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια επαγωγό γέφυρα προς τον κόσμο της λογοτεχνίας 

και της γλώσσας.  Επισκοπώντας ο μαθητής τις κειμενικές ψηφίδες των εφημεριδογραφικών 

σελίδων αντιλαμβάνεται ότι ο Τύπος δεν είναι απλώς ένα ενημερωτικό μέσο· στην πλήρη του 
αποστολή είναι ένα πεδίο «διανοητικής ποικιλίας» (Κόβατς & Ρόζενστιλ, 2001: 238-239), 

όπως θα έλεγε και ο κορυφαίος δημοσιογράφος Κοvach, μια κειμενική/ειδολογική satura 

(ποικιλία), θα λέγαμε εμείς, όπου στη διαμεσολαβημένη πραγματικότητά της αποτυπώνεται η 

πάλη των οπτικών και των ιδεών, συγκρούονται ή συμμαχούν ειδολογικά, διάφορες ή 
ομόλογες δεσπόζουσες.  Eκεί ο μαθητής ανιχνεύει τη σημαίνουσα κειμενική χωροταξία της 

εφημερίδας, τη σημειολογία των πηχυαίων τίτλων (Πασαλάρης, 1984: 132-140), διαπιστώνει 

ότι το κύριο άρθρο τοποθετείται δεξιά, η επιφυλλίδα στο κάτω τμήμα του πρωτοσέλιδου μιας 
παλιάς εφημερίδας κάτω από την ορίζουσα γραμμή, το χρονογράφημα πάντα στο 

                                                
2 Βλ. το διαταξικό γυμνασιακό μάθημα «Βιωματικές Δράσεις» και το οδηγητικό πλαίσιο 

τους:  ιστότοπος «Ψηφιακό Σχολείο» του ΥΠΑΙΘ: http:// ebooks.edu.gr (ημ. πρόσβασης: 25-

06-2014). 
3
 Βλ. σχετικά: τρέχον σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Λυκείου (Τσολάκης 

κ.α, 2008: 166-206). 
4
 Τουλάχιστον στο τρέχον σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνική Γλώσσα της Β  ́ Γυμνασίου 

(Γαβριηλίδου, Εμμανουηλίδης & Εμμανουηλίδου, 2006) η αναπαράσταση των σύγχρονων 
ΜΜΕ συγκροτείται πρωτίστως δια της επιλογής κριτικών κειμένων που αφορούν κατεξοχήν 

στην τηλεόραση και στα μελανά της σημεία και διαπνέονται από αμυντική διάθεση απέναντι 

στις υφέρπουσες απειλές κατά του τηλεθεατή, πολύ δε περισσότερο του αδαούς και 
ανυποψίαστου νεαρού αποδέκτη.  Ο δε παραδοσιακός Τύπος αντιμετωπίζεται περισσότερο 

φιλικά και ήπια συνδεόμενος υπαινικτικά πάλι δια των επιλεγέντων κειμένων (περιορισμένων 

αριθμητικά και στις δύο περιπτώσεις) με δυνατή δημιουργική δράση των μαθητών στο πεδίο 
του και εν γένει με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, κυρίως στα κείμενα 3 και 8 (ό.π.: 89,96).  

Ωστόσο δεν υπάρχει σαφώς εκφρασμένη προγραμματική θέση των συντακτών, η οποία 

αφήνεται να διαγραφεί υπόρρητα δια των επιλογών τους {βλ. σχετική ενότητα: 

«Παρακολουθώ, ενημερώνομαι, ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές (ΜΜΕ, Διαδίκτυο κτλ.)» 
(ό.π.: 87-98)}.  Από την άλλη μπορούμε να πούμε ότι το αντίστοιχο, τρέχον σε 

αναθεωρημένη έκδοση, εγχειρίδιο Γλώσσας της Β΄Λυκείου Έκθεση-Έκφραση για το Γενικό 

Λύκειο (Τσολάκης, 2007), επιχειρεί να παρουσιάσει τον κόσμο των ΜΜΕ 
αποστασιοποιημένα και σφαιρικά με αναφορική γλώσσα σε δύο υποθεματικούς άξονες που 

αντιστοιχούν σε δύο διδακτικές ενότητες: «Η είδηση και το σχόλιο στην είδηση» (ό.π., 13-

30) και «Η οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης» (ό.π., 31-68). Βλ σχετική ενότητα: «Η 

είδηση», ό.π., 13-68. Η αναπαράσταση των ΜΜΕ στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια μπορεί 
βέβαια να αποτελέσει ενδιαφέρον θέμα αυτοτελούς ερευνητικής εργασίας. 
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πρωτοσέλιδο μέχρι και τα προ μεταπολίτευσης χρόνια, τα χρηστικά κείμενα (αγγελίες, 

δρομολόγια, καιρός) απωθημένα στις τελευταίες τη τάξη αλλά και τη σημασία, κατά τη 

δημοσιογραφική ιεράρχηση, σελίδες.
5
 Στη συνειρμική ή συνειδητά προγραμματισμένη με 

ίδια κριτήρια αναγνωστική διαδρομή του ο αναγνώστης θα μεταπηδήσει αυτενεργά από το 

πολιτικό ρεπορτάζ στη στήλη της βιβλιοκριτικής, θα σταματήσει για να διαβάσει ένα 

μυθιστόρημα σε συνέχειες, μια γελοιογραφία ή για να καταλήξει ενδεχομένως στην επίλυση 

μιας σταυρολεξικής άσκησης, συγκροτώντας τελικά τη δική του ερμηνευτική της 
πραγματικότητας πρόταση μέσα από μια κυματοειδή πορεία διανοητικής εγρήγορσης και 

χαλαρής απόλαυσης. 

Όλα τα παραπάνω ποικίλης σκόπευσης κειμενικά είδη στο σύμπαν της εφημερίδας 
(στις πρωτοσέλιδες περιοχές και στις ενδότερες ζώνες) είναι εμπρόθετα τοποθετημένα, με 

καθοριστικό κριτήριο των επιλογών, τον αποδέκτη της, τον «πεντάλεπτ[ο] αναγνώστ[η]» 

(Παπαντωνίου, 1956: 53), όπως έλεγε τον αναγνώστη των εφημερίδων ο χρονογράφος 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου, τον αναγνώστη του δυτικού πολιτισμού με το βλέμμα το κινούμενο 

από αριστερά προς τα δεξιά και την παρεπόμενη αποκωδικοποίηση των αναγιγνωσκομένων
6
. 

Στο πλαίσιο αυτής της εποπτικής προσέγγισης ο μαθητής γνωρίζεται με την 

ειδολογική ποικιλία του εφημεριδογραφικού μωσαϊκού προσπαθώντας να ανιχνεύσει την 
ειδοποιό διαφορά των κειμενικών κατασκευών του.  Εκεί στο αρχικό συγκείμενο ανάδυσης ή 

προσαρμοστικής ένταξής τους, εντοπίζει τα ειδολογικά τους όρια, τη διάφορη δεσπόζουσα 

και απόβλεψή τους, τις ιδιάζουσες συμβάσεις τους και εν τέλει αντιλαμβάνεται πώς δομείται 
αυτός ο διαμεσολαβημένος κόσμος της εφημερίδας μέσω του οποίου διαμορφώνουμε 

καθοριστικά αντίληψη για την πολύπτυχη πραγματικότητα.  Εκεί συνειδητοποιεί ο μαθητής 

ότι αυτή η οικοδόμηση είναι επιχρωματισμένη ιδεολογικά, ακόμη και παρά την τήρηση της 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας που υπηρετεί «το μύθο της αντικειμενικότητας» (Eco, 1992: 
34-37). Ανακαλύπτει τις στερεοτυπικές μεταφορικές εκφράσεις των δημοσιογραφικών 

κειμένων που προσδίδουν απλώς λογοτεχνικό επίχρισμα και οι οποίες νεκρώνονται 

κυριολεκτικά μέσα στην οπτική ενός κλασικού ρεπορτάζ του Μαζικού Τύπου που θέλει να 
αποτυπώνει συνήθως μέσα από το συγκρουσιακό δίπολο “κοινωνία-εξουσία” τα πράγματα.   

Αυτό το  κίβδηλο ύφος δημοσιογραφικής γραφής που σφραγίζεται από τη 

λογοτεχνική προσποίηση κυριαρχεί πρωτίστως στα λεγόμενα ρεπορτάζ μέσω του 
μικρόκοσμου {feature by microcosm effect (Κομνηνού & Λυριντζής, 1989: 315-316)}· στα 

ρεπορτάζ αυτά  οποιοδήποτε γενικό θέμα απασχολεί το δημοσιογράφο (λ.χ. έγκλημα, βία, 

φτώχεια) παρουσιάζεται μέσα από τη  συγκινησιακά εξηρμένη αφήγηση μιας συγκεκριμένης 

ιστορίας-παραδείγματος, με την οποία ο αναγνώστης δεν οδηγείται σ’ ένα  επίπεδο  ατομικής 
ή κοινωνικής αυτογνωσίας, ή ακόμα και φιλοσοφικού στοχασμού, όπως συμβαίνει με τα 

αισθητικής απόβλεψης κείμενα της εφημερίδας, αλλά σε δεδομένα και επιβεβλημένα  

σχήματα  αντιπαράθεσης ευρύτερων κοινωνικών υποομάδων και κρατικής εξουσίας. 
Μέσα στα όρια του εφημεριδογραφικού χώρου αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης-

μαθητής ότι το κύριο άρθρο είναι ο φορέας του πολιτικού στίγματος της εφημερίδας, το πώς 

η πολυτροπική διαφήμιση διαλέγεται με τα όμορα χωρικά κείμενα αλλά και το πώς τα δώρα 
της εφημερίδας αποτελούν ουσιαστικά μάρτυρες μιας φθίνουσας εμπορικότητας 

συναρτημένης κάποτε όχι μόνο με τις οικονομικές και άλλες συγκυρίες, αλλά και με το 

βαθμό αξιοπιστίας του Ελληνικού Τύπου.  Ανακύπτει επίσης γι’ αυτόν το ζήτημα του  

συμβιβασμού της εμπορικότητας και της ποιοτικής πνευματικής παραγωγής και των όρων και 
ηθικών ορίων συνεργασίας με το χώρο του Τύπου ενός διανοούμενου που προσπαθεί να 

συναρμόσει χωρίς υπαναχωρήσεις τη συγγραφική του συνείδηση με το απαιτούμενο του 

υψηλού tirage, της εφημεριδογραφικής εμπορικότητας. 
 

                                                
5
 Όλα αυτά αναφέρονται στην ονομαζόμενη σελιδοποίηση της εφημερίδας που “γεωμετρεί” 

κατά κάποιον τρόπο τη δημοσιογραφική ύλη επί του χάρτου.  Περισσότερα βλ. Πασαλάρης, 

1984: 141-149. 
6
 Για το πώς αποκωδικοποιείται μια διαφήμιση αναγιγνωσκόμενη με το βλέμμα του δυτικού 

αναγνώστη βλ. Fulton, Huisman, Murphet & Dunn, 2000:287-299. 
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2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ “ΡΩΓΜΕΣ” ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
 

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο πληροφόρησης αλλά και ειδολογικού διαλόγου, όπως 

ιχνογραφικά παρουσιάστηκε παραπάνω, μπορεί να εντοπίσει o μαθητής τον αισθητικό χώρο, 

τα οικοδομικά υλικά του και τις ιδιάζουσες συμβάσεις του και να συνειδητοποιήσει την 

ανατρεπτική δραστικότητα του γνήσιου αισθητικού λόγου, του λόγου δηλαδή με 
καλλιτεχνική απόβλεψη και φορτίο αυθεντικά συγκινησιακό. 

 Εντός λοιπόν αυτού του επιμελημένα οικοδομημένου σύμπαντος ψηλαφεί ο μαθητής 

διάφορα είδη που αντιστικτικά προς την πληροφοριακή σκόπευση της εφημερίδας 
αντιμάχονται τη στερεοτυπική δημοσιογραφική σύλληψη της πραγματικότητας μέσα από 

λόγο αισθητικών χαρακτηριστικών, κι όχι απλώς λογοτεχνικές μεταμφιέσεις. Η εφημερίδα 

γενικά ρέπει προς αυτές τις αισθητικές “ρωγμές”
7
 στο συμπαγή κόσμο της δημοσιογραφικής 

“αυθεντίας”, αφήνοντας στον αναγνώστη το περιθώριο να εννοήσει τις στρατηγικές 

κατασκευής της πραγματικότητας, που του περιγράφει αξιόπιστα μέσα από τη 

δημοσιογραφική αφήγηση, ως αληθινή και ιεραρχημένη.   

Μια τέτοια αντιπροσωπευτική αισθητική χαραμάδα στην εφημερίδα είναι το 
χρονογράφημα, απότοκο της δημιουργικής συγγραφικής δράσης στο πλαίσιο των 

επικοινωνιακών παραμέτρων που έθεσε το περιβάλλον του Τύπου.   

Ο χρονογράφος επιλέγοντας το επικαιρικό υλικό του συνήθως από τα 
παραγκωνισμένα “ψιλά” της εφημερίδας αυτά τα οποία παρουσιάζονται ατάκτως ερριμμένα 

στη στήλη «Διάφορα» και «Ποικίλα» των παλαιών εφημερίδων, τα αταξινόμητα 

ειδησεογραφικά κατάλοιπα, τα faits divers κατά τo εφημεριδογραφικό λεξιλόγιο, ό,τι 

συνήθως ονομάζουμε  «μικρές ειδήσεις» (Spiteri, 2009: 185), αυτές που μένουν παντελώς 
ασχολίαστες στην εφημερίδα, ακριβώς γιατί όπως σημειώνει ο Roland Barthes, «η μικρή 

είδηση προέρχεται από μια κατάταξη αυτού που δεν κατατάσσεται.  Είναι το ανοργάνωτο 

απομεινάρι των άμορφων ειδήσεων» (ό.π.), το οποίο ο χρονογράφος μεταπλάθει λογοτεχνικά 
και εξακτινώνει φιλοσοφικά.

8
 Αναμυθοπλάθοντας αυτό το υλικό δημιουργεί πολυποίκιλες 

θεματικά ιστορίες, κατά το αριστοτελικό εικός και αναγκαίο, οι οποίες με τον ενοφθαλισμένο 

δοκιμιακό παρεκβατικό λόγο τους απογειώνονται με όχημα την ειρωνεία από το 
συγκεκριμένο μερικό της ζωής στο φιλοσοφικόν όλον.  Αποδεσμευόμενες έτσι από τους 

χωροχρονικούς δείκτες τους αποκτούν συμβολικό νόημα αντικείμενες στον αναφορικής 

στόχευσης δημοσιογραφικό λόγο, αποκαλύπτοντας την αλήθεια κι όχι αποδίδοντας την 

πραγματικότητα.
9
   

Μέσα από  την αιρετικά  ανεστραμμένη θεώρηση σημαντικού-ασήμαντου ο 

χρονογράφος επιλέγοντας μια χαρακτηρίζουσα λεπτομέρεια, παραδοξική και λανθάνουσα, 

στο περιθώριο των κατά τα δημοσιογραφικά κριτήρια σημαντικών αποδεσμεύει την πυρηνική 
ουσία των γεγονότων (περιθωριακών ή κάποτε και προβεβλημένων) και στην καταλυτικά 

κυρίαρχη  διαμεσολαβημένη πραγματικότητα των ΜΜΕ προβάλλει μέσα από την πρωτεϊκή 

γραφή του «ανυπάκουου» (Αγγελάτος, 1997: 38-39) είδους του, τόσο στις συμβάσεις του 
λογοτεχνικού κανόνα όσο και του δημοσιογραφικού, την άλλη, καλλιτεχνική και 

αντισυμβατική θέαση του κόσμου.  Με τον παιγνιώδη χρονογραφηματικό τρόπο και με λόγο 

κυρίαρχα μεταφορικό και αλληγορικό το χρονογράφημα αναζωπυρώνει μέσα από τη 

μειδιώσα φιλοσοφία του ανθρωπιστικές αξίες, διαταράσσει σφηνοειδώς τον ορίζοντα 
προσδοκίας του βιαστικού κοινού του, αφυπνίζει και ωθεί με την επιτελεστικότητά του 

κάποτε σε δράση ζωντανεύοντας το όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας, σε όλες τις 

                                                
7 Άλλες τέτοιες “αισθητικές” ρωγμές είναι η “διανοούμενη” επιφυλλίδα, το ευθυμογράφημα, 

η χειροποίητη γελοιογραφία, η δυνητικά αισθητική τεχνική φωτογραφία του φωτορεπορτάζ, 
τα κείμενα της Νέας Δημοσιογραφίας. 
8
 «Ο φιλόσοφος Αλέν, που ήθελε να είναι δημοσιογράφος για να αναδείξει το “αρθρίδιο” σε 

τέχνη, θεωρεί ότι το fait divers πρέπει να σχετίζεται με τη μεταφυσική» (Spiteri, 2009:186). 
9
 Για την εννοιολογική διαφορά αλήθειας και πραγματικότητας βλ.: Νιάρχος, 1985: 21-28 και 

ό.π.: 235-239. 
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περιστάσεις, ακόμα και σε καιρούς συγκρούσεων εμπόλεμων ή κοινωνικών, προβάλλοντας 

τον άνθρωπο και όχι το γεγονός, όπως πράττει ο  άνθρωπος της πληροφορίας, ο 

δημοσιογράφος.  Κάποτε δε στρέφει την πλάτη παντελώς σε κάθε είδους επικαιρικό υλικό 
δίνοντας την εντύπωση του ηχηρά ανεπίκαιρου, διαλέγοντας απλώς ωστόσο μια άλλη 

γριφώδη διαδρομή για να επικοινωνήσει με το κοινό του, κάποτε σε συνθήκες ανελευθερίας 

και λογοκρισίας, επιβιώνοντας στο χώρο του Τύπου με τον αμφίσημο λόγο της Τέχνης. 

Οι επόμενες παραδειγματικές αναφορές από το χρονογραφηματικό έργο κομβικού 
εκπροσώπου

10
 του είδους συνηγορούν υπέρ της παραπάνω αναφερθείσας αισθητικής φύσης 

και λειτουργίας του χρονογραφήματος στο χώρο του Τύπου.  Έτσι λοιπόν όταν ο τελευταίος 

των κλασικών χρονογράφων, ο Παύλος Παλαιολόγος (1894-1984)  δημοσιεύει το 
χρονογράφημά του υπό το συνδηλωτικό για το είδος επίτιτλο «Στο περιθώριο της ζωής», στο 

πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερο Βήμα της 3-12-1942, όπου η εικόνα του Μουσολίνι 

εκτίθεται στο κέντρο της σελίδας περιβαλλόμενη από τα κατορθώματά του ρητορικά και 
πολεμικά· prima vista μοιάζει να ασχολείται ο χρονογράφος με ένα θέμα περιθωριακό σε 

σχέση με τα ζέοντα επικαιρικά βαρυσήμαντα πολιτικά γεγονότα που αποτυπώνονται στο 

πρωτοσέλιδο.  Μέσα από το δοκιμιακού τύπου εν προκειμένω χρονογράφημά του αναδύεται, 

κατά τον τίτλο «Ο άνθρωπος που δεν δέχεται ραπίσματα», ένα ζήτημα παιδαγωγικό, 
φαινομενικά αντιστικτικά άκαιρο  σε εμπόλεμη περίοδο, καθώς αναφέρεται επικριτικά στο 

σχολείο που αποδέχεται το ράπισμα ως παιδαγωγική μέθοδο.  Αυτό, όπως σημειώνει 

μεθαύριο, θα δημιουργήσει πολίτες «βολικούς σε στραπάτσα και λακτίσματα» (ό.π.) του 
οποιουδήποτε εσωτερικού ή εξωτερικού κατακτητή, θα προσθέταμε.  Η υπόγεια αναφορά του 

στο ειδησεογραφικό συγκείμενο καταδεικνύει ότι η Ελλάδα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου 

μόνο τέτοιους πολίτες δεν είχε ανάγκη και υποδεικνύει τον τρόπο αντίδρασης και τη δέουσα 

στάση εμφυσώντας αγωνιστική διάθεση στους συμπατριώτες του. 
Ο ίδιος χρονογράφος επίσης υπό τον χαρακτηριστικά προσαρμοσμένο στις νέες 

συνθήκες επίτιτλο «Στο Περιθώριο του Πολέμου», καθώς εγγενώς το χρονογράφημα 

παρακολουθεί τον «αειμετάβολο της κοινωνίας ορίζοντα» (Πωπ, 1848: 20), σύμφωνα με το 
γεννήτορα και εισηγητή του νεοελληνικού χρονογραφήματος Κωνσταντίνο Πωπ (1816-

1878), καταγράφει τις μεταβολές στα ήθη των νεοελλήνων που επιφέρει η γερμανική 

κατοχή
11

 κινούμενος στον ηθοσκοπικό προγραμματικό άξονα του είδους, που αποτυπώνει 
μέσα από την ποικιλία των ηθών ανά εποχή τη διαχρονικά απαράλλακτη ηθική ποιότητα του 

ανθρώπου (ό.π.).  

Όταν δε ο Παύλος Παλαιολόγος, μέσα στο απολιθωμένα χρόνια της εφτάχρονης 

απριλιανής δικτατορίας στο χρονογράφημά του «Γκρίζα άνοιξη» στην εφ. Το Βήμα στις 21-5-
1974, μιλά για την άνοιξη που περιμένει κι ενώ φαίνεται να είναι τόσο ανεπίκαιρος, δια της 

μακρο-μεταφοράς αυτής μιας προσφιλούς για τους χρονογράφους θεματικής επιλογής, της 

                                                
10 Χρονογραφηματικοί διάδοχοι του Κωνσταντίνου Πωπ σε μια ενδεικτική αναφορά είναι ο 
Ειρηναίος Ασώπιος, ο Ιωάννης Κονδυλάκης, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Σπύρος Μελάς, ο 

Παύλος Παλαιολόγος, ο Νίκος Δήμου κ.α..  Βλ. περισσότερα για τους εκπροσώπους του 

είδους στο Σκοπετέας (επιμ.) (1956) όπως και Αλμπάνη (2000). 
11

 Είναι αδύνατο βέβαια τις παραμονές της εισόδου των γερμανικών στρατευμάτων στην 
Αθήνα το 1941 ο χρονογράφος να μείνει ανεπηρέαστος από τον ταραγμένο ορίζοντα των 

καιρών του. Έτσι ο Παύλος Παλαιολόγος εξακολουθεί να παρακολουθεί στο νέο 

ιστορικοκοινωνικό συγκείμενο με το χρονογραφηματικό φακό του τη ζωή (ακόμη και στο 
πολεμικό καταφύγιο), που έτσι κι αλλιώς προχωρά: «Ο κόσμος ολόκληρος σε μικρογραφία 

έχει καταδυθή, με τους ήχους των σειρήνων στα βάθη του υπογείου.  Ο κόσμος με τη 

δραματική και με την κωμική του πλευρά.  Ποικιλία ηλικιών και τάξεων»: «Μια νύχτα στο 
καταφύγιο», εφ. Το Βήμα (12-04-1941). Βλ.επίσης: Π. Παλαιολόγος, «Η “μαύρη” της τιμής», 

ό.π. (08-04-1943), όπου καταδεικνύεται μέσα από μια εφήμερη ερωτική ιστορία ότι οι 

αντίξοες συνθήκες της κατοχής όχι μόνο δεν αναστέλλουν το πάθος πλουτισμού, αλλά του 

προσδίδουν και ιδιότυπες απρόσμενες εκφάνσεις ηθικής διαφθοράς. 
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άνοιξης (επερχόμενης ή απερχόμενης), γίνεται υπαινικτικά ηχηρά επίκαιρος ελισσόμενος στη 

στρατηγική επιλογή της λογοκρισίας εκ μέρους της εξουσίας και επινοώντας δημιουργικά 

δίοδο επικοινωνίας με τους αναγνώστες του.  «Αντιστασιακή η άνοιξη παρατείνει τη δροσερή 
της παρουσία.  Χαρήτε την.  Το γαλάζιο με διακοπές.  Όπως και στον άλλο ευρωπαϊκό χώρο.  

Επαιρόμαστε για τη σταθερότητά του.  Ουρανός ανένδοτος στη μονοτονία του» (ό.π.). Ή 

παρακάτω «Με βήμα βραδύ βαδίζει η Άνοιξη στα πεπρωμένα της. Έληξε η περίοδος της 

ανθοφορίας» (ό.π.), για να σημειώσει «του Έλληνος ο τράχηλος γκρίζο δεν υπομένει» (ό.π.) 
και  να ολοκληρώσει με μια ευώδη εικόνα θριάμβου της άνοιξης που λίγο λίγο πλησιάζει τις 

μέρες του φθινοπώρου, της οριστικής δηλαδή εξαφάνισης αυτού του παροδικού γκρίζου που 

έδωσε στην «ηλιακή αυθάδεια» (ό.π.) ακόμη περισσότερη αξία: «Η περίπτωση της φετεινής 
ανοίξεως έαρ που παρατείνεται με τη νεόκοπη πράσινη χλαμύδα, και καθώς περνά από την 

ανθισμένη λεωφόρο του με βραδύ φθινοπωρινό βήμα, σκορπίζει αρώματα λεμονιάς και 

ακακίας» (ό.π.).  Έτσι ο Παλαιολόγος διατυπώνει ένα δια της αισθητικής λόγο-κωδικό, 
τακτική απελευθέρωσης στην επιβεβλημένη στρατηγικά εκ της εξουσίας ανελευθερία την 

ιστορική εκείνη περίοδο. 

Με αυτόν τον τρόπο ο χρονογράφος μένοντας πιστός στην πρόθεσή του πρώτου 

χρονογράφου του είδους, Κωνσταντίνου Πωπ (Πώπ, 1-9-1848: 20), να ανατάμνει κριτικά την 
κοινωνία του και να τη διαμορφώσει χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο είδος και τύπο λόγου, 

προσφέρει στο μαθητή ένα τολμηρό και αιρετικό οφθαλμοσκόπιο μέσα από το οποίο διαβάζει 

τις λανθάνουσες όψεις του κόσμου.  Ενώ δε το χρονογράφημα μοιάζει να αποστασιοποιείται 
από την πολιτική (όπως ηχηρά εξήγγειλε και ο εισηγητής του (ό.π.) είναι βαθιά πολιτικό με 

την έννοια που είναι η γνήσια Τέχνη.  Εκεί ακριβώς ο μαθητής συνειδητοποιεί μέσω της 

μελέτης του χρονογραφήματος ότι η Τέχνη και ο αποκλίνων λόγος της ενοχλεί τις 

βεβαιότητες αυτού του κόσμου (φιλοσοφικές, ιδεολογικές κλπ.) και θέτει τη θρυαλλίδα της 
ανατροπής, της αλλαγής των κακώς κειμένων στην κοινωνία, τόσο σε ένα βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα όσο και κυρίως σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα αργής συνειδησιακής 

διαμόρφωσης του κοινού. 
 

2.1. Η ΕΠΑΓΩΓΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ 

ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Συνάμα μέσα από την πρωτεϊκότητα του χρονογραφήματος ο μαθητής έχει την 

ευκαιρία να γευτεί διάφορες μορφές κειμένων από το θεατρικό σκέτς, το φιλοσοφικό διάλογο 

(του νιρβανικού κ. Ασόφου ή του κ. Παράδοξου του Νίκου Δήμου), το μυθιστορηματικό 

θραύσμα
12

, το δοκίμιο ή τρόπους που μετατρέπονται σε δεσπόζουσα μορφή (αφήγηση, 
περιγραφή) ή κάποτε βιβλιοκριτική, θεατρική εν γένει αισθητική κριτική με όλες τις 

συνακόλουθες ειδοποιές διαφορές. Δοκιμάζει (μεθοδικά καθοδηγούμενος) τη διανοητική 

απόλαυση του πυκνά δομημένου λόγου με την απατηλή ελαφράδα, φιλοσοφικά όμως 
σημαίνοντα και πυρηνικά ειρωνικού.   

Παράλληλα η μικρή φόρμα του χρονογραφήματος ελκύει το μαθητή να το 

επεξεργαστεί, του δίνει την ευκαιρία να εστιάσει στις μικροδομές του, να ανιχνεύσει τη 
δημιουργική υφαντική κίνηση του συγγραφέα από τον άξονα της επιλογής στον άξονα του 

συνδυασμού, παρατηρώντας το υφολογικό μικροκλίμα που δημιουργείται από τις 

απροσδόκητες συνάψεις που δεν είναι ίδιας φύσης και προθετικότητας με τις 

προσδοκώμενες, στερεοτυπικές λεξικές συνδέσεις εντυπωσιοθηρίας των δημοσιογραφικών 

                                                
12 Το χρονογράφημα με αυτή τη μορφή θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί τμήμα ενός  

μυθιστορήματος (Πώπ, 1-9-1848: 21-22), όπως αρκετές χρονογραφηματικού τύπου ιστορίες 
εντός μυθιστορημάτων θα μπορούσαν να αποσπαστούν από το γενέθλιο κείμενο και να 

αποτελέσουν αυθεντικά χρονογραφήματα.  Παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι το κείμενο « Η 

μυστική παπαρούνα» του Στράτη Μυριβήλη (Ν. Γρηγοριάδης, κ.α., 2002: 274-276) που 

αποσπασμένο από το βιβλίο του Η Ζωή εν Τάφω, μπορεί κάλλιστα να προσληφθεί ως 
χρονογράφημα, καθώς ανταποκρίνεται στις συμβάσεις του είδους. 
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κειμένων
13

. Όταν ο μαθητής λόγου χάρη διαβάζει «Ο Υπουργός φύσει ευαίσθητος (ως όλοι οι 

υπουργοί του κόσμου)» (Πωπ, 01-06-1849:456 ), αισθάνεται την ανοικείωση δια του λόγου, 

αντιστικτικά προς στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενες δημοσιογραφικές “νεκρές” μεταφορές, 
μέσα από επιλογές που προκαλούν το φιλοσοφικό μειδίαμα του αναγνώστη. 

 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η προτεινόμενη (πραγματολογικής οπτικής θα λέγαμε) προσέγγιση οδηγεί το μαθητή 
να δεί τη λογοτεχνία όχι κλεισμένη και αφυδατωμένη στο μουσειακό είδος των σχολικών 

ανθολογίων αλλά ανοιχτή και διαδραστική και το λογοτέχνη ως ένα άνθρωπο του καιρού του, 

που είναι -κι αυτό δεν είναι τούτη τη φορά προς ψόγον- «μες στην πολλή συνάφεια του 
κόσμου» και τις «ομιλίες» του Τύπου. 

Ταυτόχρονα μέσα από την επαφή με τα ποικίλα είδη που γεννιώνται  καθοριστικά 

προσδιορισμένα από τις επικοινωνιακές παραμέτρους του Τύπου αντιλαμβάνεται μέσα 
ακριβώς από τη μωσαϊκή συμπαράθεσή τους και συνθεώρησή τους ότι τα (λογοτεχνικά και 

μη) είδη δεν είναι απλώς κατηγορίες ταξινόμησης των διαφόρων κειμένων προς εκμάθηση 

αλλά μάρτυρες της πολιτισμικής έκφρασης μιας κοινωνίας (από το κύριο άρθρο και το 

χρονογράφημα ως τις μικρές αγγελίες
14

) και των αναζητήσεων της, «σύνθετες και ενεργείς 
ιστορικο-πολιτισμικές ενότητες, γεμάτες από νόημα και αξίες, που είναι διαθέσιμες για να 

“απαντήσουν” σε ερωτήσεις προσφέροντας ερείσματα για την καλλιτεχνική δημιουργία» 

(Αγγελάτος, 1997: 169). 
Πέραν όλων αυτών των θετικών καρπών που αποκομίζονται, εάν θεωρήσουμε ως 

άξιο λόγου αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο τον κειμενικό πλανήτη του Τύπου και την εντός 

του, εξαιτίας αυτού και χάριν αυτού, παραγόμενη λογοτεχνία, κάτι που προκύπτει ως 
παρεπόμενο όφελος είναι μια επαγωγός εισαγωγή, προπαιδεία στον “επικοινωνιακό” θα 

λέγαμε (μηντιακό) γραμματισμό, ή όπως άλλως έχει διατυπωθεί ως «αλφαβητισμός στα 

μέσα» (Κωνσταντινίδου, 2006: 18-40), το αγγλιστί media literacy (Coiro, Κnobel, Lankshear 

& Leu, 2008: 104-105), γραμματισμός που δεν περιορίζεται απλώς στους όρους οικοδόμησης 
του εφημεριδογραφικού σύμπαντος, αλλά σκοπεύει στην απόκτηση της ικανότητας, χρήσιμης 

και ευρύτερα, της ανάγνωσης και κατανόησης πολλών και διαφορετικής απόβλεψης, 

ειδολογικά ποικίλων κειμένων και οδηγεί στην απόκτηση μιας ευλύγιστης ανταπόκρισης 
στην αλλαγή οριζόντων προσδοκίας και  ειδολογικών τόπων.  

Διαφωνούμε λοιπόν με την ένταξη του Τύπου στη σχολική γνώση αποκλειστικά με 

τη λογική του αποκόμματος, καθώς δια της απόσπασης από το φυσικό συγκείμενο 

καταδεικνύεται ενδεχομένως η διαχρονικότητα ενός θεωρούμενου εφήμερου κειμένου, αλλά 
λησμονώντας αυτό το γενέθλιο πολυεστιακό συγκείμενο της εφημερίδας ο μαθητής δεν έχει 

την ευκαιρία να αισθανθεί τον ανατρεπτικό ρόλο της λογοτεχνίας στην κοινωνία, κάτι που 

                                                
13 Σε αυτήν τη στερεοτυπικότητα της δημοσιογραφικής αναπαράστασης αναφέρεται και ο 

Henry David Thoreau, το 1854, όταν επισημαίνει: «Είμαι βέβαιος ότι ποτέ δεν διάβασα 
κανένα αξιομνημόνευτο νέο σε εφημερίδα.  Αν διαβάσουμε για έναν άνθρωπο που τον 

λήστεψαν ή που δολοφονήθηκε ή σκοτώθηκε σε ατύχημα ή ένα σπίτι που κάηκε ή ένα 

σκάφος που ναυάγησε ή ένα ατμόπλοιο που τινάχτηκε στον αέρα […] δεν χρειάζεται ποτέ να 
διαβάσουμε για άλλο.  Ένα αρκεί.  Αν γνωρίζετε τη γενική αρχή, τι σας νοιάζουν οι μύριες 

περιπτώσεις και εφαρμογές της;»: Henry David Thoreau, «Τίποτε το νέο» (1854) στο 

Λιβιεράτος & Φραγκούλης (1992): 28. 
14 Ωστόσο πέρα από τη χρηστική σκοπιμότητα της ύπαρξής τους, οι μικρές αγγελίες 
αποτελούν μια αποκαλυπτική έκφραση του πολιτισμικού στίγματος μιας κοινωνίας, καθώς 

υποστήριζε και ο Άγγλος φιλόσοφος Ηerbert Spencer (1820-1903), φαινομενολογικών 

αντιλήψεων κατά βάση. Βλ. (Χουρμούζιος, 15 Μαρτίου 1938: 398). Συνομολογεί και ο 
Παύλος Νιρβάνας, γνώστης κι ο ίδιος των θεωριών του Spencer, σε χρονογράφημά του με 

πηγή έμπνευσης μια μικρή αγγελία -πραγματική ή κατασκευασμένη αδιάφορο (Νιρβάνας, 

1925: 12-13) όταν γράφει ότι «υπάρχουν όμως μερικαί […] αγγελίαι, αι οποίαι κρύβουν 

σιωπηλάς τραγωδίας» (ό.π.:12).  Στο σημείο αυτό φαίνεται πώς το χρονογράφημα 
“διαλέγεται” με τη χρηστική ύλη της εφημερίδας.   
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γίνεται ορατό με τον αγώνα λόγου χάρη του χρονογράφου να αντιπαλέψει το φθαρτό και 

εφήμερο, να οδηγήσει σε νέες ατραπούς ένα κοινό που δεν αφιερώνει πάνω από ένα τέταρτο 

για να ασχοληθεί με όλο το έντυπο και μέσα από το ωραίο ψεύδος της Τέχνης να μιλήσει για 
την αλήθεια κι όχι για την πραγματικότητα.  

Η εφημερίδα είναι φύσει προσκολλημένη στην ειδησεογραφική της ρουτίνα· αναζητά 

συνεπώς την εύληπτη και εφησυχαστική τυποποίηση στο πλαίσιο πάντα του αδυσώπητου 

ανταγωνισμού των εφημερίδων, της οικονομικής ανασφάλειας άμεσα συναρτημένης με το 
άστατο των προτιμήσεων του αγοραστικού κοινού της.  Μέσα από τη στερεοτυπική 

παρουσίαση των θεμάτων, χάνεται το συγκινησιακό στοιχείο που διατρέχει αδιόρατα τα 

γεγονότα
15

 και του οποίου η γνώση συμβάλλει καίρια στη βίωση και στην εννόησή τους, ενώ 
αντιθέτως η Τέχνη, στην περίπτωσή μας το χρονογράφημα, μέσα από την ανοικειωτική, 

υπονομευτική των στερεοτύπων έκφρασή της, αγγίζει βαθιά την ψυχή του αναγνώστη γιατί 

με τις δικές του ροπές εκδιπλώνει την αλήθεια, που συνιστά τελικά την ουσιαστική 
πληροφορία. 

Με την παρούσα θεώρηση επιχειρείται να οριστεί δια του χώρου του Τύπου ένα 

ανανεωτικό πλαίσιο προσέγγισης της λογοτεχνίας, ως κοινωνικού και ιστορικού προϊόντος 

στις ποικίλες ειδολογικές ενσαρκώσεις της που παράγεται από ανθρώπους και απευθύνεται 
σε αυτούς.  Ίσως αν βιωθεί αυτό με ελκυστικά ανακαλυπτικό τρόπο οι μαθητές πιθανότατα 

να μην αναρωτιούνται πλέον τι χρειάζονται οι ποιητές σε όλους τους καιρούς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση της ασκηθείσας ξενόγλωσσης 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και η ένταξη της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών 

στην Ελληνική Εκπαίδευση κατά το διάστημα 1931-2010. 

 

Έχοντας ως κριτήριο την άσκηση της εκάστοτε ασκούμενης ξενόγλωσσης 

εκπαιδευτικής πολιτικής σε ελληνικό επίπεδο σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες εξελίξεις 

στο διεθνές περιβάλλον, το θέμα διερευνάται μέσα από τρεις χρονολογικές ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα που εκτείνεται από το 1931 ως το 1945, εξετάζεται η χάραξη μιας 

νέας ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής της Ελλάδας με στόχο την καλλιέργεια των ξένων 

γλωσσών σε πανεπιστημιακό επίπεδο και το άνοιγμά της στον ευρύτερο κόσμο . Στη 

δεύτερη ενότητα που αρχίζει από το 1945 και φτάνει ως το 1990 διερευνάται τόσο ο 

ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης για την ανάδειξη του 

ισχυρότερου όσο και ανταγωνισμός για την επικράτηση των «ισχυρότερων» έναντι των 

«ασθενέστερων» γλωσσών. Ο απόηχος αυτού του διεθνούς ανταγωνισμού για την 

ανάδειξη των «ηγεμονικών» γλωσσών, επηρεάζει με τον καιρό εντονότερα και την 

ελληνική ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική. Στην τρίτη ενότητα που ξεκινάει το 1991 

και συνεχίζεται ως το 2010 εξετάζεται η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων που ουσιαστικά 

προκύπτει μετά την οριστική διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης και την σχεδόν 

ταυτόχρονη ίδρυση στα 1992 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της Ε.Ε. είναι μεταξύ 

άλλων η παροχή στα μέλη-κράτη της μιας παιδείας με ευρωπαϊκή διάσταση και η χάραξη 

μιας ενιαίας ευρωπαϊκής γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής.  Οι επιδράσεις αυτής της 

ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής που ασκεί ευθύς με την ίδρυσή της η Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την προώθηση των νέων αξιών της πολυγλωσσίας, της πολυπολιτισμικότητας 

και συνεργασίας είναι πλέον άμεσες τόσο στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη – 

μέλη.  

 

Η ερευνητική προσέγγιση του θέματος γίνεται με βάση την «ιστορικο –ερμηνευτική» 

μέθοδο και εδράζεται στις ιστορικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

εξελίξεις που επιτελούνται όχι μόνο εντός του Ελληνικού  αλλά ταυτόχρονα και 

παράλληλα εντός του Βαλκανικού, του Ευρωπαϊκού και του ευρύτερου Παγκόσμιου 

περιβάλλοντος.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η σημερινή κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο 

μορφωτικών και κοινωνικών αναγκών στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο παραδοσιακός ρόλος του σχολείου μεταβάλλεται και οι συνθήκες 

διαμόρφωσης των γνωστικών δεδομένων γίνονται πολύτροπες και πολυποίκιλες 

(ΔΕΠΠΣ, 2003). Αποβλέποντας στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης καθώς 

και στην κατάκτηση των γνώσεων μέσα από τη διερεύνηση και την ενεργή συμμετοχή 

των μαθητών, προωθείται η διαθεματικότητα. Αυτή έχει πολλές εκφάνσεις που δεν 

ακολουθούν τις πρακτικές των παραδοσιακών αναλυτικών προγραμμάτων με τα διακριτά 

και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα (Ματσαγγούρας, 2002). Η παρούσα εισήγηση 

βασίζεται στη διαθεματική διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  

της Γ' Γυμνασίου στο πλαίσιο της πιλοτικής διδασκαλίας της κατά το σχολικό έτος 2013-

2014 στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από τη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών (γερμανικά, γαλλικά). Στόχος της έρευνας υπήρξε η 

μελέτη της διδασκαλίας της μετάφρασης λογοτεχνικού-ποιητικού κειμένου σε 

πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.  

 

ABSTRACT 

The current socio-economic reality creates a new framework of educational and social 

needs in the knowledge society. In this context, the traditional role of the school is 

changing and conditions shaping cognitive data are becoming multimode and diverse 

(DEPPS, 2003). With a view to upgrading the quality of education and the acquisition of 

knowledge through exploration and active participation of students, interdisciplinarity is 

being promoted.  This has many facets that do not follow the practices of traditional 

curricula with distinct and independently taught courses (Matsagouras, 2002). This paper 

is based on the interdisciplinary teaching of Modern Greek Literature through the 

teaching of foreign languages (German and French) in the third class of the Experimental 

High School of the University of Patras, during the school year 2013-2014. The aim of the 

research is to study the teaching of translation literary-poetic text in multilingual and 

multicultural environments. 

 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών έχει συνδεθεί στην εποχή μας κυρίως με 

πρακτικούς σκοπούς, από τους οποίους ο κυριότερος είναι η απόκτηση προσόντων που 

θα εξασφαλίσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Παρόλο που πολλές έρευνες (Eurydice, 

2006· Πρόσκολλη, 2000·  Τοκατλίδου, 1980) υπογραμμίζουν την πολιτισμική διάσταση 

ως στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας, σπάνια επιδιώκεται 

κάτι παραπάνω από μια απλή μηχανιστική κατάκτηση «συνταγών» και κανόνων που θα 

εξασφαλίσουν την επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης. 
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Όμως έχει πολλές φορές τονιστεί ο ουσιαστικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει 

η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, με κύριο στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές 

«δεξιότητες ζωής» όπως ευελιξία, κριτική σκέψη, πνεύμα συνεργασίας, ικανότητες καλής 

επικοινωνίας, αυτονόμηση της μάθησης, κτλ. (Σαμαρά, 2005·Φωτιάδου, 2001).  

Με αφετηρία τις παραπάνω παρατηρήσεις και με δεδομένη την πιλοτική εφαρμογή 

των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
1
 στα μαθήματα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας και Λογοτεχνίας, κατά το α’ τρίμηνο του σχολικού έτους 2013 – 2014 στο 

Πρότυπο – Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών εφαρμόστηκε πιλοτικά η 

διαθεματική προσέγγιση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με την Γαλλική και Γερμανική 

Γλώσσα.
2
 Ως κοινός τόπος επιλέχθηκε η ποίηση και συγκεκριμένα: το ποίημα «Για τη 

ζωή» του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ σε μετάφραση Γιάννη Ρίτσου, το ποίημα «Du 

musst das Leben nicht verstehen»
3
 του R.M. Rilke και ένα από τα «Stances»

4
 του Jean 

Moréas.  

Αφού, λοιπόν, παρουσιάσουμε το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με τα πιλοτικά 

προγράμματα σπουδών και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ) που αφορούν 

τόσο τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, όσο και τη διδασκαλία 

των ξένων γλωσσών, θα δούμε ειδικότερα τη θέση που κατέχει η μετάφραση ως 

διαδικασία στα ΑΠΣ και τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει η διαδικασία αυτή για το 

διδασκόμενο. Όλα τα παραπάνω θα τα διερευνήσουμε υπό το πρίσμα της διαθεματικής 

προσέγγισης, όπως αυτή κατοχυρώνεται μέσα από τα σύγχρονα ΑΠΣ. 

Ο βασικός μαθησιακός στόχος είναι να δοθεί στους διδασκόμενους η δυνατότητα να 

γνωρίσουν μια άλλη διάσταση της διδασκαλίας των γλωσσών (όχι μόνο της μητρικής, 

αλλά και της δεύτερης/ ξένης): τη διάσταση της πολιτισμικής ανταλλαγής που μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από την απόπειρα να μεταφερθεί ένα λογοτεχνικό κείμενο από μια ξένη 

γλώσσα στη μητρική μας γλώσσα. Εξάλλου οι νευροεπιστήμες στην εποχή μας μπορούν 

πλέον να απεικονίζουν (και) τα βιολογικά οφέλη από τη εμπλοκή μας στη διαδικασία να 

αποδώσουμε ένα κείμενο από μια γλώσσα σε μια άλλη (Τσολάκη, 2012). 

 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Η πιλοτική εφαρμογή των ΑΠΣ για τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας προβλέπει ότι «η γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας […] 

αντιμετωπίζεται κριτικά και λειτουργικά: οι κανόνες και οι ταξινομήσεις αξιολογούνται 

ως προς την ακρίβεια και επάρκειά τους σε σχέση με την πραγματική χρήση της 

γλώσσας, οι μορφές συνδυάζονται με λειτουργίες και οι γραμματικές επιλογές 

αξιολογούνται ως μηχανισμοί κατασκευής ύφους, και το ύφος με τη σειρά του ως μια 

κατηγορία που δεν είναι κοινωνικά και πολιτισμικά «αθώα», αλλά ενδείκτης κοινωνικών 

σχέσεων και φορέας κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών μηνυμάτων. Στο πλαίσιο 

αυτό η ενημερότητα σχετικά με τη δομή της πρότυπης γλώσσας εμπλουτίζεται με 

ενημερότητα σχετικά με τη δομή τοπικών γεωγραφικών ποικιλιών, κοινωνικών ποικιλιών 

κτλ., καθώς και με τη δομή άλλων γλωσσών» (Π.Ι., 2011, σελ.13). 

Επίσης σημαντική κρίνεται «Η ανάπτυξη της κριτικής και ταυτόχρονα δημιουργικής 

σχέσης των μαθητών με το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και η 

                                                             
1
 Πιλοτική Εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295379 
2 Λόγω της ιδιαίτερης πολιτισμικής επίδρασης της Αγγλικής Γλώσσας, που την καθιστά γλώσσα έκφρασης 

της νεανικής κουλτούρας, αποφασίσαμε με τον αντίστοιχο διδάσκοντα να την συμπεριλάβουμε σε 

δεύτερη φάση της έρευνάς μας. 
3 Du musst das Leben nicht verstehen: Δεν πρέπει να καταλαβαίνεις τη ζωή. 
4 Stances: Στροφές. 
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συμβολική ενδυνάμωση της υποκειμενικότητας όλων των μαθητών και μαθητριών έτσι 

ώστε να γίνουν ενεργητικοί πολίτες και παραγωγοί πολιτισμού. Η αναγνώριση ότι η 

λογοτεχνία είναι ένας κατεξοχήν διαπολιτισμικός τόπος όπου ο διάλογος ανάμεσα στους 

πολιτισμούς γίνεται πράξη μέσα από τη μετάφραση, τη διασκευή και την αέναη 

επανερμηνεία […]» (ό.π., σελ.21). 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα δείγμα εφαρμοσμένης διδακτικής πρότασης στο 

πλαίσιο της διαθεματικότητας. Τα διδακτικά αντικείμενα που εμπλέκει είναι η 

Νεοελληνική Λογοτεχνία και η Γαλλική και Γερμανική Γλώσσα της Γ’ Γυμνασίου. 

Βασικός της στόχος είναι να αναδείξει τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει η 

διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και λογοτεχνίας μέσα από τη διαθεματική της 

προσέγγιση με τις ξένες γλώσσες και λογοτεχνίες. 

Κατά συνέπεια, η διδασκαλία ξένων γλωσσών οφείλει να εστιάσει το ενδιαφέρον 

της όχι μόνο στην εκμάθηση λέξεων και γραμματικοσυντακτικών κανόνων, αλλά στην 

ανάπτυξη της ικανότητας να μεταβαίνουν οι διδασκόμενοι από το πραγματολογικό 

περιβάλλον της μητρικής τους γλώσσας στο πραγματολογικό περιβάλλον της ξένης 

γλώσσας. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο εστιάζεται και η πολιτισμική διάσταση της 

διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Οι μαθητές διαμορφώνουν πολυπολιτισμική συνείδηση και 

αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες χρησιμοποιώντας γλωσσικές, 

παραγλωσσικές ή και εξωγλωσσικές επιλογές (Eurydice, 2006· Πρόσκολλη, 2000· 

Τοκατλίδου, 1980). 

Παράλληλα, το Ενιαίο Πρόγραμμα των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ), όπως αυτό 

παράχθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ» (Σχολείο 21
ου

 αιώνα), προβλέπει την ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας και 

της επικοινωνίας. Αυτοί οι δύο παράγοντες, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της 

κριτικής ικανότητας και της διαθεματικής μόρφωσης, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Συνεπώς, εκτός από τη χρήση της γλώσσας σε 

αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας και την ανάπτυξη της μεταγνωστικής δεξιότητας 

«μαθαίνω πώς να μαθαίνω», στόχος της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι και η 

λειτουργική χρήση της γλώσσας (χρήση της γλώσσας ως εργαλείο μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο και για ένα συγκεκριμένο σκοπό προκειμένου οι μαθητές να 

ερευνούν, να ανακαλύπτουν, να καταλαβαίνουν και να συνθέτουν πληροφορίες). 

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η μετάφραση καθώς «είναι μια καθολική 

ανθρώπινη δραστηριότητα, αναγκαία σε όλες τις εποχές ανά την υφήλιο, λόγω των 

επαφών ανάμεσα σε κοινότητες που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, είτε οι επαφές αυτές 

είναι ατομικές, είτε συλλογικές, τυχαίες ή συνεχείς, είτε συνδέονται με οικονομικές 

συναλλαγές ή πραγματοποιούνται στα ταξίδια είτε αποτελούν αντικείμενο 

θεσμοθετημένων κωδικοποιήσεων (π.χ. δίγλωσσες συνθήκες μεταξύ κρατών)» (Ladmiral, 

2007, σελ. 27).  

Όπως σημειώνει και στη διατριβή του ο Γάλλος θεωρητικός της μετάφρασης 

Georges Mounin (1963, όπ. αναφ. στο Κυριαζόπουλος, 2002) μετάφραση δεν σημαίνει 

αντικατάσταση των σημείων από μια γλώσσα σε μια άλλη, αλλά μετάβαση από ένα 

σύστημα σε ένα άλλο, από έναν πολιτισμό σε έναν άλλο πολιτισμό και από μια ιστορική 

περίοδο σε μια άλλη. 

Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στο δοκίμιο του Eugene A. Nida (1964), ο οποίος με 

αφετηρία τις βιβλικές μεταφράσεις, τίθεται υπέρ της δυναμικής ισοδυναμίας και 

καταλήγει στο ότι η μετάφραση είναι εφικτή όταν στόχος της είναι «να συσχετίσει το 

μήνυμα της γλώσσας-πηγής με συναφείς τρόπους συμπεριφοράς στο πλαίσιο του 

πολιτισμού-στόχου» (σελ. 32). Αλλά και η Romy Heylen (1991, όπ. αναφ. στο Γούτσος, 

2001) υπογραμμίζει σχετικά με τη λογοτεχνική μετάφραση ότι η έννοια της ισοδυναμίας 

εντάσσεται σε ένα ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Επιπλέον, στο δοκίμιο 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014 

Θεματική: ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

5 
 

του Itamar Even-Zohar (1990, οπ. αναφ. στο Γούτσος, 2001) παρουσιάζεται η θεωρία των 

πολυσυστημάτων, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία της μετάφρασης είναι μία μόνο 

από τις πιθανές διαδικασίες μεταβίβασης από τη μια γλώσσα στην άλλη.  

Στην πραγματικότητα, ο ρόλος της μετάφρασης στη διδακτική των ξένων γλωσσών 

αλλά και η χρήση της ως μέσο εκμάθησης είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί 

αρκετά (Μιχαλοπούλου, 2012). Από τη μία μεριά, για μεγάλο χρονικό διάστημα 

επικρατούσε η άποψη ότι η μετάφραση και η χρήση της μητρικής γλώσσας λειτουργεί εις 

βάρος της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ενώ, από την άλλη, τα τελευταία χρόνια η 

μετάφραση θεωρείται ένα εργαλείο που συμβάλλει στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας 

(Νενοπούλου, 2006· Χατζηγεωργίου, 2002). Όπως αναφέρει η Lopriore (2006, όπ. 

αναφέρεται στο Μιχαλοπούλου, 2012, σελ. 85), παρόλο που η μετάφραση ήταν χωρίς 

αμφιβολία το πρώτο μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη διδακτική και την εκμάθηση των 

ξένων γλωσσών, η στάση απέναντι στη μετάφραση στον τομέα της διδακτικής των 

γλωσσών, κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 70, είναι συνήθως διφορούμενη σε 

σημείο να παράγει πρακτικές εξοστρακισμού, βασισμένες στην άποψη ότι η παρεμβολή 

της μητρικής γλώσσας θα επιβράδυνε την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των 

μαθητών ή εν πάση περιπτώσει θα απαιτούσε πολύ χρόνο.  

Κατά τη διάρκεια του 20
ου

 αιώνα υπήρξε διαφορετική αντιμετώπιση της 

μετάφρασης ως διδακτικό μέσο. Η μετάφραση θεωρούνταν απολύτως απαραίτητο 

εργαλείο για την εκμάθηση μιας γλώσσας (Χατζηγεωργίου, 2002, σελ. 255). Πάντως, οι 

Cuq και Gruca (2005) υποστηρίζουν ότι «η μετάφραση αποτελεί μια φυσική νοητική 

διεργασία που διευκολύνει τον μαθητή στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, μέσα από τη 

σύγκρισή της με τη μητρική» (σελ. 402). Την ίδια γνώμη έχει και ο Cook (2001), 

σύμφωνα με τον οποίο «τα τελευταία χρόνια η μετάφραση, μετά από πολυετή 

αποκλεισμό, επανεντάχθηκε σταδιακά στην τάξη και η χρήση της έγινε ξανά αποδεκτή 

όχι μόνο από την ωφελιμιστική άποψη του ζητήματος (υπό την έννοια ότι η μετάφραση 

αποτελεί συχνά το γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο εξήγησης του νοήματος 

μιας νέας λέξης), αλλά και ως θεωρητικά αιτιολογημένη δραστηριότητα που βοηθά στην 

εκμάθηση της γλώσσας» (σελ. 119). Άλλωστε, ο Rey (2006) υποστηρίζει ότι «στο 

σημερινό περιβάλλον παγκοσμιοποίησης στόχος δεν είναι να θριαμβεύσει η μία γλώσσα 

απέναντι στις άλλες, αλλά το άνοιγμα τους, κυρίως μέσω της μετάφρασης, και ο 

αμοιβαίος εμπλουτισμός τους» (σελ.17). 

Η λογοτεχνική μετάφραση είναι ένας τόπος που έχει κατά καιρούς εγείρει διάφορα 

ζητήματα (γλωσσικά, υφολογικά, πολιτισμικά και άλλα), και παρουσιάζει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον (δηλωτικό είναι το γεγονός ότι πολλοί καταξιωμένοι λογοτέχνες παγκοσμίως 

καταπιάνονται με τη μετάφραση/ απόδοση έργων ομοτέχνων τους). Επομένως, η 

δυσκολία που παρουσιάζεται στη διδακτική της μετάφρασης του λογοτεχνικού κειμένου, 

έγκειται σύμφωνα με τον Βάρσο (2010), στις σχέσεις γλώσσας και νοήματος δεδομένου 

ότι στη λογοτεχνική μετάφραση δε φαίνεται να υπάρχει ένα και μόνο νόημα που να 

ανταποκρίνεται στο νόημα του πρωτοτύπου. Το λογοτεχνικό κείμενο φορτίζεται 

υπερβολικά με σημασίες. Όσον αφορά τη γλώσσα, η ανάλυση των μεταφραστικών 

επιλογών πρέπει να επικεντρώνεται στη λογοτεχνική λειτουργία συγκεκριμένων 

γλωσσικών μηχανισμών.  

Εδώ αξίζει να αναφερθεί η πολύ ενδιαφέρουσα έννοια της Μετα-Ποίησης του 

Connolly (1997, σελ.10) σύμφωνα με την οποία «ένα μεταφρασμένο ποίημα αποτελεί 

στην ουσία ένα μετα-ποίημα, όπως και η λογοτεχνική μετάφραση είναι μια μορφή μετα-

λογοτεχνίας και παράγει μετα-κείμενα». 

Από την άλλη πλευρά, η «παιδαγωγική μετάφραση» είναι μια διαδικασία 

παραγωγής η οποία πρέπει να λειτουργεί ως δοκιμασία ικανότητας στη γλώσσα-πηγή και 

στη γλώσσα-στόχο και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο παιδαγωγικό σύνολο (Ladmiral, 
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2007, σελ. 53). Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη και αληθινά δημιουργική γλωσσική 

διεργασία (Μπαμπινιώτης, 2010).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χατζηγεωργίου (2002, σελ. 258) προτείνει να προστεθεί 

η μετάφραση ως η πέμπτη μακροδεξιότητα (skill) στις υπόλοιπες τέσσερις που είναι η 

κατανόηση, η ομιλία, η ανάγνωση και η γραφή, και να ενσωματωθεί ως επιπλέον 

γλωσσικός στόχος στο μάθημα της γλώσσας. Η μετάφραση θα επιτρέψει στο μαθητή να 

συνειδητοποιήσει τις ικανότητές του να μεταβαίνει από τη μία γλώσσα στην άλλη σε 

συγκεκριμένες περιστάσεις. Ομοίως, θα επαναπροσδιορίσει τις διαδικασίες ανάπτυξης 

της μεταφραστικής προσέγγισης της παιδαγωγικής μετάφρασης. Σε αυτή την κατεύθυνση 

προσανατολίζεται και ο Puren (1995) ο οποίος τονίζει την αναγκαιότητα αποκατάστασης 

της παιδευτικής αξίας της μετάφρασης. Βέβαια, ο Bastin (2007) θέτει δύο προϋποθέσεις, 

αυτή της ποιότητας και της δημιουργικότητας καθώς « [..] χωρίς ποιότητα δεν υπάρχει 

ούτε αληθινή μάθηση ούτε αποτελεσματική επικοινωνία· χωρίς δημιουργικότητα δεν 

υπάρχει ούτε άνοιγμα στους άλλους ούτε πρόσβαση στον Άλλο» (σελ. 46). 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

«Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα» τιτλοφορείται η πρώτη μεγάλη θεματική 

ενότητα για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ’ Γυμνασίου, έτσι όπως 

καθορίζεται από το νέο πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών και μέσα από την ελευθερία που 

παρέχεται στο διδάσκοντα να δημιουργήσει σταδιακά το δικό του ανθολόγιο κειμένων 

λαμβάνοντας πια υπόψη την ιστορικότητα του αναγνώστη και όχι του κειμένου, 

βρεθήκαμε στο ποιητικό κείμενο «Για τη Ζωή» σε ποίηση Ναζίμ Χικμέτ και μετάφραση/ 

ποιητική απόδοση  Γιάννη Ρίτσου. 

Γιατί Ναζίμ Χικμέτ; Γιατί όπως εύστοχα παρατηρεί ο Γιάννης Ρίτσος ο Χικμέτ 

βίωνε εντός του την ενότητα της παγκόσμιας κουλτούρας και παρ’ όλες τις ιδιαίτερες 

προτιμήσεις του -κοινωνικές και ιδεολογικές- δε δεχόταν πρόχειρους διαχωρισμούς του 

πνευματικού πολιτισμού σε «ανατολικό» και «δυτικό», σε «προοδευτικό» και 

«παρακμιακό» και έτεινε στην αποκατάσταση ενός ενιαίου ανθρωπιστικού πολιτισμού. 

 

 «Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε  

Πρέπει νὰ τήνε πάρεις σοβαρά,  

Δίχως ἀπ᾿ ὄξω ἢ ἀπὸ πέρα νὰ προσμένεις τίποτα.  

Δὲ θά ῾χεις ἄλλο πάρεξ μονάχα νὰ ζεῖς.» 

 

Μέσα από την απήχηση αυτού του ποιήματος στους μαθητές προέκυψε το 

ερώτημα:«από ποια γλώσσα μετέφρασε ο Ρίτσος τον Χικμέτ; Ήξερε Τούρκικα;». Από 

την άλλη τέθηκε σε επίπεδο ιδεών το ζήτημα, αν και σε άλλες γλώσσες υπάρχουν 

ποιήματα που να εκπροσωπούν καθαρές στάσεις ζωής. Η συζήτηση που προέκυψε από το 

μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας μεταφέρθηκε στο μάθημα της Γερμανικής και 

της Γαλλικής Γλώσσας, όπου επαναδιατυπώθηκε το ερώτημα περί ξενόγλωσσων 

ποιημάτων που αντανακλούν στάσεις ζωής.  

Έτσι σε συζήτηση με τις διδάσκουσες καταλήξαμε να επιλέξουμε τα εξής συναφή 

θεματολογικά ποιήματα: 

Α) Το ποίημα “Du must das Leben nicht verstehen” του R.M. Rilke και  

Β) Ένα από τα “Stances” του J. Moréas. 

Στο γερμανόφωνο ποίημα η θεματολογική συνάφεια με το ποίημα του Χικμέτ είναι 

εξόφθαλμη, ενώ στην περίπτωση του Moréas χρειαζόταν μια βαθύτερη μελέτη, 

προκειμένου οι  μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι και ο πεσιμισμός που αναδύεται από 

το ποιητικό υποκείμενο συνιστά στάση ζωής. 
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Η μέθοδος που εφαρμόστηκε κατά τη διαθεματική διδασκαλία ήταν η 

ομαδοσυνεργατική. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Πρότυπου 

Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών χωρίστηκαν ανά τμήμα σε ομάδες, 

ανάλογα με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που παρακολουθούν. Έτσι προέκυψαν τρεις (3) 

ομάδες ανά τμήμα για το τμήμα των μαθητών της Γαλλικής και δύο (2) ομάδες ανά 

τμήμα για το τμήμα των μαθητών της Γερμανικής (αναλογικά προς τον αριθμό των 

μαθητών που παρακολουθούν κάθε ξένη γλώσσα). Σε κάθε τμήμα ανατέθηκε 

διαφορετική εργασία που έλαβε χώρα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους: Αρχικά το 1
ο
 

τμήμα θα προσπαθούσε με τις ομάδες του να αποδώσει τα ποιητικά αυτά κείμενα στην 

Ελληνική, ενώ οι ομάδες του 2
ου

  τμήματος σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή θα 

αξιολογούσαν τις προτεινόμενες αποδόσεις και θα επέλεγαν την πιο εύστοχη ανά 

ποιητικό κείμενο. 

 Σε κάθε ομάδα εργασίας (και για τις δυο φάσεις) δόθηκε μια ηλεκτρονική συσκευή 

(laptop ή tablet) με δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, καθώς και εγκεκριμένα λεξικά 

για την κάθε γλώσσα. Παράλληλα δόθηκε και από ένα αρχικό φύλλο εργασίας, στο οποίο 

οι μαθητές καλούνταν να σημειώνουν τις δυσκολίες που συναντούσαν κατά τη διάρκεια 

της απόπειράς τους να μεταφέρουν/ αποδώσουν το κάθε ποιητικό κείμενο στη Νέα 

Ελληνική, καθώς και τις πιθανές διαφωνίες που διατυπώνονταν. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας που διήρκεσε δύο (2) διδακτικές ώρες ανά τμήμα ήταν παρούσες και οι 

τρεις διδάσκουσες, σε ρόλο καθοδηγητή, σύμφωνα με τις αρχές της μαθητοκεντρικής 

διδασκαλίας. 

  

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 

 

4.1.Διατύπωση Ερωτημάτων 

 

Από τις σημειώσεις των μαθητών  στο φύλλο εργασίας για τις δυσκολίες/ διαφωνίες 

τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποδελτιώσαμε τις παρακάτω παρατηρήσεις: 

 Οι αυτόματοι διαδικτυακοί μεταφραστές  (δεν) βοηθούν στη μετάφραση; 

 Το β’ ενικό πρόσωπο που χρησιμοποιείται και στα δυο ποιητικά κείμενα θα 

αποδοθεί στην Ελληνική με την εμφαντική χρήση της αντωνυμίας εσύ ή θα 

αρκεστούμε στη δήλωση του β’ προσώπου από την κλιτική μορφολογία 

αποκλειστικά; 

 Και στα δυο ποιήματα το β’ πρόσωπο έχει γενικευτικό χαρακτήρα (όπως στα 

Ελληνικά) ή σημαίνει κάτι άλλο, δεδομένου ότι πραγματολογικά στη Γερμανική 

Γλώσσα χρησιμοποιείται με γενικευτική χρήση το γ΄ενικό πρόσωπο μαζί με το 

αόριστο man και στα Γαλλικά το on με γ’ ενικό πρόσωπο. 

 Πώς μπορεί να μεταφραστεί με ακρίβεια μια λέξη, για παράδειγμα το ρήμα 

schenken από το ποίημα του Rilke ή το ουσιαστικό maux  από το ποίημα του 

Moréas, ώστε να είναι δόκιμη η σύνταξη που θα προκύψει στη Νέα Ελληνική; 

 Μεταφράζουμε με την κυριολεκτική τους σημασία τις λέξεις ή όχι; 

 Πώς θα επιλύσουμε το ζήτημα των λέξεων που παραμένουν άγνωστες; 

 Θα πρέπει η μετάφραση να είναι ομοιοκατάληκτη, όπως το πρωτότυπο; 

 Το μεταφρασμένο ποίημα είναι το πρωτότυπο ποίημα σε μια άλλη γλώσσα ή ένα 

νέο ποιητικό κείμενο; 

 

4.2. Οι μεταφράσεις 
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Τα κείμενα της μετάφρασης που τελικά επελέγησαν από το 2
ο
 τμήμα ήταν τα 

παρακάτω: 

 

 

R. M. RILKE DU MUSST DAS LEBEN 

NICHT VERSTEHEN 

 

(8.1.1898, Berlin-Wilmersdorf) 

 

 

Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ 

Du musst das Leben nicht verstehen, 

dann wird es werden wie ein Fest. 

Und lass dir jeden Tag geschehen 

so wie ein Kind im Weitergehen von jedem 

Wehen 

sich viele Blüten schenken lässt. 

 

 

Sie aufzusammeln und zu sparen, 

das kommt dem Kind nicht in den Sinn. 

Es löst sie leise aus den Haaren, 

drin sie so gern gefangen waren, 

und hält den lieben jungen Jahren 

nach neuen seine Hände hin. 

Η ζωή δεν είναι να για να την 

καταλαβαίνεις 

τότε θα γίνει σαν γιορτή 

και άσε τις μέρες να κυλάνε 

σαν το παιδί που αφήνει τον αγέρα  

να του δωρίζει άνθη. 

 

 

 

Να τα μαζέψει και να τα φυλάξει 

από το νου του παιδιού δεν περνά. 

Τα βγάζει απαλά από τα μαλλιά, 

Που τόσο τους άρεσε εκεί μέσα να 

είναι πιασμένα, 

κι απλώνει τα χέρια του στα 

καινούρια άνθη που τα χρόνια 

πρόκειται να του χαρίσουν. 

 

 

 

  

JEAN MORÉAS, LES STANCES VIII    

(1901) 

 

 

ΣΤΡΟΦΕΣ 

Tu souffres tous les maux et tu ne fais que 

rire 

 De ton lâche destin ; 

 

Tu ne sais pas pourquoi tu chantes sur ta 

lyre 

 

Du soir jusqu’au matin. 

 

Poète, un grave auteur dira que tu t’amuses 

Sans trop d’utilité ; 

 

 

 

Va, ne l’écoute point :  

Πάσχεις απ’ όλα τα δεινά και το 

μόνο που κάνεις είναι να γελάς 

στο δικό σου άνανδρο πεπρωμένο. 

Δεν ξέρεις γιατί τραγουδάς με τη 

λύρα σου  

Από το βράδυ ως το πρωί. 

 

Ποιητή, ένας σοβαρός 

συγγραφέας, 

θα έλεγε ότι διασκεδάζεις 

χωρίς υπερβολική χρησιμότητα. 

 

 

Πήγαινε και μην ακούς καθόλου, 

Ο Απόλλων και οι Μούσες 
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Apollon et les Muses ont bien quelque 

beauté. 

 

 

Laisse les uns mourir et vois les autres 

naître, 

 

Les bons ou les méchants, 

Puisque tout ici-bas ne survient que pour 

être 

Un prétexte à tes chants. 

 

 

έχουν κάποια καλή ομορφιά. 

 

Ας δούμε ο ένας τον άλλον να 

πεθαίνει και να γεννιέται 

Οι καλοί και οι κακοί 

Γιατί τα πάντα εδώ δεν 

συμβαίνουν παρά για να είναι ένα 

πρόσχημα για τα τραγούδια σας. 

 

Πίνακας 1: Τα κείμενα της μετάφρασης που επιλέχθηκαν 

 

4.3. Συζήτηση/ Διαχείριση Ερωτημάτων 

 

Τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν παραπάνω συζητιούνταν αρχικά με τα μέλη της 

κάθε ομάδας και στις περιπτώσεις που μια παρατήρηση μπορούσε να αποτελέσει αφορμή 

για μια γενική προσέγγιση των ζητημάτων, τα οποία μπορεί να ανακύψουν σε μια 

διαδικασία μετάφρασης, τα θέταμε στην ολομέλεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

συζήτησης αποτέλεσε η απόδοση στην ελληνική των εξής φράσεων: 

1) so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen 

sich viele Blüten schenken lässt  από το ποίημα του Rilke και  

2) Va, ne l’écoute point  από το ποίημα του Moréas 

 

4.3.1. Το ζήτημα των αυτόματων διαδικτυακών μεταφραστών 

 

Η βοήθεια από τον αυτόματο μεταφραστή στο Διαδίκτυο μάλλον περιέπλεξε τα 

πράγματα, αφού οι παραπάνω φράσεις αποδόθηκαν ως εξής: 

 

1)      *σαν ένα παιδί σε μια διαδικασία οποιασδήποτε εργασίας μπορεί να δώσει 

πολλά λουλούδια (αυτόματη μετάφραση Google) 

2)      * Go, μην ακούτε τον!(αυτόματη μετάφραση Google) 

 

4.3.2. Διαχείριση νοηματικής απόδοσης/ Λεξιλόγιο/ Μορφολογία 

 

 

Αναφορικά με την πρώτη περίπτωση της μετάφρασης από τα Γερμανικά τέθηκε 

αρχικά ζήτημα σχετικά με την απόδοση στην Ελληνική των λέξεων Wehen, Blüten και 

schenken. Η αντίστοιχη συζήτηση για τα Γαλλικά εστιάστηκε στην απόδοση των λέξεων 

va και point. Μετά από τις υποδείξεις των διδασκουσών τις αντίστοιχες ξένες γλώσσες οι 

μαθητές άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουν πολλές 

περισσότερες δεξιότητες, προκειμένου η απόδοση των ποιημάτων να έχει νόημα στη 

μητρική τους γλώσσα. Έτσι η αναζήτησή τους στράφηκε στα ηλεκτρονικά και 

παραδοσιακά λεξικά που είχαν στη διάθεσή τους. 

Στο σημείο αυτό ανέκυψε το επόμενο ζήτημα: Με ποια κριτήρια θα επιλέξουν την 

κατάλληλη διαθέσιμη λέξη στα Ελληνικά; Για παράδειγμα η γερμανική λέξη Blüten στα 

Ελληνικά μπορεί να μεταφραστεί τόσο ως λουλούδια, όσο και ως άνθη. Η γαλλική λέξη 

point έχει δυο διαφορετικές σημασίες: αποδίδεται και ως ουσιαστικό που σημαίνει 
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σημείο και ως επίρρημα που σημαίνει τίποτα, καθόλου. Σε σχέση με το γερμανικό 

ποίημα οι  μαθητές επέλεξαν την ελληνική απόδοση άνθη, αιτιολογώντας την επιλογή 

τους με ένα     (διαισθητικά διατυπωμένο από την πλευρά τους) υφολογικό κριτήριο, που 

αφορούσε την πιο ποιητική χρήση της λέξης αυτής στην Ελληνική. Σε ό, τι αφορά τη 

δίσημη γαλλική λέξη οι μαθητές κατανόησαν με τη βοήθεια της διδάσκουσας ότι 

οφείλουν να αξιολογήσουν και στη συνέχεια να αξιοποιήσουν το συγκείμενο του 

ποιήματος, που υπαγόρευε την επιλογή της απόδοσης ως καθόλου. 

Αντίστοιχα προβληματίστηκαν για την απόδοση του γερμανικού ρήματος schenken 

(χαρίζω ή δωρίζω;) και για το γαλλικό ουσιαστικό maux (δεινά, κακά ή συμφορές;), ενώ 

ενδιαφέρον είχε η συνειδητοποίηση από την πλευρά των μαθητών της κλιτικής 

μορφολογίας της Ελληνικής, αφού το γραμματικό πρόσωπο δηλώνεται ρητά με τις 

ρηματικές καταλήξεις και έτσι η ακριβής μετάφραση των αντωνυμιών του β’ ενικού 

προσώπου από τις δυο ξένες γλώσσες στην Ελληνική προσδίδει μια εντελώς διαφορετική 

επικοινωνιακή διάσταση (πρβλ. Εσύ υποφέρεις όλα τα δεινά, εσύ δεν πρέπει να 

καταλαβαίνεις τη ζωή) με περισσότερο εμφαντικό ίσως χαρακτήρα. 

 

4.3.3. Διαχείριση σύνταξης 

Το αμέσως επόμενο ζήτημα αφορούσε την απόδοση της σύνταξης της 

συγκεκριμένης φράσης του πρωτότυπου γερμανικού ποιήματος και συγκεκριμένα της 

μεταφοράς της παθητικής σύνταξης (που είναι ιδιαίτερα εύχρηστη στη Γερμανική 

Γλώσσα) στα Ελληνικά (όπου η παθητική σύνταξη είναι μάλλον πραγματολογικά και 

υφολογικά προσδιορισμένη). Η ακριβής μετάφραση είναι όπως ένα παιδί αφήνει να του 

χαρίζονται από κάθε αγέρα λουλούδια. Προκειμένου να αποφασίσουν οι μαθητές ποια 

απόδοση προτιμούν αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις τους σχετικά με την επικοινωνιακή χρήση 

της Ενεργητικής και Παθητικής Σύνταξης, όπως την έχουν διδαχθεί από το μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας. Τελικά κατέληξαν στην Ενεργητική Σύνταξη. Αντίστοιχα, οι 

μαθητές προβληματίστηκαν για την απόδοση της σύνταξης της φράσης Laisse les uns 

mourir et vois les autres naître από τη γαλλική γλώσσα στην ελληνική. Η προστακτική 

που υπάρχει στη φράση αποδόθηκε με την ακόλουθο τρόπο: Ας δούμε ο ένας τον άλλον 

να πεθαίνει και να γεννιέται. 

 

4.3.4. Διαχείριση Ύφους/ Μετρικής Μορφής/ Νοηματικής Συνάφειας 

 

Το τελευταίο ζήτημα που τέθηκε και συζητήθηκε στις ομάδες ήταν το κατά πόσο η 

μετάφραση οφείλει να σεβαστεί την μετρική μορφή του πρωτότυπου κειμένου, μια και 

ειδικά στην περίπτωση του ποιήματος του Rilke η ομοιοκαταληξία γίνεται αντιληπτή, 

ακόμα κι αν κάποιος δεν γνωρίζει τη γλώσσα. Μετά από ενδελεχή συζήτηση οι μαθητές 

αποφάσισαν να αποδώσουν τα ποιήματα σε ελεύθερο στίχο, κάνοντας μια προσπάθεια να 

διατηρηθεί τουλάχιστον ο εσωτερικός ποιητικός ρυθμός, αναγνωρίζοντας ότι το 

εγχείρημα να αποδοθούν τα ποιήματα ομοιοκατάληκτα στην Ελληνική είναι εξαιρετικά 

δύσκολο. 

Η διαθεματική αυτή δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με τη διατύπωση συνολικών 

παρατηρήσεων/ συμπερασμάτων των μαθητών σχετικά με την πρωτόγνωρη γι αυτούς 

διαδικασία της μετάφρασης ενός λογοτεχνικού κειμένου. Οι μαθητές ομολόγησαν ότι  

στην προσπάθειά τους να υπερκεράσουν τα παραπάνω ζητήματα συνειδητοποίησαν πως 

η μετάφραση/ απόδοση ενός κειμένου από μια γλώσσα στη μητρική μας γλώσσα είναι 

ζήτημα που πρωτίστως εμπλέκει μια σωρεία και σειρά μηχανισμών της μητρικής 

γλώσσας. 

Το ζήτημα της νοηματικής συνάφειας των δυο ξενόγλωσσων ποιημάτων με το 

ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ σε λογοτεχνική μετάφραση Γιάννη Ρίτσου συζητήθηκε εκτενώς 
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στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ως μέρος της θεματικής ενότητας «Στάσεις 

ζωής σε ποιητικά κείμενα», όπου οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι παρόλο που τα τρία 

αυτά ποιητικά κείμενα είναι γραμμένα σε διαφορετικές εποχές και σε διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα αναδεικνύουν παρόμοιες αντιλήψεις για τον Άνθρωπο και τη 

Ζωή. 

 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

Παραπάνω περιγράψαμε τη διαδικασία με την οποία μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου 

προσπάθησαν να αποδώσουν δυο ξενόγλωσσα ποιήματα στη μητρική τους γλώσσα. Η 

απόπειρα να αποδοθούν τα κείμενα αυτά στην Ελληνική υπήρξε μια μοναδική 

παιδαγωγική εμπειρία. Ωστόσο, η διαθεματική αυτή δραστηριότητα αποτελεί μια 

εμπειρική εφαρμογή θεωρητικών αντιλήψεων για τη θέση της μετάφρασης στη σχολική 

μαθησιακή διαδικασία μέσα στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Αν θα θέλαμε 

να συνοψίσουμε τα οφέλη που απέφερε η διαθεματική αυτή δράση θα καταλήγαμε στα 

εξής: 

 Οι  μαθητές μας ήρθαν σε επαφή με μια άλλη διάσταση της διδασκαλίας των 

ξένων γλωσσών: αυτήν της πολιτισμικής ανταλλαγής ιδεών και αντιλήψεων με 

κύριο εργαλείο τη μεταφραστική διαδικασία. 

 Συνειδητοποίησαν βιωματικά ότι ο τεχνολογικός πολιτισμός δεν αποτελεί 

γνωσιακή πανάκεια, αν ο χρήστης του δεν έχει εμβαθύνει στις δομές πρωτίστως 

της μητρικής του γλώσσας. 

 Είδαν ότι κάθε γλώσσα έχει το δικό της ιδιαίτερο τρόπο να χειρίζεται τις 

δηλωτικές και συνυποδηλωτικές χρήσεις της, ειδικά στην περίπτωση ενός σαφώς 

υφολογικά προσδιορισμένου επικοινωνιακού κειμένου, όπως είναι το ποιητικό 

κείμενο. 

 Ανακάλυψαν πτυχές της μητρικής τους γλώσσας που συντελούν στην 

επικοινωνιακή χρήση της σε όλα της τα επίπεδα (μορφολογικό, συντακτικό, 

πραγματολογικό, υφολογικό). 

 Όπως είδαμε και στην παρουσίαση του θεωρητικού μας υπόβαθρου σύμφωνα με 

τον Βάρσο (2010), η δυσκολία της λογοτεχνικής μετάφρασης έγκειται στις 

σχέσεις γλώσσας και νοήματος δεδομένου ότι στη λογοτεχνική μετάφραση δε 

φαίνεται να υπάρχει ένα και μόνο νόημα που να ανταποκρίνεται στο νόημα του 

πρωτοτύπου. Το λογοτεχνικό κείμενο φορτίζεται υπερβολικά με σημασίες. Όσον 

αφορά τη γλώσσα, η ανάλυση των μεταφραστικών επιλογών πρέπει να 

επικεντρώνεται στη λογοτεχνική λειτουργία συγκεκριμένων γλωσσικών 

μηχανισμών. Το γεγονός ότι οι μαθητές μας μπόρεσαν να καταλήξουν στο 

παραπάνω συμπέρασμα βιωματικά, επιβεβαιώνει τα οφέλη της διαδικασίας που 

περιγράψαμε. 

 Μέσα από τον προβληματισμό για την μετρική μορφή των μεταφρασμένων 

ποιημάτων και την τελική απόφασή τους να αποδώσουν τα ομοιοκατάληκτα 

ποιήματα σε ελεύθερο στίχο οι μαθητές είδαν βιωματικά τη θεωρία του Conolly 

περί μετα – ποίησης. 

Τα συμπεράσματά μας μάλλον υποστηρίζουν τις θεωρητικές εκείνες προσεγγίσεις 

που αναγνωρίζουν ότι η μετάφραση και μάλιστα η μετάφραση του λογοτεχνικού 

κειμένου στη σχολική/ μαθησιακή διαδικασία «στο σημερινό περιβάλλον 

παγκοσμιοποίησης» μπορεί να πετύχει το άνοιγμα μεταξύ των γλωσσών και τον αμοιβαίο 

εμπλουτισμό τους» (Rey, 2006, σελ. 17). 
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Κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει στη δράση μας ότι στον τίτλο της θα ήταν 

ενδεχομένως δικαιότερο να συναντήσει ο Ναζίμ Χικμέτ το Ρίλκε και τον  Moréas. Μα 

εμείς ως ελληνόφωνοι πώς θα γνωρίζαμε τον Χικμέτ, αν δεν υπήρχε η ποιητική απόδοση 

του Ρίτσου; Πώς τον Έλιοτ χωρίς το Σεφέρη, πώς τον Ντοστογέφσκι χωρίς τον 

Παπαδιαμάντη; 

Η ποιητική μεταγλώσσα της λογοτεχνικής μετάφρασης αποτέλεσε το ερέθισμα, την 

έμπνευση, την αναζήτηση. Σε ένα πρωτόλειο, εμπειρικό διδακτικό επίπεδο ποτίστηκε από 

τον εφηβικό δυναμισμό που αποκαθήλωσε την παντοδυναμία των μηχανών και απέδειξε 

ότι τελικά ο Άνθρωπος ως νοήμον ον, σ’ όλους τους καιρούς, σ’ όλους τους τόπους, σ’ 

όλα τα χρόνια μπορεί να δει ονειρικά σημαινόμενα πίσω από καθημερινά, πεζά 

σημαίνοντα, στο σημείο εκείνο που η λέξη ήλιος σημαίνει και δικαιοσύνη. Και τελικά, 

αυτή η γνώση έχει τη μεγαλύτερη αξία! 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός των γλωσσικών μαθημάτων είναι να καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να 

χρησιμοποιούν ορθά τη γλώσσα ως θεμελιώδη κώδικα επικοινωνίας με το περιβάλλον. 

Τα αναλυτικά προγράμματα των σχολικών μονάδων αποτελούν τον πυρήνα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες του 

κόσμου, γιατί, κατά κάποιον τρόπο, αποτελούν ένα είδος «πυξίδας» στα χέρια των 

εκπαιδευτικών που τους κατατοπίζουν αναφορικά με την ύλη και τη μέθοδο διδασκαλίας.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η σύγκριση του Προγράμματος Σπουδών για τη 

γλώσσα στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου προς το Γ´ επίπεδο του Αναλυτικού Εξεταστικού 

Προγράμματος Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας που απευθύνεται σε αλλόγλωσσους μαθητές. Με τη σύγκριση αυτή γίνεται 

προσπάθεια να εντοπιστούν κενά και παραλείψεις στα δύο Προγράμματα Σπουδών για τη 

γλώσσα, προκειμένου να συμπληρωθούν και να αποσαφηνιστούν τυχόν ασάφειες.  

ABSTRACT 

The aim of language classes is to make students capable of using language correctly 

in order to communicate. Curriculum is the basis of the educational process all over the 

world. The present study focuses on the comparison between the Greek language 

curriculum in Greek High Schools and the 3rd level of the curriculum for the examination 

and the certification of competence of the knowledge of Greek language by the Greek 

Language Centre. The two curricula are intended for students of different backgrounds: 

those who have Greek as mother tongue, and those who have Greek as second / foreign 

language.  

The purpose of the present study is to pinpoint the gaps and the omissions in both 

language curricula.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αντιστοίχιση του Γʹ επιπέδου Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας προς 

τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου βασίστηκε στη μελέτη των Σακελλαρίου, Α. & 

Ευσταθιάδης, Σ. (2003), Σύγκριση Προγραμμάτων Σπουδών, Σύγκριση του Αναλυτικού 

Εξεταστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας προς το Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα όλων των εκπαιδευτικών 

βαθμίδων, Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας. 
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Οφείλουμε ωστόσο να επισημάνουμε ότι τα συγκρινόμενα Προγράμματα Σπουδών 

για τη γλώσσα απευθύνονται σε ανομοιογενές μαθητικό δυναμικό. Το σχολικό 

Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται σε μαθητές με την ελληνική ως μητρική γλώσσα. 

Αντίθετα, το Α.Π.Π.Ε. σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. 

Παρά το ανομοιογενές μαθητικό δυναμικό, η έρευνα κρίνεται σκόπιμη, καθώς σε πολλά 

σχολεία του εξωτερικού, η ελληνική διδάσκεται με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών για τη 

γλώσσα που ισχύει στην Ελλάδα. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι τα 

παιδιά των Ελλήνων μεταναστών έχουν συχνά την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και 

παρά το γεγονός ότι διδάσκονται τα ίδια γλωσσικά φαινόμενα, το γλωσσικό τους 

υπόβαθρο είναι διαφορετικό και οι ώρες διδασκαλίας αρκετά λιγότερες (Σακελλαρίου & 

Ευσταθιάδης, 2003: 9-10).  

Με τη σύγκριση αυτή γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν κενά και παραλήψεις στα 

δύο Προγράμματα Σπουδών για τη γλώσσα, προκειμένου να συμπληρωθούν και να 

αποσαφηνιστούν τυχόν ασάφειες, ώστε και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την ελληνική 

ως δεύτερη ή ξένη, να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για τη διδακτέα ύλη, να οργανώσουν 

το μάθημά τους καλύτερα και να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους.  

Συγκεκριμένα, η σύγκριση αποσκοπεί στην εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών γύρω 

από τους ακόλουθους άξονες:  

1. τους επικοινωνιακούς στόχους και τις αντίστοιχες γλωσσικές λειτουργίες που 

επιτελούνται 

2. την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου 

3. τα είδη των κειμένων 

4. τη γραμματική  

5. το συντακτικό 

6. το λεξιλόγιο που κρίνεται σκόπιμο να γνωρίζουν, να κατανοούν και να 

χρησιμοποιούν οι μαθητές του αντίστοιχου επιπέδου 

7. στοιχεία φωνητικής και κοινωνιογλωσσικά στοιχεία. 

Επομένως, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η σύγκριση του Προγράμματος 

Σπουδών για τη γλώσσα στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου προς το Γʹ επίπεδο του 

Αναλυτικού Εξεταστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας 

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που απευθύνεται σε αλλόγλωσσους μαθητές.  

1. ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ως υπόθεση εργασίας θεωρούμε ότι υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση των τεσσάρων 

επιπέδων του Αναλυτικού Εξεταστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Επάρκειας της 

Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας προς τα Σχολικά Προγράμματα 

Σπουδών για τη γλώσσα. Επομένως, θεωρούμε ότι το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. 

αντιστοιχεί με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο.  

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

2.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Τόσο το Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επάρκειας της 

Ελληνομάθειας (Α.Π.Π.Ε.) όσο και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα 

στο Γυμνάσιο βασίζονται στις αρχές της επικοινωνιακής και διαπολιτισμικής 

προσέγγισης. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε., οι επικοινωνιακοί 

στόχοι αφορούν στην απόκτηση από τον υποψήφιο της ικανότητας να αντιμετωπίζει με 

επιτυχία επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινότητας αλλά και να καταλαβαίνει και 

να χρησιμοποιεί εκφράσεις που απηχούν πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, 2001: 13-14).  
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Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο, 

«σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να κατακτήσουν οι μαθητές το βασικό όργανο 

επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά και 

συναισθηματικά. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην 

κοινωνική ζωή, ώστε είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του λόγου να μετέχουν στα κοινά ως 

ελεύθεροι δημοκρατικοί πολίτες με κριτική και υπεύθυνη στάση. Να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τα δομικά και γραμματικά στοιχεία της νεοελληνικής γλώσσας στον 

προτασιακό και κειμενικό λόγο, ώστε να κατανοούν και να αιτιολογούν και τις τυχόν 

παρεκκλίσεις ή ανατροπές των παραπάνω στοιχείων. Να εκτιμήσουν, επίσης, τη σημασία 

της γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης και του πολιτισμού κάθε λαού. Να 

εκτιμήσουν την πολιτιστική τους παράδοση της οποίας βασικό στοιχείο και φορέας είναι η 

γλώσσα, σεβόμενοι συγχρόνως τη γλώσσα και τις πολιτιστικές αξίες άλλων λαών. Να 

κατανοήσουν, τέλος, οι μαθητές ότι οι αλληλεπιδράσεις των λαών αποτυπώνονται και στη 

γλώσσα τους» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2002: 47).  

Παρά την ομοιότητα των δύο Προγραμμάτων όσον αφορά τους επικοινωνιακούς 

τους στόχους, αφού και στις δύο περιπτώσεις οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ελληνική σε διάφορες καταστάσεις επικοινωνίας 

αλλά και ως μέσο σκέψης, υπάρχουν αρκετές διαβαθμίσεις των στόχων αυτών ανάλογα 

με το επίπεδο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από το μαθητή. Είναι φανερό ότι το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο είναι περισσότερο 

απαιτητικό απ’ ότι το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε., δεδομένου ότι απευθύνεται σε άτομα που 

έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα και επιπλέον, διδάσκονται όλα τα μαθήματα 

στην ελληνική.  

2.2 ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Όσον αφορά τον προφορικό λόγο, το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. προϋποθέτει ότι ο 

υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει σαφείς πληροφορίες και ιδέες που 

παρουσιάζονται σε μια συζήτηση μεταξύ τουλάχιστον τεσσάρων φυσικών ομιλητών της 

γλώσσας και σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Επιπλέον, πρέπει να έχει την ικανότητα να 

εκφράζει τις προσωπικές του ιδέες και να παίρνει μέρος αποτελεσματικά σε μια 

παρατεταμένη συνομιλία (Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας, 1997: 63).  

Ειδικότερα, όσον αφορά την κατανόηση του προφορικού λόγου, ο υποψήφιος 

πρέπει να καταλαβαίνει εκτενή κείμενα προφορικού λόγου και να παρακολουθεί ακόμη 

και σύνθετη ανάπτυξη επιχειρημάτων, εφόσον το θέμα είναι σχετικά οικείο. Ακόμη, να 

μπορεί να αναγνωρίζει τις επικοινωνιακές προθέσεις του ομιλητή / συνομιλητή καθώς και 

να αναγνωρίζει φωνητικά άγνωστες λέξεις και να τις συγκρατεί (Σακελλαρίου & 

Ευσταθιάδης, 2003: 54-55).  

Αναφορικά με την παραγωγή προφορικού λόγου, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε 

θέση να συνομιλεί με σχετική ευχέρεια και αυθορμητισμό, να παράγει συνεχή λόγο με 

συνοχή και ανάπτυξη επιχειρημάτων, να χρησιμοποιεί στρατηγικές προκειμένου να 

ανταποκριθεί σε καταστάσεις που υπερβαίνουν τις δικές του γλωσσικές ή μη γλωσσικές 

ικανότητες, να χρησιμοποιεί κατάλληλα τους τύπους εγκαρδιότητας – τυπικότητας και, 

τέλος, να διατυπώνει υποθέσεις, συμπεράσματα, ποικιλία συναισθημάτων, αποφάσεις, 

υποχρεώσεις, κ.λπ. (Σακελλαρίου & Ευσταθιάδης, 2003: 58-59).  

Ο προφορικός λόγος στο Γυμνάσιο στοχεύει στο να αρχίσουν οι μαθητές να 

συνειδητοποιούν τους παράγοντες της επικοινωνίας: ποιος μιλάει, σε ποιον, για ποιο 

σκοπό, με ποιο θέμα, πού, πότε, να αντιληφθούν τη σημασία των διάφορων κωδίκων για 

την επικοινωνία, τον ιδιαίτερο ρόλο του γλωσσικού κώδικα και την ύπαρξη διαφορετικών 

ειδών λόγου και, τέλος, να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε είδος λόγου απαιτεί την ανάλογη 
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γλωσσική ποικιλία και ότι το μέσο (δίαυλος) και η περίσταση επικοινωνίας επηρεάζουν 

τη μορφή και την οργάνωση του μηνύματος (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2002: 49-50).  

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο επιδιώκει να καταστήσει 

τους μαθητές ικανούς να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάμεσα στα είδη του προφορικού 

λόγου και να εντοπίζουν τις προθέσεις των συνομιλητών τους, να εντοπίζουν τα κύρια 

σημεία στο λόγο των συνομιλητών τους, να αξιολογούν τις πληροφορίες εκτιμώντας τα 

γλωσσικά, εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία του λόγου τους και να θέτουν σε 

κριτικό έλεγχο τα επιχειρήματά τους, να αναγνωρίζουν τις μορφοσυντακτικές και 

λεξιλογικές επιλογές που κάνουν οι συνομιλητές τους ανάλογα με την περίσταση 

επικοινωνίας, να αναγνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης και το βαθμό σαφήνειας του 

εκφερόμενου λόγου και να αναπτύσσουν τη δυνατότητα πρόσληψης του αξιακού 

περιεχομένου των μηνυμάτων του ομιλούντος, ανάλογα με τις πραγματολογικές και 

σημασιακές αποχρώσεις του λόγου του (κυριολεξία, μεταφορά, χιούμορ, ειρωνεία, 

υπαινιγμός κ.λπ.) (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2002: 47-48). 

Όσον αφορά την παραγωγή προφορικού λόγου, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο 

Γυμνάσιο αναφέρει ότι οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά κώδικες προφορικής επικοινωνίας για διάφορους σκοπούς και να 

αξιοποιούν τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία του λόγου, να εκφράζονται 

προφορικά σε προσεγμένο λόγο και με το προσωπικό ύφος τους και να προσαρμόζουν το 

λόγο τους στο επικοινωνιακό πλαίσιο, αξιοποιώντας τα μορφοσυντακτικά και λεξιλογικά 

δεδομένα και να εμπλουτίζουν το λόγο τους με πραγματολογικές και σημασιακές 

αποχρώσεις (κυριολεξία, μεταφορά, χιούμορ, ειρωνεία, υπαινιγμός, κ.λπ.) (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 

2002: 48). 

Οι διαφορετικές απαιτήσεις του Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε σχέση με τις αντίστοιχες του 

Α.Π.Π.Ε. οφείλονται στο ότι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. απευθύνεται σε μαθητές που έχουν την 

ελληνική ως μητρική γλώσσα και οι οποίοι χρησιμοποιούν την ελληνική και στα άλλα 

μαθήματα του σχολείου. Αντίθετα, το Α.Π.Π.Ε. απευθύνεται σε αλλόγλωσσους μαθητές, 

οι οποίοι χρησιμοποιούν την ελληνική σε συγκεκριμένες περιστάσεις μόνο και οι οποίοι, 

εκτός από την επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας, πρέπει να ξέρουν να εφαρμόζουν 

και τα αντίστοιχα γραμματικά φαινόμενα.  

2.3 ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Στον γραπτό λόγο, το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. προβλέπει την ικανότητα του 

υποψηφίου να καταλαβαίνει συγκεκριμένες πληροφορίες και να αναγνωρίζει τον τόνο και 

το σκοπό αποσπασμάτων, που προέρχονται από πηγές όπως εφημερίδες, περιοδικά, 

κανονισμούς, επίσημα γράμματα και αναφορές. Ακόμη, προϋποθέτει την ικανότητα του 

υποψηφίου να χειρίζεται περιγραφικά και αφηγηματικά θέματα που αναφέρονται σε 

προσωπικές και καθημερινές εμπειρίες με λογική σαφήνεια και ακρίβεια (Πιστοποίηση 

Επάρκειας της Ελληνομάθειας, 1997: 63). 

Αναλυτικότερα, αναφορικά με την κατανόηση του γραπτού λόγου, ο υποψήφιος 

πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει σύγχρονη πεζογραφία και να καταλαβαίνει άρθρα και 

αναφορές, να διακρίνει τους ποικίλους τύπους κειμένων, να χρησιμοποιεί κατάλληλες 

στρατηγικές κατανόησης, όπως π.χ. να διακρίνει τα κύρια από τα δευτερεύοντα σημεία 

και, τέλος, να κατανοεί το νόημα ανεξάρτητα από την παρουσία άγνωστων γλωσσικών 

στοιχείων (Σακελλαρίου & Ευσταθιάδης, 2003: 5556). 

Για την παραγωγή γραπτού λόγου, το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. προβλέπει την 

ικανότητα του υποψηφίου να παράγει περιγραφικά και αφηγηματικά κείμενα με 

σαφήνεια και ακρίβεια, να γράφει γράμματα στα οποία να τονίζει τη σημασία γεγονότων 

και εμπειριών καθώς και ένα δοκίμιο ή αναφορά (Σακελλαρίου & Ευσταθιάδης, 2003: 

57).  
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Παράλληλα, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο επιδιώκει να καταστήσει 

τους μαθητές ικανούς να αναγνωρίζουν με ευχέρεια τα μηνύματα από γραπτούς κώδικες 

και σήματα επικοινωνίας εντοπίζοντας τις προθέσεις του πομπού, τις διαφορές ανάμεσα 

στα κειμενικά είδη, να εντοπίζουν τον τρόπο οργάνωσης και το ύφος τους και να 

αξιολογούν την αποτελεσματικότητά τους, ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας, να 

εντοπίζουν τις μορφοσυντακτικές και λεξιλογικές επιλογές του γράφοντος και να 

εξετάζουν την καταλληλότητά τους ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας και, τέλος, 

να αντιλαμβάνονται το αξιακό περιεχόμενο των κειμένων, ανάλογα με τις 

πραγματολογικές και σημασιακές αποχρώσεις τους (κυριολεξία, μεταφορά, χιούμορ, 

ειρωνεία, υπαινιγμός, κ.λπ.) (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2002: 48). 

Σχετικά με την παραγωγή γραπτού λόγου, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο 

Γυμνάσιο επιδιώκει να μπορούν οι μαθητές να συντάσσουν κείμενα διαφορετικού είδους 

ανάλογα με τον αποδέκτη, το σκοπό και την περίσταση επικοινωνίας, να εκφράζονται 

γραπτά στο δοκιμιακό λόγο με το προσωπικό ύφος τους και να προσαρμόζουν το λόγο 

τους σε διαφορετικά κειμενικά είδη, αξιοποιώντας τα αντίστοιχα μορφοσυντακτικά και 

λεξιλογικά δεδομένα και, τέλος, να εμπλουτίζουν τα κείμενά τους με πραγματολογικές 

και σημασιακές αποχρώσεις τους (κυριολεξία, μεταφορά, χιούμορ, ειρωνεία, υπαινιγμός, 

κ.λπ.) (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2002: 48). 

Και στον γραπτό λόγο όπως και στον προφορικό, οι απαιτήσεις του Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες του Γʹ επιπέδου του Α.Π.Π.Ε., δεδομένου ότι το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. απευθύνεται σε φυσικούς ομιλητές της ελληνικής ενώ το Α.Π.Π.Ε. σε 

αλλόγλωσσους.  

2.4 ΣΥΝΤΑΞΗ 

2.4.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Όσον αφορά τη σύνταξη και συγκεκριμένα τη σύνδεση προτάσεων, αναφέρεται 

αναλυτικά τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος του Γʹ επιπέδου του Α.Π.Π.Ε., δηλαδή τόσο 

την παρατακτική σύνδεση (συμπλεκτική, αντιθετική, διαζευκτική, και συμπερασματική) 

όσο και την υποτακτική σύνδεση, και συγκεκριμένα, τις αιτιολογικές, χρονικές, 

βουλητικές, τελικές, ειδικές, ενδοιαστικές, πλάγιες ερωτηματικές, αποτελεσματικές, 

ενδοτικές – παραχωρητικές, αναφορικές και υποθετικές προτάσεις. Η γνώση της 

παρατακτικής και υποτακτικής σύνδεσης θα καταστήσει τον υποψήφιο του Γʹ επιπέδου 

του Α.Π.Π.Ε. ικανό να ανταποκριθεί στις διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας που 

αναφέρονται αναλυτικά στο επίπεδο αυτό. 

Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο, ο μαθητής πρέπει να 

γνωρίζει την παρατακτική σύνδεση, τους συνδέσμους που συνδέουν παρατακτικά τις 

προτάσεις, το ασύνδετο σχήμα καθώς και τη στίξη στον παρατακτικό λόγο. Αναφορικά 

με την υποτακτική σύνδεση, ο μαθητής πρέπει να ξέρει όλες τις δευτερεύουσες 

προτάσεις, τους υποτακτικούς συνδέσμους και τα κυριότερα σημεία στίξης. Τέλος, πρέπει 

να γνωρίζει τόσο τον συνταγματικό όσο και τον παραδειγματικό άξονα. 

2.4.2 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ  

Αναφορικά με τη χρήση των πτώσεων, το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. αναφέρει 

αναλυτικά τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει κατακτήσει ο υποψήφιος του Γʹ επιπέδου, 

προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε δεδομένες περιστάσεις επικοινωνίας. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να γνωρίζει τη χρήση της αιτιατικής που εκφράζει αναφορά, μέτρο 

/ ποσό, που προσδιορίζει επίθετα, που λειτουργεί ως σύστοιχο αντικείμενο με ή χωρίς 

επίθετα, ως αντικείμενο και κατηγορούμενο και ως ποιητικό αίτιο αλλά και σε 

συνδυασμό με το ρήμα «κάνω» που σημαίνει (= ξεγελώ, παριστάνω ή παρουσιάζομαι 
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ως). Ακόμη, πρέπει να ξέρει και τη χρήση της γενικής για να εκφράσει χρήση ή σκοπό, 

παρομοίωση, ιδιότητα, ηλικία, αξία, αιτία και σύγκριση.  

Από την άλλη, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο αναφέρει γενικά και 

αόριστα ότι ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει τις συντακτικές λειτουργίες των πτώσεων, 

αφού η χρήση των πτώσεων του είναι ήδη γνωστή από το Δημοτικό. 

2.5 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

2.5.1 ΡΗΜΑΤΑ  

Όσον αφορά τα ρήματα, παρατηρούνται αρκετές διαφορές μεταξύ του Γʹ επιπέδου 

του Αναλυτικού Εξεταστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Επάρκειας της 

Ελληνομάθειας και του Προγράμματος Σπουδών για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο. 

Συγκεκριμένα, στο Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει τα μέσα, 

παθητικά, ουδέτερα, αλληλοπαθή και αποθετικά ρήματα ώστε να μπορεί να εκφράζεται 

γραπτά και προφορικά σε ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών καταστάσεων.  

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα, οι μαθητές των τριών τάξεων 

του Γυμνασίου πρέπει να γνωρίζουν την ενεργητική και παθητική φωνή, τις συζυγίες, 

τους χρόνους και τις εγκλίσεις των ρημάτων, τις διαθέσεις και το ποιόν του ρήματος, τα 

μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα και, τέλος, τα παράγωγα ρήματα.  

2.5.2 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  

Αναφορικά με τα ουσιαστικά, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του Γʹ 

επιπέδου του Α.Π.Π.Ε. και του Πρόγραμματος Σπουδών για το Γυμνάσιο. Ειδικότερα, το 

Γʹ του Α.Π.Π.Ε. προϋποθέτει τη γνώση των αρσενικών ισοσύλλαβων ουσιαστικών, των 

ουδέτερων, των ρηματικών αφηρημένων ουσιαστικών, των ουσιαστικών με δύο γένη, των 

ουσιαστικών που έχουν μόνο πληθυντικό αριθμό και των υποκοριστικών. Στο Γʹ επίπεδο 

ολοκληρώνεται η γνώση του αλλόγλωσσου μαθητή για τα ουσιαστικά. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το Γυμνάσιο αναφέρει γενικά ότι οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν την κλίση, την παραγωγή και τη σύνθεση ουσιαστικών χωρίς να υπεισέρχεται 

σε λεπτομέρειες και παραδείγματα. 

2.5.3 ΕΠΙΘΕΤΑ  

Αλλά και όσον αφορά τα επίθετα, δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ του 

Γʹ επιπέδου του Α.Π.Π.Ε. και του Προγράμματος Σπουδών για το Γυμνάσιο.  

Ο υποψήφιος του Γʹ επιπέδου του Α.Π.Π.Ε. ολοκληρώνει στο επίπεδο αυτό τις 

γνώσεις του για τα επίθετα. Ειδικότερα, πρέπει να γνωρίζει εκτός από τα επίθετα, την 

παθητική μετοχή. Ακόμη, πρέπει να ξέρει τα ουσιαστικοποιημένα επίθετα, τους 

μονολεκτικούς βαθμούς σύγκρισης, τα επίθετα που δεν έχουν παραθετικά και τα οποία 

εκφράζουν την ύλη, την καταγωγή / συγγένεια, τον τόπο / χρόνο, τα χρώματα. Επιπλέον, 

είναι απαραίτητο να γνωρίζει τα επίθετα που σχηματίζονται με τα συνθετικά ολο-, κατά-, 

θεο-, τα ανώμαλα παραθετικά των επιθέτων, την επίταση του συγκριτικού με: πολύ, 

ακόμη πιο, όσο μπορώ καθώς και τα παραθετικά των μετοχών. Τέλος, είναι απαραίτητη η 

γνώση των απόλυτων, τακτικών, πολλαπλασιαστικών και αναλογικών αριθμητικών 

επιθέτων και η απόδοση των αριθμών με το αλφάβητο. Από την άλλη, ο μαθητής 

Γυμνασίου πρέπει να ξέρει την κλίση των επιθέτων, τα είδη των μετοχών και τις μορφές 

της μετοχής, αφού τα αριθμητικά θεωρούνται ήδη γνωστά.  

2.5.4 ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
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Αναφορικά με τις αντωνυμίες, ο αλλόγλωσσος υποψήφιος του Γʹ επιπέδου του 

Α.Π.Π.Ε. πρέπει να ξέρει τις οριστικές, δεικτικές, αναφορικές, αόριστες και αυτοπαθείς 

αντωνυμίες που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις γλωσσικές λειτουργίες που 

προβλέπονται στο επίπεδο αυτό. 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για το Γυμνάσιο, ο μαθητής Γυμνασίου 

πρέπει να γνωρίζει τους δυνατούς και αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών 

καθώς και τα άλλα είδη αντωνυμιών. 

2.5.5 ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

Όσον αφορά τα επιρρήματα, το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. προϋποθέτει τη γνώση των 

τοπικών, χρονικών, τροπικών, ποσοτικών, βεβαιωτικών, δισταχτικών και αρνητικών 

επιρρημάτων που θα καταστήσουν τον υποψήφιο του επιπέδου αυτού να χειρίζεται 

περιγραφικά και αφηγηματικά θέματα με λογική σαφήνεια και ακρίβεια.  

Ο μαθητής Γυμνασίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, πρέπει να είναι σε 

θέση να ξεχωρίζει τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών και να παράγει 

επιρρήματα. 

2.5.6 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

Σύμφωνα με το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε., ο αλλόγλωσσος υποψήφιος πρέπει να 

ξέρει τους διαχωριστικούς, αντιθετικούς, συμπερασματικούς, χρονικούς, αιτιολογικούς 

και τελικούς συνδέσμους που θα τον διευκολύνουν στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας 

και στην αιτιολόγηση της άποψής του πάνω σε διάφορα θέματα της καθημερινότητας. 

Ο μαθητής Γυμνασίου, από την άλλη, πρέπει να γνωρίζει τόσο τους παρατακτικούς 

όσο και τους υποτακτικούς συνδέσμους. 

2.5.7 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ  

Αναφορικά με τις προθέσεις, ο υποψήφιος στο Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. πρέπει να 

γνωρίζει τις: παρά, κατά + γενική, κατά + αιτιατική, υπέρ + γενική και προ + γενική που 

θα τον διευκολύνουν στην κατανόηση και παραγωγή σύνθετου προφορικού και γραπτού 

λόγου. 

Αντίθετα, ο μαθητής Γυμνασίου πρέπει να τις γνωρίζει όλες. 

2.5.8 ΜΟΡΙΑ  

Όσον αφορά τα μόρια, ο αλλόγλωσσος υποψήφιος στο Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. 

οφείλει να γνωρίζει τα εξής: «ας» (που εκφράζει προτροπή, αδιαφορία, ευχή), το 

ερωτηματικό «άραγε», το προτρεπτικό «για» και το «μα» που θα του επιτρέψουν να 

ανταποκριθεί στις περιστάσεις επικοινωνίας που προβλέπει το επίπεδο αυτό.  

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το Γυμνάσιο προβλέπει ότι ο μαθητής συμπληρώνει 

τις γνώσεις του αναφορικά με τα μόρια και τις σημασίες τους.  

2.5.9 ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ  

Από τα επιφωνήματα, το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. προβλέπει μόνο τη γνώση των: 

αλίμονο, εύγε, παπαπα. 

Αντίθετα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου θεωρεί ότι τα επιφωνήματα είναι 

ήδη γνωστά στους μαθητές από το δημοτικό αφού τα χρησιμοποιούν ευρέως στον 

προφορικό λόγο.  
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2.6 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

Αναφορικά με το λεξιλόγιο, το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. στοχεύει στο να μπορούν 

οι εξεταζόμενοι να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες κάθε φορά λέξεις προκειμένου να 

ανταποκριθούν σε επίπεδο κατανόησης ή παραγωγής στις καταστάσεις και στις 

γλωσσικές λειτουργίες που προβλέπει το επίπεδο αυτό. Ακόμη, περιλαμβάνει 

ιδιωματισμούς και άλλες εκφράσεις της καθημερινότητας.  

Στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο, το 

λεξιλόγιο περιλαμβάνει διάφορες γλωσσικές ποικιλίες που χρησιμοποιούνται ανάλογα με 

την περίπτωση προφορικής / γραπτής επικοινωνίας (ειδικά λεξιλόγια, επίσημο / οικείο 

επίπεδο λόγου κ.λπ.). Ακόμη, το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στο να μπορεί ο μαθητής 

Γυμνασίου να αναζητά λήμματα και πληροφορίες (ερμηνευτικές, ετυμολογικές κ.λπ.) και 

να μπορεί να χρησιμοποιεί το κατάλληλο λεξικό ανάλογα με την περίσταση. Τέλος, να 

είναι σε θέση να επιλέγει και να χρησιμοποιεί λέξεις ανάλογα με το ύφος του κειμένου.  

2.7 ΦΩΝΗΤΙΚΗ  

Η φωνητική περιλαμβάνεται μόνο στο Α.Π.Π.Ε. προκειμένου να αποφευχθεί η 

σύγχυση των φθόγγων της ελληνικής με παραπλήσιους φθόγγους της μητρικής γλώσσας 

των αλλόγλωσσων υποψηφίων (Σακελλαρίου & Ευσταθιάδης, 2003: 13). Συγκεκριμένα, 

στο Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε., η φωνητική περιλαμβάνει το συλλαβισμό, τα ρινικά και 

συμφωνικά συμπλέγματα, τους παράλληλους φωνητικούς τύπους και τα σημασιολογικά 

ζεύγη και, τέλος, τις συντομογραφίες. 

Αντίθετα, στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου όπως και στις άλλες βαθμίδες 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα δεν γίνεται καμιά αναφορά στη φωνητική. Αυτό συμβαίνει 

διότι το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου απευθύνεται σε φυσικούς ομιλητές της 

ελληνικής που έχουν εσωτερικευμένη γνώση της φωνητικής.  

2.8 ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. προϋποθέτει την ικανότητα του υποψηφίου να 

κατανοεί την καθομιλουμένη καθώς και κάποια λόγια στοιχεία που χρησιμοποιούνται 

συχνά στην καθημερινότητα (σε δελτία ειδήσεων, ομιλίες, διαλέξεις, κείμενα του 

ημερήσιου και περιοδικού τύπου). Ακόμη, προϋποθέτει την εξοικείωση του υποψηφίου 

με κάποιους τοπικούς ιδιωματισμούς και, τέλος, όσον αφορά τον προφορικό λόγο, την 

απόκτηση ενός κανονικού ρυθμού ομιλίας από τον υποψήφιο καθώς και της ικανότητας 

να κατανοεί τους φυσικούς ομιλητές της ελληνικής.  

Αντίστοιχα, οι μαθητές Γυμνασίου πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις 

ελληνικές λέξεις που αποτελούν δάνεια σε άλλες γλώσσες, να διακρίνουν την πολυσημία 

ορισμένων λέξεων καθώς και τη χρήση της κυριολεξίας και της μεταφοράς. Τέλος, πρέπει 

να είναι σε θέση να αξιοποιούν τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία.  

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι τόσο το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο 

όσο και το Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επάρκειας της 

Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας διέπονται από τις ίδιες αρχές που 

διέπουν όλα τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα. Ομοιότητες παρουσιάζουν και στη 

δομή τους, η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δομικά στοιχεία ενός σύγχρονου 

Αναλυτικού Προγράμματος.  

Κατά τη σύγκριση του Γʹ επιπέδου του Α.Π.Π.Ε. με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα 

στο Γυμνάσιο, προκύπτει ότι δεν υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ των δύο, αφού 
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παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως προς τους στόχους και την ύλη που περιλαμβάνουν. 

Για να υπάρξει πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ των δύο, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το 

Δʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε., δεδομένου ότι το Α.Π.Π.Ε. απευθύνεται σε μαθητές που έχουν 

την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη, ενώ το Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε μαθητές που έχουν την 

ελληνική ως μητρική γλώσσα.  

Αρχικά, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο ξεχωρίζει για τη διαθεματική 

του προσέγγιση, καθώς η βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας δεν αφορά μόνο το 

μάθημα της γλώσσας αλλά επεκτείνεται σε όλα τα μαθήματα του σχολείου και τις 

δραστηριότητες, σχολικές και εξωσχολικές.  

Οι γλωσσικές λειτουργίες που πρέπει να είναι σε θέση να επιτελούν οι μαθητές και 

οι καταστάσεις επικοινωνίας στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται περιλαμβάνονται 

αναλυτικά μόνο στους επικοινωνιακούς στόχους του Α.Π.Π.Ε., ενώ στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για 

τη γλώσσα στο Γυμνάσιο δεν αναφέρονται, ίσως γιατί περιλαμβάνονται εν μέρει στους 

διδακτικούς στόχους. Το Α.Π.Π.Ε. απευθύνεται σε μαθητές που έχουν την ελληνική 

γλώσσα ως δεύτερη/ξένη, και οι οποίοι, ανάλογα με το επίπεδο, θα πρέπει να μπορούν να 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις και να επιτελούν συγκεκριμένες 

λειτουργίες, εν αντιθέσει με τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας στους οποίους δεν 

ισχύουν περιορισμοί. 

Ουσιαστικές διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των δύο Προγραμμάτων Σπουδών 

όσον αφορά την ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, δηλαδή την κατανόηση 

και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου αντίστοιχα, με τις απαιτήσεις του 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο να είναι σαφώς υψηλότερες συγκριτικά με τις 

αντίστοιχες του Α.Π.Π.Ε., δεδομένου ότι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο 

απευθύνεται σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Ως εκ τούτου, 

έχουν εσωτερικεύσει τη δομή της και μπορούν να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη 

ευκολία σε δραστηριότητες που εξετάζουν τις τέσσερις δεξιότητες.  

Ειδικότερα, στα πλαίσια της κατανόησης προφορικού λόγου, η επιχειρηματολογία 

αποτελεί στόχο και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών. Ωστόσο, ο στόχος παρουσιάζεται 

πιο απαιτητικός στο Γυμνάσιο καθώς «ο μαθητής πρέπει να αναπτύξει την κριτική του 

ικανότητα σε σχέση με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται». Επιπλέον, στο Γυμνάσιο ο 

μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί «την οργάνωση και τη συνοχή του λόγου του 

ομιλητή» από τη μια, και να «παράγει συνεχή λόγο με συνοχή» από την άλλη. Στο 

Γυμνάσιο η επιχειρηματολογία συνδέεται με την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 

αξιολόγησης, λογικής συνοχής του λόγου και με τη δυνατότητα κατανόησης του αξιακού 

περιεχομένου των μηνυμάτων. Αντίθετα, ο αλλόγλωσσος μαθητής πρέπει απλά να είναι 

σε θέση να υποστηρίζει τις απόψεις του με επιχειρήματα και να κατανοεί τα επιχειρήματα 

του συνομιλητή του. Η διαφοροποίηση αυτή εξηγείται αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο 

μαθητής Γυμνασίου έχει την ελληνική μητρική γλώσσα, δηλαδή έχει εσωτερικευμένη 

γνώση της δομής και της λειτουργίας της και την χρησιμοποιεί παντού και σε κάθε 

περίσταση επικοινωνίας. Αντίθετα, ο αλλόγλωσσος μαθητής έχει την ελληνική ως 

δεύτερη / ξένη γλώσσα και καλείται να την χρησιμοποιήσει σε συγκεκριμένες 

περιστάσεις και για συγκεκριμένο σκοπό.  

Στα πλαίσια της κατανόησης γραπτού λόγου, η διάκριση των ποικίλων τύπων 

κειμένου που αποτελεί στόχο του Γʹ επιπέδου του Α.Π.Π.Ε. αναφέρεται ήδη στο 

Πρόγραμμα Σπουδών των Εʹ και ΣΤʹ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Αναφορικά με τη 

λογοτεχνία, στο Γυμνάσιο ο στόχος είναι πιο απαιτητικός, αφού το Πρόγραμμα Σπουδών 

περιλαμβάνει στοιχεία θεωρίας της λογοτεχνίας καθώς και εξοικείωση των μαθητών με 

τα σχήματα λόγου. Ο τελευταίος αυτός στόχος αναφέρεται στο Δʹ επίπεδο 

ελληνομάθειας.  
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Ως προς την παραγωγή προφορικού λόγου, το επίπεδο ύφους ανάλογα με τον 

αποδέκτη και το είδος του κειμένου αναφέρεται και στα δύο Προγράμματα Σπουδών, αν 

και ο επιτονισμός και τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία (χροιά της φωνής, 

εκφράσεις και χειρονομίες) ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας που αποτελεί στόχο 

του Δ.Ε.Π.Π.Σ., αναφέρεται στο Δʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. και όχι στο Γʹ επίπεδο.  

Ως προς τη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου, και στα δύο Προγράμματα 

Σπουδών αναφέρεται ως στόχος η διάκριση κειμένων και η συγγραφή ακόμη πιο 

απαιτητικών κειμένων, που προϋποθέτουν αυξημένες γνώσεις σε λεξιλόγιο και 

γραμματική, όπως είναι τα δοκίμια.  

Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο, τα γραμματικά φαινόμενα 

αναφέρονται επιγραμματικά, αφού προϋποτίθεται ότι οι μαθητές κατέχουν το σύστημα 

της μητρικής τους γλώσσας. Επιπλέον, τα περισσότερα φαινόμενα έχουν διδαχθεί ήδη 

στο Δημοτικό, ενώ στο Γυμνάσιο γίνεται μια ανακεφαλαίωση.  

Και τα δύο Προγράμματα Σπουδών αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. 

Ενώ όμως στο Γυμνάσιο δίνεται έμφαση στην κυριολεκτική και μεταφορική σημασία του 

λεξιλογίου, το Γʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. περιλαμβάνει μόνο το λεξιλόγιο που είναι 

απαραίτητο ώστε να ανταποκριθούν οι μαθητές στους επικοινωνιακούς στόχους που 

τίθενται στο επίπεδο αυτό.  

Επομένως, θα λέγαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ των 

δύο Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς απευθύνονται σε διαφορετικό μαθητικό δυναμικό: 

το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο απευθύνεται σε φυσικούς ομιλητές της 

γλώσσας ενώ το Α.Π.Π.Ε. σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη. Πολλές 

από τις απαιτήσεις του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο που αφορούν τη 

στοχοθεσία και την ύλη αναφέρονται στο Δʹ επίπεδο του Α.Π.Π.Ε. Για να υπάρξει λοιπόν 

πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ των δύο Προγραμμάτων Σπουδών για τη γλώσσα, θα πρέπει 

από την πλευρά του Α.Π.Π.Ε. να συμπεριληφθεί και το Δʹ επίπεδο.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πιλοτική εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών από το 2011 (Πιλοτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών για το δημοτικό 2011: 2, Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το γυμνάσιο 2011:3)1 

σηματοδοτεί μια απόπειρα απομάκρυνσης από τις παραδοσιακές γραμματικοκεντρικές και 

δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας και αποσκοπεί στην άμεση και αποτελεσματική κατάκτηση και 

εκμάθηση των λειτουργικών μηχανισμών της γλώσσας από φυσικούς και αλλόγλωσσους ομιλητές της 

Ελληνικής. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση και η κριτική θεώρηση 

των Α.Π.Σ. που εφαρμόστηκαν για το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας όπως αυτή διδάσκεται στην 

πρωτοβάθμια (προσχολική και πρώτη σχολική) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τα έτη 1980-2011 
και ειδικά όσον αφορά τη διδασκαλία δύο μορφολογικών διαδικασιών σχηματισμού νέων λέξεων, της 

παραγωγής και της σύνθεσης. Στη θεώρησή μας εστιάζουμε στην αλληλεξάρτηση της ηλικίας με τη 

φωνολογική επίγνωση, τη συστηματική επαφή με το γραπτό λόγο και τις αξιοποιούμενες διδακτικές 

στρατηγικές, όπως έχουν διατυπωθεί στα Α.Π.Σ. διαχρονικά, προκειμένου να προτείνουμε τρόπους και 

στρατηγικές διδασκαλίας που στοχεύουν στη συστημική γνώση και το συνειδητό χειρισμό της 

μορφολογικής δομής των λέξεων μιας γλώσσας με πλούσια μορφολογία. 

 

ABSTRACΤ 
The pilot application of educational curricula since 2011 signals an effort of educators to abstain from 

traditional teacher-centered teaching methodologies and aims at the direct and effective development of 

language mechanisms by native speakers and learners of Greek. Our study aims at the critical review of 

the analytic curricula that have been applied to the Greek educational system, more specifically 

preschool, early primary and secondary school education between 1980-2011. The focus is on the 

teaching of the Greek morphology, and specifically on the teaching of compound and derived words. In 

our paper, we further relate age to phonological awareness as well as the systematic contact with 

written speech and the teaching strategies in order to proceed to specific teaching proposals regarding 

the conscious treatment of the morphological structure of a language with complex ‘rich’ morphology. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η πιλοτική εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών από το 2011 (Πιλοτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών για το δημοτικό 2011: 2, Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το 

γυμνάσιο 2011:3) σηματοδοτεί μια απόπειρα απομάκρυνσης από τις παραδοσιακές 
γραμματικοκεντρικές και δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας και αποσκοπεί στην άμεση 

και αποτελεσματική κατάκτηση και εκμάθηση των λειτουργικών μηχανισμών της γλώσσας 

από φυσικούς και αλλόγλωσσους ομιλητές της Ελληνικής. Στόχος της παρούσας εργασίας 

είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση και η κριτική θεώρηση των Α.Π.Σ. που εφαρμόστηκαν για 

                                                
1 Εκπονήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο 

πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 

295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία 

Διδακτικών Προσεγγίσεων», με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

mailto:irenekoufou@gmail.com
mailto:martzak74@gmail.com
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το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας όπως αυτή διδάσκεται στην πρωτοβάθμια (προσχολική 

και πρώτη σχολική) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τα έτη 1980-2011 και ειδικά όσον 
αφορά τη διδασκαλία δύο μορφολογικών διαδικασιών σχηματισμού νέων λέξεων, της 

παραγωγής και της σύνθεσης.   

Λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρίες του αναδυόμενου γραμματισμού για το νηπιαγωγείο 

και του κριτικού γραμματισμού για το δημοτικό και το γυμνάσιο, συσχετίζουμε τις αρχές 
οργάνωσης και τους στόχους των Α.Π.Σ. με τον πρωτεύοντα ρόλο που διαδραματίζει η 

μορφολογική επίγνωση για την ομαλή γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Συγκεκριμένα, η 

μορφολογική επίγνωση συνδέεται, αφενός, με τη μορφολογική κατάκτηση και, αφετέρου, με 
την εκμάθηση και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου μέσα σε ένα διευρυμένο πλαίσιο 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και συμβάλλει στη βελτίωση της κατανόησης και της παραγωγής 

του προφορικού και του γραπτού λόγου των μαθητών. Η προβλεπόμενη αποσπασματική και 
επιμεριστική διδασκαλία των μορφολογικών διαδικασιών παραγωγής και σύνθεσης σε όλες 

τις βαθμίδες χωρίς συνοχή και συνολική θεώρηση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο δεν διευκολύνει ούτε τους μαθητές στην επίτευξη των προδιαγεγραμμένων στόχων 

ούτε τους διδάσκοντες στην πληρέστερη κατανόηση της πορείας της μορφολογικής 
κατάκτησης προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν σε τροποποίηση των διδακτικών τους 

στρατηγικών. Στη θεώρησή μας εστιάζουμε στην αλληλεξάρτηση της ηλικίας με τη 

φωνολογική επίγνωση, τη συστηματική επαφή με το γραπτό λόγο και τις αξιοποιούμενες 
διδακτικές στρατηγικές, όπως έχουν διατυπωθεί στα Α.Π.Σ. διαχρονικά, προκειμένου να 

προτείνουμε τρόπους και στρατηγικές διδασκαλίας που στοχεύουν στη συστημική γνώση και 

στο συνειδητό χειρισμό της μορφολογικής δομής των λέξεων μιας γλώσσας με πλούσια 
μορφολογία. 

Το υπόλοιπου του άρθρου μας είναι διαρθρωμένο ως εξής: στην ενότητα 2 συζητούμε 

τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν στην ελληνική πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας από το 1980 
μέχρι το 2011 και προχωρούμε σε μια κριτική θεώρησή τους. Στην ενότητα 3 παρουσιάζουμε 

τα χαρακτηριστικά της μορφολογικής επίγνωσης και συζητούμε τους τρόπους με τους 

οποίους η μορφολογική επίγνωση επηρεάζει τη διδασκαλία και εκμάθηση της μορφολογίας. 
Τέλος, στην ενότητα 4 προχωρούμε σε κάποιες προτάσεις βελτίωσης των αναλυτικών 

προγραμμάτων όσον αφορά τη διδασκαλία της μορφολογίας της παραγωγής και της 

σύνθεσης.  

 

2. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Το Προεδρικό Διάταγμα 476/1980 προσδιορίζει τους σκοπούς και τους στόχους του 
Αναλυτικού και Ωρολόγιου Προγράμματος και τα μέσα επίτευξής τους κατά τη φοίτηση των 

παιδιών στο νηπιαγωγείο. Μολονότι μεταθέτει χρονικά τη συστηματική διδασκαλίας της 

γραφής και της ανάγνωσης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, όσον αφορά την ολοκλήρωση 

της κατάκτησης της μητρικής γλώσσας συνιστά την αξιοποίηση ειδικών λεκτικών ασκήσεων 
στο πλαίσιο ομαδικών παιγνιωδών δραστηριοτήτων (Α.Π.Σ. 1980: 1731-1732) για την 

πληρέστερη παραγωγή και κατανόηση του προφορικού λόγου χωρίς εξειδικευμένη μνεία στις 

διαδικασίες της παραγωγής και της σύνθεσης.   
Μια δεκαετία αργότερα το Αναλυτικό και Ημερήσιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου 

(Π. Δ. 486/1989) μέσω της παροχής οπτικών, ακουστικών και κινητικών δραστηριοτήτων 

αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη σταδιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων εκ μέρους των παιδιών οι 
οποίες θα τα υποστηρίξουν στην επικείμενη εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης, και θα 

συμβάλλουν στην αρχική τους επαφή με το φωνολογικό και το μορφολογικό επίπεδο της 

μητρικής τους γλώσσας (Α.Π.Σ. 1989: 4469, 4478). 

Ο δομισμός υιοθετείται ως γλωσσολογική και μαθησιακή θεωρία στο Πρόγραμμα 
Σπουδής της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Προ-δημοτική Εκπαίδευση του 1999 και 

προβλέπει τη σταδιακή οικοδόμηση της νέας γνώσης μέσα σε ένα ευρύ επικοινωνιακό 

πλαίσιο (Α.Π.Σ. 1999: 1523). Η απουσία της συστηματικής διδασκαλίας χαρακτηρίζει και 
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αυτό το πρόγραμμα, το οποίο όμως διαφοροποιείται από τα προηγούμενα στο ότι κάνει λόγο 

για την επίτευξη από τα παιδιά της αντιστοιχίας φωνημάτων και γραμμάτων της ελληνικής ως 
προϋπόθεσης της γλωσσικής τους ανάπτυξης (Α.Π.Σ. 1999: 1526).  

Το ισχύον επίσης δομιστικό Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για 

το νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) θεσμοθετήθηκε το 2003 και προβλέπει το σχεδιασμό και τη 

συμμετοχή των παιδιών, παράλληλα με το παιχνίδι, σε ενεργητικές μαθησιακές 
δραστηριότητες οι οποίες αφορούν τη γλώσσα και συνάδουν με την αναπτυξιακή πορεία των 

συμμετεχόντων (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. 2003: 586-587). Μολονότι για πρώτη φορά απαντώνται 

συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις αναφορικά με τη φωνολογική επίγνωση των νηπίων 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. 2003: 594), δεν γίνεται καν λόγος για τη σύνθεση ή την παραγωγή ως 

διαδικασίες σχηματισμού λέξεων και τη συνδρομή της διδασκαλίας των διαδικασιών αυτών 

στη μορφολογική επίγνωση των παιδιών στο πλαίσιο της γλωσσικής κατάκτησης στην οποία 
εντάσσονται και ηλικιακά. 

Το ίδιο πνεύμα διέπει και το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2011) για το νηπιαγωγείο 

το οποίο εστιάζει στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή επικοινωνία. Αν και εξ αρχής γίνεται λόγος και για τη 
γλώσσα ως σύστημα (Π.Σ. 2011: 203), πάλι μόνο η φωνημική επίγνωση (Π.Σ. 2011: 213-214, 

226), η κατάκτηση φωνημάτων, η διαφοροποιητική αξία του τόνου και η σημασιολογική 

επίγνωση (Π.Σ. 2011: 218, 220) λαμβάνονται υπόψη για το μεθοδολογικό σχεδιασμό 
παρακάμπτοντας εντελώς το ρόλο της μορφολογικής επίγνωσης των νηπίων.  

 

2.2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
 

Το 1982, αναπροσαρμόζεται με το Προεδρικό Διάταγμα 583 το Αναλυτικό και 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των δυο πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Μετά την επίσημη 
καθιέρωση της δημοτικής ως γλώσσας της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του μαθήματος της 

νεοελληνικής γλώσσας επιδιώκεται η εξοικείωση με τη χρήση του συγκεκριμένου κώδικα. Οι 

διαδικασίες της παραγωγής και της σύνθεσης λέξεων εντάσσονται στους μηχανισμούς που θα 
συντελέσουν στο λεξιλογικό εμπλουτισμό, την αναγνώριση των επιμέρους συστατικών, την 

ανάλυση, παραγωγή και χρήση ομόριζων παράγωγων λέξεων και παρατακτικών και 

προσδιοριστικών σύνθετων προβάλλοντας περισσότερο το σημασιολογικό επίπεδο και 
λιγότερο το μορφολογικό (Α.Π.Σ. 1982: 935-936, 944). 

Στο Προεδρικό Διάταγμα 528 του 1984 προσδιορίζονται συγκεκριμένοι τύποι δομικών 

ασκήσεων και κατηγοριών συμφυμάτων οι οποίοι εδράζονται στην επανάληψη και στη 

μίμηση – αναπαραγωγή όσον αφορά το σχηματισμό και την ανάλυση παράγωγων και 
σύνθετων ρημάτων, ονομάτων και επιρρημάτων (Α.Π.Σ. 1984: 2197-2198).  

Το Πρόγραμμα Σπουδής της Νεοελληνικής Γλώσσας του 1999 (ΦΕΚ 93) στην Προ-

δημοτική Εκπαίδευση και στο Δημοτικό σχολείο δεν εμφανίζει αξιομνημόνευτες 
διαφοροποιήσεις από εκείνο του 2003, για τα οποία επιλέγεται πιο ξεκάθαρα η επικοινωνιακή 

προσέγγιση σε συνδυασμό με τη γνώση του συστήματος (Α.Π.Σ. 1999: 1528) σε επίπεδο 

φωνολογίας, μορφολογίας και σημασιολογίας (Α.Π.Σ. 1999: 1533). Όσον αφορά την 

παραγωγή και τη σύνθεση προτείνεται ποικιλία κανονιστικών ασκήσεων όπως, για 
παράδειγμα, η ανάλυση και ο σχηματισμός σύνθετων λέξεων, ασκήσεις ετυμολογίας, 

ομαδοποιήσεις βάσει κοινών προθημάτων ή επιθημάτων (Α.Π.Σ. 1999: 1543-1544) και 

επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά με νέες έννοιες, 
όπως, για παράδειγμα, τα πολυλεκτικά σύνθετα ή η τυπολογική συγγένεια της συγχρονικής 

μορφής της ελληνικής με προηγούμενες μορφές της γλώσσας. 

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών του 2003 για την ελληνική γλώσσα για το δημοτικό  τοποθετεί τη 

συστηματική διδασκαλία της παραγωγής και της σύνθεσης στις τέσσερις τελευταίες τάξεις 

του σχολείου (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. 2003: 3767-3769). Προσεγγίζει τη γνώση ολιστικά και 

διδάσκει αρχικά τη γραμματική στο επίπεδο της λέξης και της πρότασης, την αποκαλούμενη 
γραμματική του γλωσσικού συστήματος, προκειμένου να μεταβεί έπειτα σε επίπεδο κειμένου 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. 2003: 3738, 3774). Κάνει λόγο για τη φωνημική επίγνωση (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

– Α.Π.Σ. 2003: 3746, 3748, 3753, 3763) η οποία αποτελεί προϋπόθεση της γλωσσικής 
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κατάκτησης, αν και παραβλέπει την αντίστοιχη μορφολογική. Μέσω ενδεικτικών 

μαθησιακών δραστηριοτήτων αναγνώρισης, ανάλυσης, σχηματισμού και εκφοράς 
παράγωγων και σύνθετων λέξεων (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. 2003: 3763-3765) επιδιώκεται η 

συνειδητοποίηση των δυο διαδικασιών σχηματισμού νέων λέξεων, η εξοικείωση με την 

ετυμολογία των λέξεων συγχρονικά και εν δυνάμει διαχρονικά. Απώτερο στόχο των 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του 2003 αποτελεί η διεύρυνση του λεξιλογίου των μαθητών. Οι δυο 
μορφολογικές διαδικασίες σχηματισμού λέξεων προσεγγίζονται θεωρητικά στο εγχειρίδιο της 

γραμματικής για την πέμπτη και την έκτη δημοτικού (Φιλιππάκη-Warburton και συν., 2011). 

Η αξία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και του Α.Π.Σ. του 2003 συγκριτικά προς τα προηγούμενα έγκειται 
στο γεγονός ότι αποτελεί την πρώτη σαφώς προσδιορισμένη πρόταση συστηματικής 

διδασκαλίας της μορφολογίας της παραγωγής και της σύνθεσης.  

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2011) θέτει ως στόχο την «κατάκτηση 
ακαδημαϊκού λεξιλογίου και σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών» (Π.Σ. 2011: 7) που στο 

επίπεδο των μορφολογικών διαδικασιών μεταφράζεται στην ανάπτυξη της μεταγλωσσικής 

μορφολογικής επίγνωσης – ενημερότητας της ελληνικής χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά 

στην απομνημόνευση των μορφολογικών κανόνων, προκειμένου να βελτιωθεί η 
επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών και η χρήση των καταλληλότερων μορφολογικών 

επιλογών σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας (Π.Σ. 2011: 8, 14, 17). Εστιάζει στη 

σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με το φωνημικό χαρακτήρα της ελληνικής (Π.Σ. 2011: 39, 
44). Διαφοροποιείται από το ισχύον πρόγραμμα, καθώς ήδη από την πρώτη δημοτικού 

προτείνεται η διαισθητική ανάλυση λέξεων σε μορφήματα
2
 μέσα από το παιχνίδι (Π.Σ. 2011: 

62) και στις υπόλοιπες τάξεις επιδιώκεται η κατανόηση του λειτουργικού ρόλου των 
μορφημάτων μέσω εξάσκησης, ο εμπλουτισμός και η ορθή χρήση τους ανάλογα με το 

περικείμενο και τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες (Π.Σ. 2011: 64-65, 90, 97, 106).  

 

2.3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 

Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 1985 με το Προεδρικό Διάταγμα 438 
οριοθετείται εκ νέου το Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα Γυμνασίων με εστίαση της 

διδασκαλίας στους δομικούς κανόνες της γλώσσας μέσω της χρήσης πληθώρας ρυθμιστικών 

και συγκεκριμένων παραδειγμάτων για τις δυο πρώτες τάξεις. Συγκεκριμένα, ο τρίτος και ο 
τέταρτος ειδικότερος στόχος του μαθήματος της γλωσσικής διδασκαλίας της νεοελληνικής 

γλώσσας για την πρώτη γυμνασίου αφορούν τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών 

και σε αυτόν αναφέρονται τα μορφήματα, οι διαδικασίες της παραγωγής και της σύνθεσης 

και η αναπαραγωγή μορφολογικών φαινομένων. Όσον αφορά τη διδακτέα ύλη, στους τομείς 
της ορθογραφίας αλλά και της προτασιακής δομής δίνεται έμφαση στα παράγωγα και τα 

σύνθετα λεξήματα (Α.Π.Σ. 1985: 2458). Περισσότερες λεπτομέρειες για όλες τις κατηγορίες 

παραγώγων και συνθέτων, γνήσιων, καταχρηστικών και παρασύνθετων εντάσσονται στην 
ύλη της δευτέρας γυμνασίου η οποία ολοκληρώνεται την επόμενη χρονιά (Α.Π.Σ. 1985: 

2470, 2477). 

Με την Προεδρική Απόφαση 1088 του 1999 καθορίζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του 

Γυμνασίου και του Λυκείου για το μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας και επισημαίνεται ο 
επικουρικός ρόλος της διδασκαλίας του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην 

κατάκτηση από τους μαθητές της μητρικής τους γλώσσας (Π.Σ. 1999: 7241). Μάλιστα, 

τονίζεται ότι η απομονωτική φωνολογική, μορφολογική, σημασιολογική περιγραφή και 
ανάλυση της λέξης δεν συνεισφέρει στην προώθηση της διδακτικής πράξης και λόγω αυτού 

του γεγονότος οφείλει να περιοριστεί η συγκεκριμένη μέθοδος και να προκριθεί η ολιστική 

διδασκαλία των μορφολογικών διαδικασιών (Π.Σ. 1999: 7242, 7243).  Παράλληλα, να 
διατηρηθεί η αυτονομία της από παλαιότερες μορφές της και να επικεντρωθεί η κατάκτηση 

και η εκμάθηση στις παραγωγικές διαδικασίες της (Π.Σ. 1999: 7244). Η επίγνωση του 

γλωσσικού συστήματος τέθηκε ως βασικός στόχος και προϋπόθεση για τη γλωσσική 

                                                
2 Με τον όρο ‘διαισθητική ανάλυση λέξεων σε μορφήματα’ εννοούμε την ασυνείδητη ικανότητα του 

φυσικού ομιλητή να χειρίζεται τη γλώσσα του. Πρόκειται για διαδικασία που λαμβάνει χώρα κατά τη 

γλωσσική κατάκτηση.   
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ανάπτυξη των μαθητών και την σαφέστερη χρήση της κατά την παραγωγή και κατανόηση 

λόγου με έμφαση στη διδασκαλία των φαινομένων στο γυμνάσιο και εμπέδωση και 
εφαρμογή τους στο λύκειο (Π.Σ. 1999: 7246). Όπως και στα προηγούμενα αναλυτικά 

προγράμματα, στους επιμέρους στόχους εντάσσονται η διεύρυνση του λεξιλογίου των 

μαθητών και η γνώση της δομής της μητρικής τους (Π.Σ. 1999: 7247, 7251). Οι τρόποι 

σχηματισμού παράγωγων –στην πρώτη γυμνασίου– και σύνθετων λέξεων –στη δευτέρα 
τάξη– και η επίδραση στη σημασιολογία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διδασκαλίας 

μέσω παρατήρησης και όχι απομνημόνευσης (Π.Σ. 1999: 7264, 7268, 7273, 7299 για το 

λύκειο). 
Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. του 2003 για την ελληνική γλώσσα για το 

γυμνάσιο, μια πρώτη αδρομερής προσέγγιση από κοινού και της παραγωγής και της 

σύνθεσης επιχειρείται μόνο στην τέταρτη ενότητα της πρώτης τάξης (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. 
2003: 3781-3782) μέσω της αξιοποίησης διδακτικά κατάλληλων κειμένων, ασκήσεων και 

παραδειγμάτων προκειμένου οι μαθητές μέσω της παρατήρησης και της εξάσκησης να 

κατανοήσουν τον τρόπο σχηματισμού παράγωγων και σύνθετων λέξεων, να εστιάσουν στα 

επιμέρους συστατικά τους, να διερευνούν την τελική σημασία επιχειρώντας συγκρίσεις και 
δημιουργώντας νέα σύνθετα λεξήματα ενταγμένα σε προτάσεις. Πιο συστηματική διδασκαλία 

του φαινομένου της σύνθεσης επιχειρείται σε όλες σχεδόν τις ενότητες του εγχειριδίου της 

δευτέρας γυμνασίου (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. 2003: 3784-3788) στις οποίες, ενδεικτικά, 
κατηγοριοποιούνται σημασιολογικά οι σύνθετες λέξεις βάσει των σχέσεων μεταξύ του 

πρώτου και του δεύτερου συνθετικού και αποσαφηνίζονται κάποιες από τις προϋποθέσεις 

εμφάνισης του συνδετικού φωνήεντος /ο/. Παράλληλα, αξιοποιούνται διδακτικά επιλεγμένα 
παραδείγματα προκειμένου οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις διαφορές ανάμεσα στις 

επιμέρους κατηγορίες. Στο πλαίσιο των οδηγιών, έμφαση δίνεται στο μέρος του λόγου στο 

οποίο ανήκει το πρώτο ή το δεύτερο συνθετικό αντίστοιχα μέσα από ασκήσεις αναγνώρισης 

των συνθετικών και παραγωγής σύνθετων λέξεων καθώς και στην οργάνωση και τη 
σημασιολογική συγγένεια λέξεων σε ετυμολογικές οικογένειες. Προτείνονται ασκήσεις, 

παραδείγματα και θεωρία για τις παρασύνθετες λέξεις
3
, τα πολυλεκτικά σύνθετα

4
 και τη 

βασική διαφορά μεταξύ γνήσιας και καταχρηστικής σύνθεσης. Είναι σαφές ότι συνολικά η 
διδακτική προσπέλαση της παραγωγής και σύνθεσης λέξεων είναι σπειροειδής, καθώς η 

διδασκαλία τους επανέρχεται κατά τη διάρκεια των μαθησιακών διεργασιών και οι 

διαδικασίες δεν αντιμετωπίζονται αποπλαισιωμένα αλλά ενταγμένες στα υπό εξέταση 

κείμενα εφαρμόζοντας την επικοινωνιακή προσέγγιση (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. 2003: 3792). 
Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2011) για το γυμνάσιο ενστερνίζεται την 

απομάκρυνση από τις παλαιότερες γραμματικοκεντρικές προσεγγίσεις χάριν των 

κειμενοκεντρικών. Έχει κοινούς στόχους με το Π.Σ. (2011) για το δημοτικό σχολείο, όπως 
ήδη αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη διερεύνηση. Κυρίως στη δευτέρα γυμνασίου οι μαθητές 

ασχολούνται όχι τόσο με την παραγωγή αλλά κυρίως με την αναγνώριση τύπων σύνθετων και 

παράγωγων λέξεων από ένα πλήθος πολυτυπιών και την κατανόηση του λειτουργικού τους 
ρόλου (Π.Σ. 2011: 43, 47). Η γνώση και η εξάσκηση όσον αφορά τις δυο μορφολογικές 

διαδικασίες συντελεί στη μεταγλωσσική μορφολογική επίγνωση, προκειμένου να βελτιωθεί η 

συνειδητή χρήση των δομών αυτών από τους μαθητές (Π.Σ. 2011: 61-62), καθώς μέσω της 

επαγωγής οι μαθητές οδηγούνται τη συστηματοποίηση των κανονικοτήτων και στη 
συνειδητή διατύπωση κανόνων.  

Συνοψίζοντας, κατά την επισκόπηση των ΔΕΠΣ και ΑΠΣ των ετών 1980-2011 όσον 

αφορά τη διδασκαλία της παραγωγής και της σύνθεσης στην προσχολική, πρώτη σχολική και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι φανερή η σταδιακή μετάβαση από την παραδοσιακή 

γραμματικοκεντρική προσέγγιση στην επικοινωνιακή κειμενοκεντρική διάσταση, στο πλαίσιο 

της οποίας επιδιώκεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάκτησης της μορφολογίας της 

                                                
3 Παρασύνθετα ονομάζονται οι σύνθετες λέξεις που παράγονται από άλλα σύνθετα (Ράλλη, 2007: 

152). 
4 Πολυλεκτικά σύνθετα είναι ονοματικές φράσεις της δομής [Επίθετο + Ουσιαστικό] ή Ουσιαστικό + 

Ουσιαστικό σε γενική] οι οποίες εμφανίζουν αρκετά από τα χαρακτηριστικά των μονολεκτικών 

σύνθετων λέξεων (Ράλλη, 2007: 221-222). 
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ελληνικής γλώσσας παράλληλα προς την εκμάθηση των παραγωγικών διαδικασιών της. Στα 

προγράμματα πριν το 1999 οι αναφορές στις δυο μορφολογικές διαδικασίες ήταν γενικές και 
απόλυτα ενταγμένες στο πλαίσιο διδασκαλίας της παραδοσιακής γραμματικής με ασκήσεις 

δομικού τύπου. Ειδικά από το 2003 και εξής προβλέπεται για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

αυτόνομη και παράλληλα ολιστική και συστηματική διδασκαλία της παραγωγής και της 

σύνθεσης ενταγμένων σε επικοινωνιακό πλαίσιο και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. 
 

3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
 

Η πλούσια μορφολογία της ελληνικής γλώσσας και η πληθώρα των φωνολογικών, 

συντακτικών και σημασιολογικών - πραγματολογικών πληροφοριών που φέρουν τα ελεύθερα 
ή δεσμευμένα μορφήματα, τα ελάχιστα δηλαδή λειτουργικά συστατικά των λέξεων, (Ράλλη, 

2005) επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της παράλληλης, όχι όμως αποκλειστικά 

κανονιστικής και απομνημονευτικής διδασκαλίας της γραμματικής του γλωσσικού 

συστήματος ξεκινώντας από τη λέξη και μεταβαίνοντας στην πρόταση ως μονάδες 
επικοινωνίας παράλληλα με την τέλεση γλωσσικών πράξεων (βλ. Πιλοτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο 

2011: 16). Η επίτευξη των στόχων των δυο τελευταίων αναλυτικών προγραμμάτων όσον 
αφορά την παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου στο πλαίσιο της 

επικοινωνιακής προσέγγισης εδράζεται σε εκτενέστερα αυθεντικά κείμενα, στα οποία 

εντοπίζεται πληθώρα πολυσύλλαβων και πολυμορφηματικών λέξεων, και προϋποθέτει την 
ενεργοποίηση μεταγλωσσικών δεξιοτήτων με έμφαση στην επιλογή του καταλληλότερου 

γλωσσικού τύπου (Kuo & Anderson, 2006). Σε αυτές τις δεξιότητες οι οποίες εμπίπτουν στον 

περιληπτικό όρο μεταγλωσσική επίγνωση (metalinguistic  awareness) εντάσσονται η 

φωνολογική, η μορφολογική, η σημασιολογική, η πραγματολογική και η συντακτική 
επίγνωση (Carlisle, 2003) σύμφωνα με τα αντίστοιχα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας. 

Μεταξύ τους αναπτύσσονται σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν επαρκώς συνθετότερα ζητήματα που άπτονται της μορφολογίας, της 
σημασιολογίας ή της σύνταξης κάθε γλώσσας, όπως, αναφέρουμε ενδεικτικά, φαινόμενα 

ομοηχίας
5
 και μορφολογικοί ή συντακτικοί περιορισμοί κατά τον ορθό σχηματισμό λέξεων ή 

προτάσεων. 
Στα νήπια προηγείται χρονικά η ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης (phonological 

awareness) ως ενσυνείδητης ικανότητας του παιδιού να διακρίνει τις φωνολογικές μονάδες 

που απαρτίζουν τις λέξεις στον προφορικό λόγο και να τις συνδυάζει βάσει φωνολογικών 

αρχών και κανόνων για το σχηματισμό νέων λέξεων τόσο  στον προφορικό όσο και στο 
γραπτό λόγο (Bryant & Bradley, 1985˙ Μανωλίτσης, 2004). Η φωνολογική επίγνωση 

διακρίνεται σε φωνημική και συλλαβική επίγνωση. Η χρονική προτεραιότητα της 

φωνολογικής επίγνωσης έναντι άλλων όψεων γλωσσικής επίγνωσης αποτυπώνεται και στα 
αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – 

Α.Π.Σ. 2003 και 2011) τα οποία αναφέρονται σε και ενδεικτικά προτείνουν δραστηριότητες 

οι οποίες ενισχύουν την ικανότητα αντιστοιχίας φθόγγου και γραφήματος και τον τεμαχισμό 

των λέξεων σε φωνήματα και συλλαβές αρχικά στον προφορικό λόγο όπου η ελληνική 
γλώσσα διακρίνεται από πλήρη διαφάνεια. 

Στην ηλικία των 6-7 ετών (Carlisle, 2003) έπεται η μορφολογική επίγνωση
6
 

(morphological awareness) η οποία νοείται ως η συνειδητή γνώση και χρήση των 
μορφημάτων προκειμένου κάθε ομιλητής να είναι σε θέση να προβεί στην ανάλυση, τον 

τεμαχισμό ή στο συνδυασμό των μορφημάτων στο πλαίσιο των λέξεων στον προφορικό του 

λόγο σύμφωνα με τους κανόνες της μητρικής του γλώσσας και δίχως οι λέξεις να είναι 
ενταγμένες σε επικοινωνιακό πλαίσιο (Kuo & Anderson, 2006). Η μορφολογική επίγνωση 

αναπτύσσεται, συγκριτικά προς τη φωνολογική, με πιο βραδείς ρυθμούς, σταδιακά, και μέχρι 

                                                
5 Βλ., ενδεικτικά, το Δ μέρος (Λεξιλόγιο – ομόηχες και παρώνυμες λέξεις) στην πέμπτη ενότητα του 

σχολικού εγχειριδίου για τη νεοελληνική γλώσσα στην τρίτη γυμνασίου. 
6 Εστιάζουμε στο μεταγλωσσικό επίπεδο και όχι στο επιγλωσσικό (Gombert, 1992), κατά το οποίο η 

αντίληψη της μορφολογικής δομής των λέξεων από τον ομιλητή διακρίνεται από ασάφεια.  
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και την ολοκλήρωση της φοίτησης στο σχολείο (Carlisle & Nomanbhoy, 1993). Αφορά την 

επίγνωση των τριών μορφολογικών διαδικασιών σχηματισμού λέξεων αποτελούμενων από 
ελεύθερα ή / και δεσμευμένα μορφήματα, της κλίσης, της παραγωγής και της σύνθεσης.  

Ως παραγωγική μορφολογική επίγνωση (awareness of derivational morphology) 

νοείται η κατανόηση της δομής παράγωγων λέξεων και ο σκόπιμος χειρισμός θεμάτων και 

παραγωγικών προσφυμάτων. Η μορφολογική επίγνωση της σύνθεσης (awareness of the 
morphology of compounds) συνίσταται στην ενσυνείδητη γνώση της δομής των σύνθετων 

λέξεων και στην εμπρόθετη συνδυαστική χρήση των θεμάτων ή ολόκληρων λέξεων ως 

συστατικών τους για την παραγωγή υπαρκτών αλλά και μη υπαρκτών σύνθετων λέξεων 
(Carlisle, 2003). Η φοίτηση στην τρίτη τάξη του δημοτικού και εξής είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική για τις προαναφερθείσες διαστάσεις της μεταγλωσσικής επίγνωσης, καθώς από το 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δημοτικό οι 
μαθητές αντιλαμβάνονται πλέον συνειδητά τα φωνολογικά, συντακτικά και σημασιολογικά 

χαρακτηριστικά αρχικά των παραγωγικών επιθημάτων και έπειτα των αντίστοιχων 

προθημάτων, σε συνάρτηση με την παραγωγικότητά τους (Carlisle, 2000) και έπειτα τους 

κανόνες σχηματισμού των σύνθετων λέξεων (Τζακώστα & Μανωλά, 2012). Η αναπτυξιακή 
πορεία της κλιτικής μορφολογικής επίγνωσης (awareness of inflectional morphology), της 

συνειδητής επίγνωσης και αξιοποίησης θεμάτων και κλιτικών επιθημάτων ξεκινά ήδη από 

την προσχολική ηλικία (Carlisle, 2003), ενώ η μορφολογική επίγνωση των παράγωγων και 
των σύνθετων λέξεων επιτυγχάνεται κυρίως κατά τη διάρκεια της πρώτης σχολικής ηλικίας 

και της φοίτησης στο γυμνάσιο (Kuo & Anderson, 2006), καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη 

ανώτερου επιπέδου γνωστικών ικανοτήτων.  
Το γεγονός αυτό και όσον αφορά την παραγωγική μορφολογική επίγνωση οφείλεται 

στη δομική σύσταση της μορφολογίας της ελληνικής και, πιο συγκεκριμένα, στην γειτνίαση 

του θέματος της λέξης με τα παραγωγικά έναντι των κλιτικών επιθημάτων, δεδομένο που 

δυσχεραίνει συχνά τη μορφολογική επεξεργασία και τη σαφή διάκριση του θέματος από τα 
παραγωγικά επιθήματα (Ράλλη, 2005). Η εξελικτική πορεία της μορφολογικής επίγνωσης της 

σύνθεσης λέξεων συναρτάται, αφενός, προς την υψηλή παραγωγικότητα της συγκεκριμένης 

διαδικασίας σχηματισμού λέξεων στην ελληνική συγκριτικά προς τις άλλες ευρωπαϊκές 
γλώσσες και, αφετέρου, προς το κυρίαρχο δομικό σχήμα [[θέμα + θέμα] + παραγωγική 

κατάληξη] έναντι της δομής [θέμα + λέξη], η οποία χαρακτηρίζει τα σύνθετα των υπολοίπων 

γλωσσών και γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή από τους μαθητές. Παράλληλα, εξαρτάται από το 

ρόλο του τόνου, του δείκτη σύνθεσης και του ελεύθερου ή δεσμευμένου χαρακτήρα των 
μορφημάτων ως δεύτερων συνθετικών (Ράλλη, 2007) σε συνάρτηση πάντα και προς τη 

σημασιολογική διαφάνεια ή αδιαφάνεια τόσο των σύνθετων λέξεων όσο και των επιμέρους 

συστατικών τους.  
Ειδικότερα, όσον αφορά το γραπτό λόγο, η γραφομορφολογική επίγνωση ενσωματώνει 

και τη γνώση των ορθογραφικών χαρακτηριστικών των μορφημάτων (Kuo & Anderson, 

2006). Η γνώση αυτή διευκολύνει τη μορφολογική επεξεργασία και τη σημασιολογική 
αποκωδικοποίηση των γραπτών και σημασιολογικά αδιαφανών λέξεων. Στη περίπτωση των 

τελευταίων δεν επαρκεί μεμονωμένα η μετατροπή της γραπτής μορφής των μορφημάτων 

λέξεων στην αντίστοιχη φωνολογική τους αναπαράσταση, όπως συμβαίνει, ενδεικτικά, σε 

περιπτώσεις ομοηχίας
7
 (Πόρποδας, 2002). Η πολλαπλασιαζόμενη συχνότητα επανεμφάνισης 

τέτοιου είδους λέξεων στο γραπτό λόγο και η πρόσληψή τους από τους μαθητές συμβάλλει 

στην ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης (Carlisle, 2003).  

Παράλληλα προς τη φωνολογική, η μορφολογική επίγνωση συνδέεται με τις 
δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, καθώς συμβάλλει διευκολυντικά στη γλωσσική ανάπτυξη 

των παιδιών, τόσο όσον αφορά την κατάκτηση του δομικού συστήματος της μητρικής 

γλώσσας όσο και στην εκμάθηση και τον συνειδητό χειρισμό των εγγενών κανόνων ύστερα 
από την παροχή συστηματικής διδασκαλίας στο σχολικό περιβάλλον στο πλαίσιο του 

                                                
7 Παράδειγμα ομόηχων λέξεων: /lipi/ ως λύπη (η, θηλ. ουσιαστικό ενικού), λίπη (τα, ουδ. ουσιαστικό 

πληθυντικού), λείπει (ρήμα τρίτου ενικού προσώπου). 
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γραμματισμού (literacy)

8
. Συγκεκριμένα, προωθεί την ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

μαθητών, την εμπέδωση της προϋπάρχουσας γνώσης, την ετυμολογική προσπέλαση λέξεων, 
την κατάτμηση στα συστατικά τους, την παραγωγή, κατανόηση και ένταξη λέξεων σε 

οικογένειες ομόριζων, την σαφέστερη προσπέλαση εξειδικευμένης ορολογίας ειδικά στο 

πλαίσιο μελέτης υβριδικών κειμένων με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της επικοινωνιακής 

ικανότητας των μαθητών (Μανωλίτσης, 2006). Σαφώς, η μορφολογική επίγνωση δεν πρέπει 
να συγχέεται με τη μορφολογική κατάκτηση η οποία πραγματώνεται χωρίς συστηματική και 

σχεδιασμένη διδασκαλία, καθώς αποτελεί αυτοματοποιημένη και μη συνειδητή μαθησιακή 

διαδικασία και γνώση (Jackendoff, 1993) και δεν ταυτίζεται με και/ ή δεν εξαρτάται από τη 
μιμητική αναπαραγωγή γλωσσικών δεδομένων, μια από τις στρατηγικές επίτευξης της 

μορφολογικής επίγνωσης.  

Η αξία της μορφολογικής επίγνωσης αποτυπώνεται στα Α.Π.Σ. κυρίως του 2003 σε 
σχέση με τον στόχο του εμπλουτισμού του μαθητικού λεξιλογίου στις τελευταίες τάξεις του 

δημοτικού μέσω δραστηριοτήτων που προβλέπουν την ομαδοποίηση λέξεων με κοινά 

συμφύματα ή θέματα και την παραγωγή νέων. Σε παιδιά δίχως γλωσσικές ή άλλες νοητικές 

διαταραχές ρόλο για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων ικανοτήτων διαδραματίζουν 
πολλαπλοί παράγοντες, όπως είναι η ηλικία των μαθητών και, κατά συνέπεια, το 

διαφοροποιητικό προϋπάρχον γνωστικό - πραγματολογικό τους επίπεδο (Πόρποδας, 2002), ο 

βαθμός φωνολογικής και σημασιολογικής διαφάνειας των λέξεων και των μορφημάτων που 
τις απαρτίζουν, η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης αφενός των λέξεων και αφετέρου των 

μορφημάτων και η κανονικότητα των μεταξύ τους συνδυασμών δίχως επενέργεια 

φωνολογικών κανόνων (Carlisle, 2003). Εξίσου σημαντική με τους προαναφερθέντες 
παράγοντες είναι η συστηματική ρυθμιστική διδασκαλία. Η σταδιακά αυξανόμενη επαφή με 

πιο σύνθετους λεξικούς σχηματισμούς, όπως οι πολυμορφηματικές λέξεις στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας κυρίως του γραπτού λόγου στην υποχρεωτική εκπαίδευση, και η μορφολογική 

επεξεργασία τους, αποπλαισιωμένα ή με τα συμφραζόμενά τους, σε συνδυασμό με την 
ολοκλήρωση της μορφολογικής κατάκτησης συμβάλλει στην αποδοτικότερη εκμάθηση και 

στη διεύρυνση του λεξιλογίου των μαθητών σε επίπεδο κατανόησης και παραγωγής (Nunes 

& Bryant, 2006). Ασφαλώς, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και η επίδραση που ασκεί το 
κοινωνικό, το μορφωτικό και το οικονομικό επίπεδο του περιβάλλοντος των μαθητών. 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Όσον αφορά τα ισχύοντα Α.Π.Σ. (2003 και 2011 ως πιλοτική εφαρμογή) για το 

νηπιαγωγείο απουσιάζει οποιαδήποτε θεωρητική αναφορά στις δυο μορφολογικές 
διαδικασίες σχηματισμού λέξεων και κατά συνέπεια στον αντίστοιχο στρατηγικό σχεδιασμό 

για την ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης των νηπίων μέσω στοχευμένων ομαδικών ή 

ατομικών παιγνιωδών δραστηριοτήτων προφορικού λόγου συμπληρωματικά προς τη 
φωνολογική του επίγνωση. Για την κρίσιμη ηλικία προτείνεται, αρχικά, η ενσωμάτωση στη 

διδασκαλία ασκήσεων που αποσκοπούν στο διαισθητικό τεμαχισμό λέξεων στα επιμέρους 

μορφήματα.  

Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από την ύπαρξη αντίστοιχης ενδεικτικής δραστηριότητας 
για την πρώτη τάξη του δημοτικού στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2011) για την 

ελληνική γλώσσα για την πρωτοσχολική εκπαίδευση που όμως εφαρμόζεται σε περιορισμένο 

αριθμό σχολικών μονάδων. Αντίθετα, καμία σχετική πρόβλεψη δεν περιλαμβάνεται στο 
ισχύον Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. του 2003. Πλεονέκτημα του συγκεκριμένου Α.Π.Σ. (2003) 

αποτελεί η πρόθεση συστηματικής παρουσίασης των κανόνων της παραγωγής και της 

σύνθεσης επαγωγικά μέσω παραδειγμάτων από ποικίλα κείμενα σε συνδυασμό με τη 

                                                
8 Ο ‘γραμματισμός’ ορίζεται ως η ικανότητα παραγωγής και κατανόησης, κριτικής αξιολόγησης και 

ερμηνείας διαφόρων ειδών γραπτού λόγου προκειμένου ο μαθητής να ασκεί μέσω αυτών έλεγχο στο 

κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον του (Χατζησαββίδης, 2002). Με τον όρο 

‘αναδυόμενος γραμματισμός’ ορίζονται όλες οι στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες που συμβάλλουν στη 

μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής κατά την προσχολική ηλικία και πριν την έναρξη της 

συστηματικής διδασκαλίας (Τάφα, 2001). 
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λειτουργία τους σε αυθεντικά επικοινωνιακά περιβάλλοντα κατά τη φοίτηση των μαθητών 

στις τέσσερις τελευταίες τάξεις του σχολείου. Επικουρικά λειτουργεί η θεωρητική 
προσπέλαση των δυο μορφολογικών διαδικασιών στο εγχειρίδιο της γραμματικής για τις δυο 

τελευταίες τάξεις του δημοτικού με γλωσσικούς κανόνες διατυπωμένους με απλότητα 

(Φιλιππάκη-Warburton και συν., 2011: 203-207) στο οποίο, όμως, είναι ασαφής η ένταξη της 

προθηματοποίησης στην παραγωγή ή στη σύνθεση, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει 
σύγχυση τόσο κατά τη διδασκαλία στο δημοτικό όσο και σε μεγαλύτερες βαθμίδες. Η 

μοναδική αναφορά στις δυο μορφολογικές διαδικασίες στο διδακτικό εγχειρίδιο της πρώτης 

τάξης είναι αδρομερής και αφορά μια πρώτη επαφή με τις οικογένειες λέξεων
9
 και την 

επισήμανση σύνθετων λέξεων
10

 όπως και στη δευτέρα δημοτικού
11

. Η πρώτη επαφή των 

μαθητών με τη σύνθεση τυπικά πραγματοποιείται στην τρίτη και τετάρτη τάξη μέσω 

ασκήσεων εντοπισμού στα κείμενα, ανάλυσης και σχηματισμού ελάχιστων παραδειγμάτων 
σύνθετων λέξεων χωρίς όμως ρητή αναφορά στη δομή των λέξεων και στους κανόνες 

σχηματισμού τους. Λιγότερες ασκήσεις είναι αφιερωμένες στην παραγωγή η οποία δεν 

διδάσκεται συστηματικά εκτός ίσως από την αναφορά στην παραγωγή ρημάτων από ονόματα 

στην τετάρτη τάξη
12

. Συστηματική διδασκαλία της σύνθεσης
13

, αντίθετα, επιχειρείται στην 
πέμπτη δημοτικού, ενώ στο εγχειρίδιο της έκτης τα σύνθετα και τα παράγωγα λεξήματα 

συνυπάρχουν και δεν διακρίνονται στις σχετικές ασκήσεις προκειμένου, προφανώς, να 

εμπεδωθούν παράλληλα και οι δυο διαδικασίες σχηματισμού νέων λέξεων. Εξ αυτών 
προκύπτει ανακολουθία μεταξύ των θεωρητικών αρχών του Α.Π.Σ. και της εφαρμογής τους 

στη διδακτική πράξη, καθώς το εγχείρημα χαρακτηρίζεται από αποσπασματικότητα η οποία 

αναιρεί οποιαδήποτε πιθανότητα συνειδητοποίησης και εμπέδωσης των φαινομένων από τα 
παιδιά αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντος την πρωτοβουλία για εμβάθυνση. 

Ταυτόχρονα, ενώ η μορφολογική κατάκτηση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τα επτά 

χρόνια του παιδιού (Ingram, 1989), παραδόξως οι τελευταίες τάξεις του δημοτικού και όχι 

νωρίτερα επιλέγονται ως οι πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία των φαινομένων, γεγονός 
που επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη των παιδιών στο σημασιολογικό επίπεδο και στον 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους. 

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην αντίληψη / κατανόηση και  
παραγωγή παράγωγων και σύνθετων λέξεων, ιδιαιτέρως των πολυμορφηματικών και 

σημασιολογικά αδιαφανών λέξεων, όπως προκύπτει από έρευνες (Anglin, 1993), μόνο τρεις 

από τις δέκα συνολικά ενότητες του εγχειριδίου της νεοελληνικής γλώσσας για την πρώτη 

τάξη του γυμνασίου
14

 εστιάζουν στη διδασκαλία της παραγωγής ρημάτων, ουσιαστικών και 
επιθέτων αντίστοιχα. Παράλληλα, στην τέταρτη ενότητα της ίδιας τάξης ορίζονται από 

μορφολογικής άποψης η παραγωγή και η σύνθεση. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή θεωρείται 

ότι παίρνει τη μορφή κυρίως επιθηματοποίησης, ενώ η σύνθεση παίρνει τη μορφή κυρίως 
προθηματοποίησης ή συνδυασμού θεμάτων. Σε αντίθεση προς όλες τις προηγούμενες, 

έντυπες και ηλεκτρονικές, εκδόσεις του σχολικού εγχειριδίου του μαθητή και της πρώτης και 

της δευτέρας τάξης, στις οποίες η προθηματοποίηση αντιμετωπιζόταν ως διαδικασία 
παραγωγής νέων λέξεων, στη φετινή μόλις έκδοση η συγκεκριμένη διαδικασία 

χαρακτηρίζεται ως μέθοδος σύνθεσης. Με τον τρόπο αυτό τα βιβλία του μαθητή 

ευθυγραμμίζονται με το Α.Π.Σ. (2011, 38) και με το εγχειρίδιο γραμματικής της νε 

γλώσσας
15

 για το γυμνάσιο (Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου, 2012) ώστε να αρθεί η 
παρατηρούμενη μέχρι πρότινος ασυμφωνία.

16
 Σύγχυση, ωστόσο, τόσο στους μαθητές όσο και 

                                                
9 Στην 3η και 9η ενότητα. 
10 Στην 6η ενότητα. 
11 Στις ενότητες 15η, 17η και 19η προσεγγίζονται τα παρατακτικά σύνθετα και τα παράγωγα ρήματα.  
12 Στην 4η ενότητα, όπου και εντοπίζεται και η μοναδική θεωρητική αναφορά στη διαδικασία. 
13 Βλ. ενότητες 1η, 2η, 6η, 9η, 10η, 13η και 15η του σχολικού εγχειριδίου της πέμπτης δημοτικού. 
14 Βλ. ενότητες 4η, 5η και 6η. 
15 Βλ. τέταρτο κεφάλαιο για την παραγωγή και τη σύνθεση, και παρά τη σχετική διευκρίνιση στο τέλος 

της σχετικής παραγράφου. 
16 Βλ. σχετική τροποποίηση στα διαδραστικά σχολικά βιβλία του μαθητή στο Ψηφιακό σχολείο όσον 

αφορά το εγχειρίδιο μόνο της πρώτης όχι όμως και της δευτέρας γυμνασίου. 
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στους διδάσκοντες ενδέχεται να προκαλεί η προσθήκη σχολίου ότι η χρήση προθημάτων για 

το σχηματισμό νέων λέξεων δεν υπάγεται αποκλειστικά στη σύνθεση αλλά και στη 
μορφολογική διαδικασία της παραγωγής, σύμφωνα με ορισμένες προσεγγίσεις της γλώσσας, 

κυρίως γλωσσολογικές (Ράλλη, 2005˙ Ράλλη, 2007). Επιπρόσθετα, η παραγωγή λέξεων με 

αχώριστα μόρια, δηλαδή προθέσεις και άκλιτες λέξεις, και τα παράγωγα επιρρήματα
17

 

εντάσσονται στη διδακτέα ύλη της δευτέρας γυμνασίου στερώντας την αίσθηση της συνοχής 
σε μαθησιακό και γνωστικό επίπεδο και μη λαμβάνοντας υπόψη τα ηλικιακά και γνωστικά 

δεδομένα της μορφολογικής επίγνωσης. Το φαινόμενο της σύνθεσης διδάσκεται διεξοδικά 

μόνο στη δευτέρα γυμνασίου, καθώς τέσσερεις
18

 από τις εννέα συνολικά ενότητες 
επικεντρώνονται στη σημασιολογική κατηγοριοποίηση των σύνθετων λέξεων, στο μέρος του 

λόγου στο οποίο ανήκει το πρώτο ή το δεύτερο συνθετικό και στις παρασύνθετες λέξεις και 

τα πολυλεκτικά σύνθετα αντίστοιχα. Στην τρίτη τάξη ασκήσεις εμπέδωσης των δυο 
διαδικασιών εντοπίζονται σποραδικά

19
 με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η συνολική 

θεώρηση και εμπέδωση των φαινομένων παρά τις διατυπωμένες επιδιώξεις των Α.Π.Σ. του 

2003 και 2011.   

Είναι σαφές ότι, συνολικά, η προσπέλαση και η επεξεργασία της παραγωγής και της 
σύνθεσης λέξεων επαναλαμβάνεται περιοδικά, καθώς τα φαινόμενα επανέρχονται κατά τη 

διάρκεια των μαθησιακών διεργασιών και δεν διδάσκονται αποπλαισιωμένα αλλά μέσα στα 

υπό εξέταση κείμενα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Προτείνεται να διδάσκονται 
συστηματικά νωρίτερα από ό,τι στο ισχύον χρονοδιάγραμμα πρώτα τα παραγωγικά 

προθήματα και στη συνέχεια τα επιθήματα ομαδοποιημένα ανά κατηγορίες, σύμφωνα με τα 

κριτήρια της κανονικότητας, της διαφάνειας, της παραγωγικότητας, οι οποίες διευκολύνουν 
τη διδασκαλία, και έπειτα τα μορφήματα που αξιοποιούνται ως βάσεις για το σχηματισμό 

σύνθετων λέξεων είτε απλών είτε πιο σύνθετων μορφολογικά. Χωρίς να παραγκωνιστεί ο 

επικοινωνιακός χαρακτήρας της (διδασκαλίας της) γλώσσας ως απώτερος στόχος των 

ισχυόντων Α.Π.Σ. θα ήταν θεμιτή η υιοθέτηση ενός ενδιάμεσου - μικτού τύπου αναλυτικού 
προγράμματος και η έμφαση στα δομικά χαρακτηριστικά της γλώσσας με την προσθήκη 

περισσότερων, κλιμακούμενης δυσκολίας και περισσότερο σαφών και εστιασμένων 

δραστηριοτήτων δομικού τύπου όσον αφορά τη διευκόλυνση της κατάκτησης ως τα επτά και 
της εκμάθησης των δυο μορφολογικών διαδικασιών και στην πρωτοβάθμια και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 

 

Εισαγωγικό σημείωμα  

συντονιστή θεματικού συμποσίου 

 

Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης 

 
«Ιστορική εκπαίδευση και δημοκρατία» φέρει ως τίτλο το θεματικό συμπόσιο με το 

οποίο οι συνομιλητές που το συγκρότησαν επιχείρησαν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να 

αναδείξουν τη σχέση της ιστορικής εκπαίδευσης με τη δημοκρατία. Λήφθηκε υπόψη το 

υπόβαθρο ιστορικής παιδείας και εκπαίδευσης, που οι μαθητές σταδιακά διαμορφώνουν στις 

βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βέβαια το αξιακό 
βάρος της Δημοκρατίας ως πολιτεύματος για όλους τους πολίτες. Επιχειρήθηκε να 

επισημανθεί ότι η ιστορική γνώση, που από τη φύση της είναι συνδεδεμένη με τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, προάγει την κοινωνική και πολιτική συνείδηση του πολίτη, προσφέρει 
ευκαιρίες συνειδητοποίησης της αυτονομίας του, καλλιεργεί και αναπτύσσει την κριτική του 

σκέψη. 

Η στόχευση προς ενίσχυση της δημοκρατικής σκέψης του πολίτη αναφορικά με τη 
συμβολή, ως προς αυτό, της σχολικής ιστορίας εξετάστηκε στο πλαίσιο ανάδειξης της 

σημασίας εκπλήρωσης του σκοπού και των στόχων πρόσφορης εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

που συμβάλλει σε ιστορική κατανόηση. Η εισήγηση (Γέωργιος Ν. Λεοντσίνης) ιχνηλατεί 

ερευνητικά δεδομένα και διδακτικές πρακτικές, που ανοίγουν ορίζοντες μιας πληρέστερης 
προοπτικής για συγκρότηση της δημοκρατικής σκέψης των νέων μέσω του ιστορικού 

μαθήματος.  

Οι προκλήσεις μιας δημοκρατικής κοινωνίας και η σχέση τους με την ανάπτυξη 
σύγχρονης ιστορικής σκέψης εξετάστηκε στο πλαίσιο κριτικής προσέγγισης της σχολικής 

ιστορίας, που διδάσκεται στη γενική εκπαίδευση. Η εισήγηση (Χρυσούλα Γαλάνη) ανέδειξε 

την ανάγκη κατανόησης από τους μαθητές της σημασίας της ιστορικής εκπαίδευσης για την 
προσωπική τους ζωή και το σύνολο της κοινωνίας που ζουν. 

Η δημοκρατία του «Χρυσού Αιώνα» του Περικλή στην Αρχαία Αθήνα από την 

περίοδο του Μεσοπολέμου έως σήμερα εξετάστηκε με ποιους τρόπους αυτή είναι πιο 

πρόσφορο να παρουσιάζεται στους μαθητές της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Η 
εισήγηση (Γιώργος Γιώτης) ανέδειξε τη θέση που λαμβάνει η έννοια της δημοκρατίας 

διαδοχικά κατά την ανωτέρω περίοδο στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της Δ  ́ τάξης της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Τριανταέξι λέξεις για τον απελευθερωτικό αγώνα των Κυπρίων (1955-1959), 

αποδείχθηκαν ικανές να οδηγήσουν στην πολτοποίηση, τον Ιούλιο του 2002, ένα 

εγχειρίδιο νεότερης και σύγχρονης ιστορίας για τους μαθητές της Γ  ́ Λυκείου. Η 

δημόσια διαμάχη που αναπτύχθηκε κατά τους τρεις μήνες πριν τη σχετική πολιτική 
απόφαση είναι το αντικείμενο της ανακοίνωσης του Χάρη Αθανασιάδη. 

Εφαρμογές διαδικτύου μέσω ερευνητικών εργασιών αναδεικνύονται στο πλαίσιο της 

διδακτικής του ιστορικού μαθήματος. Η εισήγηση (Μαίρη Πλέσσα – Δημήτρης Κοτσιφάκος) 
επιχείρησε να καταδείξει τρόπους με τους οποίους οι νέες μορφές τεχνολογίας της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών καθώς και οι εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου με τη 

δημιουργία και αξιοποίηση ιστοσελίδων, ιστολογίων (blogs) και μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (social media) μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών στο 

μάθημα της ιστορίας και να εμπλουτίσουν τις ιστορικές τους γνώσεις παράλληλα με το 

σχολικό βιβλίο και να αποκτήσουν δεξιότητες μεταγνώσης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο 

την ιστορική τους σκέψη και τη δημοκρατική τους συνείδηση. 
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Γεώργιος Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ 

Ομότιμος καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Καθηγητής νεότερης ελληνικής ιστορίας και διδακτικής της ιστορίας 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Με την παρούσα εισήγηση επιχειρείται η ανάδειξη της σχέσης της σχολικής ιστορίας με παιδαγωγικές 

και διδακτικές πρακτικές, που θέτουν ως στόχο την ενίσχυση της δημοκρατικής σκέψης του πολίτη, 

αναπτύσσοντας από τα πρώτα χρόνια της σχολικής του ζωής δεξιότητες,  ώστε να σκέπτεται, να 

αποφασίζει και να πράττει χωρίς προκαταλήψεις, αυτόνομα και ανεπηρέαστα από παράγοντες που 

παρακωλύουν τις στοχεύσεις του ιστορικού μαθήματος. Επιλέγονται προσεγγίσεις ιστορικής ύλης στο 

σχολείο, οι οποίες συνιστάται να πραγματοποιούνται επί συγκεκριμένου εδάφους σχολικής έρευνας 

και μελέτης. Με πρόσφορα, δηλαδή, και ανοικτά προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια 

ιστορίας, με κριτική προσέγγιση και έρευνα πηγών, με την τοπική ιστορία και τη μελέτη του 

περιβάλλοντος. Ιχνηλατούνται ερευνητικά δεδομένα, διδακτικές πρακτικές και δραστηριότητες, που 
ανοίγουν ορίζοντες για μια πληρέστερη προοπτική συγκρότησης δημοκρατικής σκέψης των νέων, 

μέσω του ιστορικού μαθήματος 

 

 

School History and the Development of Citizen Democratic Though 
 

ABSTRACT 

 
My aim in this paper is to reveal the relationship between the lesson of history and those educational 

and pedagogical practices that aim at the development and enhancement of the thinking of the citizens, 

developing skills from the very first stages of their school life, so as to enable them to think, decide and 

act without prejudices, autonomously and freely from various factors that interfere with the aims of 

school historical education. Approaches of the didactics of the historical school curriculum are 

presented and adopted which are recommended to be implemented under specific circumstances of 

school study and research. This can be accomplished via the use of suitable curricula and history study-

books, via research into historical sources, and through the study of local history and the study of the 

environment, so as the students will be offered opportunities and the chance to develop skills for the 

understanding of the variety of human activity. In general, this paper sets out to trace the prerequisites 

necessary to formulate an adequate perspective for the formulation of democratic thought in school 

education via the study of the history lesson. 

 

Αναδεικνύονται ζητούμενα επιλογών της ιστορικής γνώσης στο υπόβαθρο 

εκπαιδευτικών πολιτικών, που ήδη εφαρμόζονται ή συνιστάται να διαμορφώνονται για να 

εντοπίζονται, στο συγκρουσιακό επίπεδο της κοινωνίας και της πολιτικής ζωής,  
χαρακτηριστικά της ιδιότητας του πολίτη και του ρόλου του σχολείου. Ακόμη, για να 

καθορίζονται όροι και κανόνες κατάρτισης προγραμμάτων σπουδών και επιλογών 

προσφερόμενης ιστορικής γνώσης στους μαθητές αλλά και ένα ευρύ πλαίσιο 

δραστηριοτήτων και διδακτικών προσεγγίσεων στα μαθήματα της ιστορίας (Λεοντσίνης, 
1999, σσ. 19 κ.ε.). Μεθοδολογικά η προσέγγισή μου διαμορφώνεται σε θεωρητικό πλαίσιο, 

που όμως συνδυάζεται με ζητήματα μελέτης και έρευνας, που αφορούν σε συγκεκριμένες 

ανθρώπινες δράσεις, σε αξιολογικές (ηθικές) κρίσεις, σε στερεότυπα και προκαταλήψεις της 
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κοινωνίας και των ιστορικών, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά τους αναφορικά και σε 

σχέση με εν δυνάμει θεσμικούς και συλλογικούς φορείς και με πρόσωπα, που διαμεσολαβούν 

σε συγκεκριμένο πολιτισμικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον (Λεοντσίνης, 1996, σσ. 187-224). 

Επίσης, το κείμενο απορρέει και από προσωπικές μου ή και με συνεργατικό χαρακτήρα 
εκπαιδευτικές μελέτες και έρευνες, αναφορικά με την ιστορία και τη διδακτική της αλλά και 

με τη μελέτη του περιβάλλοντος στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
1
  

 
 

1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΗ, ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

 

Λαμβάνεται υπόψη το αξιακό βάρος της Δημοκρατίας ως πολιτεύματος, που έχει για 
όλους τους πολίτες (Tilly, 2011). Είναι το πολίτευμα που το γνωρίζουμε από τους κλασικούς 

χρόνους σε μια διαρκή περιπλάνηση στο χρόνο αλλά πάντοτε ως μια διέξοδο του ανθρώπου. 

Λαμβάνω υπόψη ότι για το θεσμικό περιεχόμενο του πολιτεύματος αυτού και κυρίως για το 
θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο λειτουργίας του μπορούμε να ομολογούμε και σταθερά να 

πιστεύουμε ότι υπάρχει ομοφωνία των πολιτών για έναν συνεχή αναπροσδιορισμό του 

νοήματός του (Held, 2003, σσ. 15 κ.ε). Ακόμη, ότι ο σκοπός και οι στόχοι του ιστορικού 
μαθήματος εκπληρώνονται με την καίρια συμβολή επαρκών στην ιστορική επιστήμη και 

συνειδητοποιημένων εκπαιδευτικών, που εξευρίσκουν πρόσφορες παιδαγωγικές και 

διδακτικές πρακτικές για να αναπτύσσουν δεξιότητες του νου των μαθητών τους, ώστε να 

σκέπτονται και να ενεργούν αυτόνομα και ανεπηρέαστα από παράγοντες, που παρακωλύουν 
τη στόχευση αυτή

2
. 

Στη σχολική πρακτική διδασκαλίας της ιστορίας σκοπός είναι να προετοιμάζονται οι 

μαθητές στην αναγνώριση και κατανόηση του νοήματος της δημοκρατίας σήμερα, γεγονός 
που επιτυγχάνεται με ουσιαστική σχολική έρευνα και δραστηριότητες και υλοποιούνται με 

πολλαπλές οπτικές προσέγγισης της ιστορικής ύλης όπως και με ποικιλία αντικειμένων 

έρευνας (Barton, Levstik, 2008, σσ. 340-344· R. Stradling, 2008). Σ’ αυτήν την περίπτωση 

επιδιώκεται να αναπτύσσονται από τους μαθητές δεξιότητες διατύπωσης έλλογων κρίσεων, 
που δεν είναι συνέπεια μιας κατεύθυνσης της σκέψης τους από τρίτους ούτε αναπαραγωγή 

αφηγημάτων, για να προσαρμόζονται αυτά σε προϋπάρχον πλαίσιο ιστορικής τους γνώσης. 

Κατωτέρω αναδεικνύεται με ενδεικτικά παραδείγματα η χρησιμότητα της ιστορικής 
εκπαίδευσης για την ενίσχυση της δημοκρατικής σκέψης των πολιτών με εμβάθυνση, από την 

περίοδο της σχολικής τους εκπαίδευσης, στο πολλαπλό περιεχόμενο και στο νόημα της 

ανθρώπινης δράσης. Σημειώνεται ακόμη ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επινοούν και 
διαφορετικές-δικές τους, κατά περίπτωση, προσεγγίσεις της ιστορικής ύλης, ώστε με 

προσωπικά βιώματα να αναπτύσσεται στους μαθητές τους μια πιο ολοκληρωμένη, βαθιά και 

στέρεη συγκρότηση της σκέψης και των πράξεών τους (Λεοντσίνης, 1999, σσ. 131-160). Οι 

στοχεύσεις όμως αυτές είναι ανάγκη να περιλαμβάνονται και στα προγράμματα σπουδών 
όπως και στις παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών από το νηπιαγωγείο 

(Mays, 1987, σσ. 114-145·  Λεοντσίνης, 1999, σσ. 91-116· Cooper, 1994, σσ. 46 κ.ε· Cooper, 

1995). 

                                                        
1 Παρατίθεται ειδικό μέρος εργογραφίας μου, που έχει σχέση με θεωρητική προβληματική μου 

αναφορικά με την ιστορική έρευνα και τη διδακτική της ιστορίας όπως και με δοκιμές ενδεικτικών 

παραδειγμάτων σε ζητήματα διδακτικής της ιστορίας, μελέτης του περιβάλλοντος και με σχεδιάσματα 

προγραμμάτων σπουδών και έρευνας διδακτικής της ιστορίας και μελέτης του περιβάλλοντος στη 

Γενική και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Λεοντσίνης, 1994· Λεοντσίνης, 1996· Λεοντσίνης, 1999a· 

Λεοντσίνης, 1999b· Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2000· Λεοντσίνης, 2003· Λεοντσίνης, 2007· Λεοντσίνης, 

2009). 
2  Οι Keith C. Barton και Linda S. Levstik χρησιμοποιούν την κοινωνικοπολιτισμική ανάλυση ως 

τρέχουσα θεωρία για την ανθρώπινη σκέψη και δράση και αναδεικνύουν με αξιοπρόσεκτο τρόπο το 

περιεχόμενο οράματος πλουραλιστικής, συμμετοχικής δημοκρατίας και τη σχέση της με την 
ανθρωπιστική διάσταση της ιστορίας (Keith C. Barton, Linda S. Levstik, 2008, σσ. 340-344). 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4 
 

 

2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
Αποδεχόμαστε ότι η φύση και ο σκοπός της ιστορικής εκπαίδευσης ενισχύει τη 

δημοκρατική συγκρότηση της σκέψης των μαθητών. Στη βάση της διαπίστωσης αυτής είναι 

ενδιαφέρον να επιλέγονται τα μεθοδολογικά εκείνα εργαλεία που διαμεσολαβούνται στη 
σχολική πρακτική για να εκπληρώνονται οι στόχοι του ιστορικού μαθήματος όπως και η 

εκμετάλλευση πολιτισμικών εργαλείων, τα οποία διατίθενται στο περιβάλλον που οι πολίτες 

ζουν και εξελίσσουν ή περιορίζουν την αυτονομία και την πρόοδό τους στην κοινωνία 
(Barton, Levstik, 2008, σσ. 40-42). Προέχει γι’ αυτό η δημιουργία περιβαλλόντων ιστορικής 

μάθησης, που να συμβάλλουν στην αναγνώριση από τους μαθητές της αξίας της 

δημοκρατικής τους ζωής με βάση παιδαγωγικές στοχεύσεις των δασκάλων τους για 

ενδυνάμωση της πολιτειότητάς τους στην κοινωνία που ζουν. Τα προγράμματα σπουδών 
ιστορικής εκπαίδευσης είναι δυνατόν να ορίζουν το πλαίσιό της, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

απαιτείται να στοχεύουν στην αναγνώριση από τους μαθητές της αξίας του συλλογικού και 

ατομικού αγαθού στην κοινωνία, που ενισχύεται και προάγεται από τα μέλη της, μέσω μιας 
πλουραλιστικής, δημοκρατικής αντίληψης για τη ζωή και τον άνθρωπο. Λαμβάνεται σ’ αυτά 

υπόψη το συγκρουσιακό περιβάλλον της κοινωνίας που οι πολίτες ζουν, όπως ιδέες και 

συγκεκριμένες δράσεις ανθρώπων και φορέων με τους οποίους αυτές διασυνδέονται και 
διαμεσολαβούν (Coltham, 1971· Λεοντσίνης, Ρεπούση, 2000, σσ. 40 κ.ε.).  

Όμως, ενώ τα προγράμματα ιστορικής εκπαίδευσης συνιστούν το υπόβαθρό της, η 

μεθοδολογία του ιστορικού μαθήματος παραπέμπει σε πολλαπλές παιδαγωγικές 

δραστηριότητες και διδακτικές πρακτικές, που κατά περίπτωση επιλέγονται, για να 
προσεγγίζεται, αναλύεται και ερμηνεύεται η ανθρώπινη δράση και εμπειρία. Επίσης, τα 

σχολικά εγχειρίδια ιστορίας ως βοηθητικά εργαλεία, διαμεσολαβούνται στη σχολική 

πρακτική και αυτά χρειάζεται να είναι γραμμένα με μέθοδο και ελκυστική αφήγηση, ώστε να 
καθίσταται δυνατόν να αποτελούν σημεία  ιστορικής αναφοράς της ανθρώπινης δράσης και 

να προσφέρεται στους μαθητές η ευκαιρία να κατανοούν το παρελθόν και να αναδεικνύουν 

την παροντική σημασία της ιστορίας (Λεοντσίνης, 2003, σσ. 209-221). Να ασκούνται δηλαδή 

με παιδαγωγικά μέσα και πρόσφορες διδακτικές πρακτικές, ώστε να αναπτύσσονται στους 
μαθητές δεξιότητες για να αναδεικνύεται το νόημα της δημοκρατίας σήμερα, η συναντίληψη, 

η διαφορετικότητα και τρόποι σκέψης να διατυπώνονται απ’ αυτούς  έλλογες κρίσεις για το 

παρελθόν και για τον σύγχρονο κόσμο (Partington, 1980, σσ. 10-35· Coltham, Fines, (1971)· 
Pendry κ.ά., (1998) σσ. 17 κ.ε.). 

Η μεθοδολογία αυτή και οι δραστηριότητες που επιλέγονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία έχουν, γι’ αυτό, ως στόχο να βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίζουν στις πηγές 
που μελετούν μονομερείς και προκατειλημμένες θέσεις του υποκειμένου και να αμφισβητούν 

κατεστημένες απόψεις και αντιλήψεις, που ενσωματώνονται σ’ αυτές με τη μορφή 

γενικεύσεων και αναλογιών αλλά και να διαμορφώνουν γνώμη και άποψη για το παρόν με 

αναλυτικές μορφές προσέγγισης και κριτική ματιά στα πράγματα. Η διατύπωση ηθικών 
(αξιολογικών) κρίσεων σε ποικίλα ζητήματα της ζωής από τους μαθητές συνιστά ουσιαστικό 

επακόλουθο της ιστορικής τους εκπαίδευσης στο σχολείο, καθώς από τις κρίσεις που 

διατυπώνουν και ως ενήλικες μετά το σχολείο στην καθημερινή τους ζωή, πιστοποιείται το 
βάθος και η ποιότητα της σκέψης τους (Λεοντσίνης, 1996, σσ. 187-223· Partington, 1980,  

σσ. 68-91).  

Τρόποι ιδεολογικής χρήσης της μνήμης από τρίτους ή ο σκόπιμος παραμερισμός της ή 
αντίστοιχα και η κατά περίπτωση επιλεκτικότητά της είναι ζητήματα, που οι μαθητές 

ασκούνται στο ιστορικό μάθημα να αναγνωρίζουν για να την σχολιάζουν. Καλούνται στη 

σχολική διαδικασία του ιστορικού μαθήματος να αποφαίνονται για το δίκαιο ή το άδικο της 

ανθρώπινης δράσης και, ως συνέπεια έλλογων κρίσεών τους, να επισημαίνεται ότι ζητήματα 
δικαιοσύνης, που διαπιστώνονται, είναι συνδεδεμένα με το νόημα της δημοκρατίας σήμερα 

που συνειδητά όμως οι ίδιοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται. Και υπάρχουν πολλά ζητήματα 

δικαιοσύνης που απαντώνται στην ιστορία, πολλές ανθρώπινες δράσεις για τις οποίες 
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χρειάζεται να αποφανθούμε για το «σωστό» ή το «λάθος», το δίκαιο ή το άδικο αυτών και 

είναι αυτά κομβικό σημείο της σημασίας που έχει η μελέτη του παρελθόντος για το παρόν 

(Barton, Levstik, 2008, σσ. 48 κ.ε· R. Brown, 1995, σσ. 15 κ.ε
 
).  

Γι’ αυτό, ζητούμενο είναι να προβάλλει ως συνέπεια η παροντική σημασία του 
ιστορικού μαθήματος, όπως αυτή βιώνεται στη βάση ενός πλαισίου διατύπωσης αξιολογικών 

(ηθικών) κρίσεων ευρείας, μερικής ή προσωπικής αποδοχής. Γιατί, προβάλλεται ως 

προϋπόθεση ο δάσκαλος της ιστορίας να εργάζεται με τρόπο και μέθοδο που να  έχει ως 
αποτέλεσμα τη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι στην ιστορική έρευνα (επιστημονική και 

σχολική) και με τη διδασκαλία γενικότερα του μαθήματος της ιστορίας καλλιεργούνται 

δεξιότητες, ώστε οι μαθητές να συζητούν, να αναλύουν, να κρίνουν και να αποφαίνονται γι’ 
αυτό που διαβάζουν και που τους πληροφορεί για το παρελθόν και κατά περίπτωση θεωρούν 

ότι θα καθορίσει το μέλλον τους. Επίσης, να αναγνωρίζουν ότι η ιστορία στην εκπαίδευσή 

τους, μπορεί να αποτελέσει έναν δυναμικό παράγοντα, που θα συμβάλει στην  ενδυνάμωση 

της κοινωνικής και της πολιτικής τους συνείδησης (Λεοντσίνης, 2013, σσ. 120-144). 
Ο ρόλος της ερώτησης είναι ζωτικός στο ιστορικό μάθημα και οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζεται να λειτουργούν κάποτε και ως οιονεί δημοσιογράφοι, καλλιεργώντας με τους 

μαθητές τους δημιουργικό και ευχάριστο διάλογο. Ερωτήσεις που γίνονται με βάση την 
επεξεργασία και μελέτη άμεσων (πρωτογενών) ή έμμεσων (δευτερογενών) πηγών ή για υλικά 

αντικείμενα, προβλήματα και ζητήματα που εντοπίζονται γύρω τους, μπορεί να αναφέρονται 

σε ηθικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης δράσης και οι μαθητές να ασκούνται σε διατύπωση 
απαντήσεων, που θα μπορούσε να ενσωματώνεται σ’ αυτές πλουραλιστική δημοκρατική 

σκέψη. Σε πρόσφορο, π.χ., έδαφος διδασκόμενης ύλης ερωτήσεις θα μπορούσε να είναι 

σχετικές με το κατά πόσον συμβαδίζουν οι πράξεις των ανθρώπων με τις προβαλλόμενες 

πεποιθήσεις και πιστεύω τους. Επιλέγονται γι’ αυτό πηγές που αναιρούν ή επιβεβαιώνουν το 
ζητούμενο αυτό, ακόμη και όταν δεν μπορούμε να επιτύχουμε με την προσφερόμενη 

διδακτική ύλη και χρειάζεται να το αναζητούμε στη σχολική πράξη με πρόσθετες πηγές 

μελέτης και έρευνας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να κατανοούμε την παιδαγωγική και 
εκπαιδευτική διάσταση της ερώτησης στα συμφραζόμενα ενός ιστορικού πλαισίου ιδεών και 

πρακτικών, από το οποίο είναι δυνατόν η ερώτηση του διδάσκοντος και των μαθητών του να 

αντληθεί και επαρκώς απ’ αυτούς να απαντηθεί (Λεοντσίνης, 1996· σσ. 115-152· Burston, 

1963, σσ. 20 κ.ε.). 
Οι μαθητές, καθώς ζουν σε μια πολυεθνική κοινωνία, αναπτύσσουν με το ιστορικό 

μάθημα δεξιότητες να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις που ασκεί, π.χ., στη συνείδηση των 

πολιτών η θρησκεία όπως και στους περιορισμούς που αυτή τους εγκλωβίζει. Όπως ο Ulüg 
Nutku έχει σημειώσει, «αν ο άνθρωπος συντρίβεται μέσα στους περιορισμούς της θρησκείας 

του, στην πράξη ο Θεός είναι απών απ’ αυτήν και από τον ίδιο
3
». Γενικότερα, η εμβάθυνση 

σ’ αυτό το συγκρουσιακό περιβάλλον της κοινωνίας μπορεί να οδηγεί τους μαθητές στην 
αναγνώριση της αξίας της ανεκτικότητας, της ελευθερίας της σκέψης και των προσωπικών 

επιλογών τους, στην απόρριψη, αφού έχουν καταστεί ικανοί να την αναγνωρίζουν, κάθε 

προεπιλεγμένης ιστορικής γνώσης και αφηγήματος, διατυπώνοντας την άποψη ότι οι οιονεί 

καθιερωμένες και αδιαμφισβήτητες παραδοχές και απόψεις περιορίζουν ή και ακυρώνουν την 
αυτονομία της σκέψης τους. Ασκούνται όμως να δίνουν δικές τους αναλυτικές ερμηνείες για 

πρόσωπα, συλλογικές ανθρώπινες δράσεις και γεγονότα, εντοπίζοντας συμβατικότητες της 

ανθρώπινης δράσης και στερεοτυπική ιστορική γνώση (Λεοντσίνης, Ρεπούση, 2000, σσ. 121· 
Colthman, 1971). 

Σ’ ένα πλαίσιο επιλογών μεθοδολογίας στη διδακτική πρακτική του ιστορικού 

μαθήματος η δημοκρατική συγκρότηση της σκέψης του εκπαιδευτικού είναι προεξάρχουσα. 
Υπάρχουν σήμερα μελέτες και έρευνες που προσανατολίζουν από πολλές οπτικές προς την 

κατεύθυνση εκπλήρωσης των στόχων της ιστορικής εκπαίδευσης (Stradling, 2008).  Επίσης, 

δίνουν έμφαση σε πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών να επιλέγουν ή να επινοούν και δικές 

                                                        
3  Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με θεματική «The Scottish Enlightement and Freedom», που 

πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη (28-30 Μαΐου 2014) από την «Mediterranean Society for the Study of 
the Scottish Enlightenment» (Κεντρική ομιλία), υπό έκδοση. 
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τους προσεγγίσεις  όπως και δικά τους θεματικά αντικείμενα. Ακόμη, στους μαθητές να 

κατανοούν τους ανθρωπιστικούς σκοπούς της ιστορικής εκπαίδευσης με θέσεις και 

προσωπικές αποκρίσεις, που αποδίδονται και αναδεικνύονται με προσδιορισμό απ’ αυτούς 

δομών, λειτουργίας και νοήματος μιας πλουραλιστικής και συμμετοχικής δημοκρατίας στην 
κοινωνία που ζουν (Barton, Levstik, 2008,  σσ. 48 κ.ε.). 

 

 

3. ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΟΙ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Αφού λαμβάνουμε υπόψη ότι η ιστορική εκπαίδευση χρειάζεται να υπηρετεί το στόχο 

της δημοκρατίας και τη δημοκρατική συγκρότηση της σκέψης του πολίτη, είναι αναγκαίο να 

συνειδητοποιήσουμε πώς ο στόχος αυτός καθίσταται εφικτός. Με ποιους δηλαδή τρόπους να 
αναζητείται, με ποια μέσα και μεθοδολογικά εργαλεία, μόνον με έναν τρόπο και μια 

διδακτική πρακτική ή επιλέγοντας, κατά περίπτωση, και επινοώντας μέσα και τρόπους, που 

δίνουν διεξόδους στην εκπλήρωση στόχων του ιστορικού μαθήματος. Είναι προφανές ότι 
χρειάζεται να προσαρμόζεται ή να επινοείται από τους εκπαιδευτικούς η πιο πρόσφορη 

προσέγγιση, αφού «κατάλογοι» μεθοδολογιών απαριθμούν πολλές και διαφορετικές εκδοχές, 

ενώ οι ίδιοι οι κατάλογοι φέρονται ως ενδεικτικοί και αφήνουν περιθώρια για συμπλήρωση 
από τους διδάσκοντες και ιδικών τους, νέων. Προέχει γι’ αυτό ο προσδιορισμός από τους 

εκπαιδευτικούς του σκοπού της ιστορικής μάθησης, για να ενισχύονται οι μαθητές και 

οδηγούνται, σε πλαίσιο διαμεσολάβησης του κριτικού στοχασμού τους, στην ανακάλυψη της 

γνώσης και των στόχων του ζητουμένου (Brown, 1995, σσ. 15 κ.ε.· P. Lee κ.ά., 1993). 
Ενδεικτικά θα αναφερθώ κατωτέρω σε ένα σύμπτωμα του νου και της ψυχολογίας της 

ανθρώπινης δράσης, που περιορίζει τη διεύρυνση της δημοκρατικής σκέψης των μαθητών, 

συντηρώντας φραγμούς στη διαμόρφωση μιας ενεργού πολιτειότητάς τους. Ο λόγος 
ειδικότερα για τις προκαταλήψεις των μαθητών στην ιστορία και όχι ίσως γενικευμένα για τις 

ανθρώπινες προκαταλήψεις, που είναι πάντοτε ένα μεγάλο ζήτημα στην κοινωνία που ζούμε. 

Γιατί, εφόσον οι μαθητές ενισχυθούν να τις συνειδητοποιούν από τη σχολική τους ζωή, 

πιθανόν να τους έχει δοθεί βοήθεια, ώστε να εκβράζουν πλέον και ως ενήλικοι πολίτες από 
την ψυχοσύνθεσή τους κάθε μορφής προκαταλήψεις, βεβαιότητες και υποκειμενικότητες, 

που σχετίζονται με ριζωμένες σ’ αυτούς πεποιθήσεις και παραμένουν ως στερεότυπα στο 

πολιτισμικό τους περιβάλλον (Λεοντσίνης, 1996, σσ. 153-186· Burston, 1963, σσ. 60 κ.ε.). 
 

 

4. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΑ ΤΩΝ 

ΠΗΓΩΝ 

 
Δάσκαλοι και μαθητές χρειάζεται να αναπτύσσουν δεξιότητες προσδιορισμού του 

βαθμού της υποκειμενικότητας, της μονομέρειας και της προκατάληψης των πηγών, που 

επεξεργάζονται και μελετούν στο σχολείο. Τρόπος είναι να εντοπίζουν το εύρος του 
ιστορικού σκηνικού, που επιχειρούν να αναπαραστήσουν, ελέγχοντας, όσο είναι εφικτό, ένα 

μεγαλύτερο φάσμα πηγών, έτσι ώστε να μπορούν να αναλύουν και να σχολιάζουν την 

ανθρώπινη σκέψη και δράση στα επιμέρους στοιχεία τους και να ελέγχουν το βαθμό 

συγκρότησης των ιστορικών τους αναφορών και συμπερασμάτων. Προϋπόθεση είναι η 
γνώση του κώδικα ηθικής συμπεριφοράς της εποχής, γεγονός που εξομαλύνει τις δυσκολίες 

του προβλήματος της υποκειμενικότητας και της προκατάληψης στην ιστορία (Partington, 

1980, σσ. 68-91).  
Γι’ αυτό, προκειμένου να ανιχνεύεται από τους διδάσκοντες και τους μαθητές το εύρος 

της υποκειμενικότητας, της μονομέρειας και της προκατάληψης των πηγών, απαιτούνται 

δεξιότητες που έχουν σχέση με την εξοικείωση στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, τις 

ηθικές (αξιολογικές) κρίσεις, τις αρχές και τη μεθοδολογία της ιστορικής επιστήμης και της 
διδασκαλίας της ιστορίας (Burston, 1963, σσ. 20 κ.ε.). Το βάρος μπορεί να δίδεται στην 
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αναζήτηση αντιφατικών πηγών και των κινήτρων της ανθρώπινης δράσης και συμπεριφοράς 

στον τόπο και στο χρόνο εμφάνισής τους. Ό,τι, για παράδειγμα, διαβάζουμε σε μια ιστορική 

πηγή ή προφορικά πληροφορούμαστε για θέματα και ζητήματα της κοινωνικής και πολιτικής 

ζωής,  δεν είναι, κατ’ ανάγκην, αυτό που υπάρχει στη σκέψη και στις προθέσεις εκείνου με 
τους οποίους σχετίζεται η πηγή. Στην ίδια κριτική βάση τίθεται και η μελέτη του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Λεοντσίνης, 1999, σσ. 63 κ.ε.).  

Δύο βασικές παράμετροι, ως προς την ανακάλυψη της υποκειμενικότητας και της 
προκατάληψης των πηγών στην ιστορία, επισημαίνονται: Η πρώτη σχετίζεται με την αρχή ότι 

δεν είναι θεμιτό με κριτήρια της δικής μας εποχής να κρίνουμε πράξεις και ανθρώπινες 

στάσεις του παρελθόντος. Χρειάζεται να αναζητούμε τον κώδικα ηθικής συμπεριφοράς της 
εποχής. Η δεύτερη σχετίζεται με την αρχή ότι δεν αποδεχόμαστε ως δεδομένο το περιεχόμενο 

των πηγών (γραπτών, προφορικών και υλικού μέρους της ιστορίας), πριν αναζητήσουμε την 

έκταση της «αντικειμενικής» τους διάστασης, την πρόθεση και τα κίνητρα των προσώπων με 

τα οποία σχετίζονται οι πηγές αυτές και κυρίως να εμβαθύνουμε στο συγκρουσιακό μέρος 
της κοινωνίας, που τις προκάλεσε. Ανακαλύπτονται δηλαδή πηγές, κάποτε πλαστές, 

διασκευασμένες και σε μεγάλο βαθμό ανακόλουθες με προθέσεις και δήθεν κίνητρα με 

κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα, που αφορούν σε πρόσωπα, θεσμικούς φορείς και 
προτιθέμενες δράσεις, οι οποίες με απατηλό τρόπο σ’ αυτές επισημειώνονται. Είναι όμως μια 

εκμεταλλεύσιμη ευκαιρία να διερωτώμαστε τι είδους ιδέες, ιστορική γνώση, πιστεύω, 

πεποιθήσεις και στάσεις ζωής φέρουν οι μαθητές μας στο σχολείο και πώς βέβαια αυτές 
διαμεσολαβούνται σε συνάφεια με δοκιμές αναπαράστασης, ερμηνείας και ανάλυσης 

ιστορικών γεγονότων και φαινομένων, στο περιβάλλον της σχολικής τάξης  και στο πλαίσιο 

σχετικών σχολικών τους δραστηριοτήτων μέσα και έξω από το σχολείο (Λεοντσίνης, 1996, 

σσ. 153-186).  
 

 

5. ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, ΕΞΕΖΗΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ, 

ΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ, ΠΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 
Μια έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από έναν αριθμό μικρής κλίμακας ερευνών σε 

προκαταλήψεις (preconceptions) μαθητών στην ιστορία, διεξήχθη από τους μαθητές PGCE 
στο Τμήμα Σπουδών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στο τέλος του πρώτου 

τριμήνου του PGCE έτους. Εστία της έρευνας ήταν ιδέες θεωρούμενες συναφείς με μια 

ενότητα εργασίας όχι τυπικά μελετημένης από τους μαθητές. Αυτό κάλυπτε σε αρκετές 

περιπτώσεις την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τους ιθαγενείς της Βορείου Αμερικής, 
την Τυδωριανή Αγγλία και την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Από την έρευνα αυτή 

προέκυψε ότι οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με ιδέες, πιστεύω και αξίες που είναι 

διαφορετικές στον καθένα και ότι στη διδακτική πρακτική είναι άτοπο να μην λαμβάνονται 
αυτές υπόψη, καθώς η ανίχνευσή τους επιδρά καθοριστικά στην ιστορική τους αναζήτηση 

και μάθηση (Pendry κ.ά., 1997, σσ. 18-20).  

Οι μεθοδολογίες, που ακολουθήθηκαν, απαιτούσαν γραπτές απαντήσεις από τους 
μαθητές, άλλες ζητούσαν να απαντήσουν σε προφορικές ερωτήσεις, άλλες σε γραπτό ή 

εικονογραφικό υλικό που τους παρείχαν ερεθίσματα και προβληματισμό. Μερικές 

συμπληρώθηκαν ατομικά από μαθητές, άλλες από μικρές ομάδες και άλλες από ολόκληρες 

τάξεις. Φάνηκε ότι οι μαθητές προσάρμοζαν με έκδηλες αντιφάσεις και ελλιπή ιστορική 
κατανόηση νέα γνώση σε προϋπάρχον πλαίσιο γνώσης, συνδεδεμένο με ιδέες, πεποιθήσεις, 

στάσεις ζωής και εικόνες από το παρελθόν. Επίσης, ότι συγκεκριμένες εικόνες παρέμεναν με 

επιμονή στο μυαλό τους, χωρίς δηλαδή να είναι εύκολο να αλλάξουν γνώμη γι’ αυτές, έστω 
και που εκείνοι προκαλούνταν από το δάσκαλό τους. Αυτό οφειλόταν, κατά τους αναλυτές 

της έρευνας, σε έντονες εικόνες που είχαν ληφθεί από τα μέσα ενημέρωσης ή ήταν συνέπεια 

οποιασδήποτε άλλης άποψης, ιδέας και γνώσης και είχε εμπεδωθεί στο περιβάλλον του 

σπιτιού τους ή οφειλόταν και σε άλλες εμμονές, σχετικές με ιστορικές ή άλλες 
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προκαταλήψεις της καθημερινής ζωής, διάχυτες στην κοινωνία που ζούσαν (Pendry κ.ά., 

1997, σσ. 18-20).  

Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας είναι λεπτομερειακά και αρκετά 

διαφωτιστικά σε ζητήματα διδακτικής της ιστορίας. Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι ένα μέρος 
από εξεζητημένες απόψεις, παρανοήσεις (minsconceptions), αξίες, πιστεύω και βεβαιότητες 

που είχαν στο μυαλό τους οι μαθητές για το παρελθόν, όπως και είδη παρεξηγήσεων για 

ποικίλα ζητήματα της πολιτισμικής τους παράδοσης και της καθημερινής ζωής, τα είχαν 
ενσωματωμένα στη συνείδησή τους κατά την περίοδο των μαθημάτων και αποδίδονταν απ’ 

αυτούς με αντιφάσεις, που αναγνωρίζονταν από τον τρόπο σκέψης και υπεράσπισης των 

απόψεών τους. Έδειξε επίσης ότι για την πρόσβαση στις πηγές προέλευσης των ιδεών των 
μαθητών χρειαζόταν να ακολουθηθεί μια ποικιλία προσεγγίσεων και παιδαγωγικών 

πρακτικών, προκειμένου να αναδειχθούν λόγοι εγχάραξής τους στη συνείδησή τους.  

Η έρευνα είναι ενδιαφέρουσα και τη σημείωσα ως μεθοδολογία ανακάλυψης από τους 

μαθητές προκαταλήψεών τους με την ευκαιρία των μαθημάτων ιστορίας στο σχολείο 
(Λεοντσίνης, 1999, σσ. 131-160). Αναγνωρίσθηκε από τους εκπαιδευτικούς ότι είναι 

αναγκαίο να επινοούνται τρόποι να εντοπίζεται από τους μαθητές τους το εννοιολογικό 

σημαινόμενο όρων που κατά περίπτωση ενισχύουν τους στόχους του ιστορικού μαθήματος, 
με αναμενόμενο αποτέλεσμα να ανακαλύπτουν οι ίδιοι στον εαυτό τους το περιεχόμενο 

προσωπικών τους προκαταλήψεων, στάσεων, πεποιθήσεων, πιστεύω, παρανοήσεων και 

προϋπάρχουσας στερεότυπης ιστορικής γνώσης. Γιατί, στο βαθμό που δε βοηθιούνται με 
τρόπους, ώστε μόνοι τους να απεγκλωβίζονται από τις έμμονες πεποιθήσεις, στάσεις, 

συμπεριφορές και πιστεύω τους, τρέχουσες παρανοήσεις και προκαταλήψεις του κοινωνικού 

τους περιβάλλοντος, η ιστορική τους εκπαίδευση είναι ελλιπής, με συνέπεια η δημοκρατική 

συγκρότηση της σκέψης να μην προάγεται και η ιστορική γνώση, που προσφέρεται σ’ 
αυτούς, και η έρευνα την οποία υλοποιούν να μη συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων 

του ιστορικού μαθήματος (Λεοντσίνης, 1996,  σσ. 187-223· Lee κ.ά., 1993). 

 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
Υποστηρίχθηκε ότι η ιστορική εκπαίδευση διασυνδέεται στο σχολείο με επεξεργασία 

γνώσης και εκπαιδευτικές πρακτικές, που συμβάλλουν στον εκδημοκρατισμό της σκέψης του 
πολίτη, εφόσον η σχετική προετοιμασία για την επίτευξη του στόχου αυτού αρχίζει από το 

σχολείο. Ακόμη, ότι η εκπαιδευτική αυτή διαδικασία προϋποθέτει προσπάθειες των 

εκπαιδευτικών, που να στηρίζονται σε δεξιότητές τους να εντοπίζουν την παιδαγωγική 

διάσταση της ιστορικής γνώσης με βάση την κατάρτισή τους στις αρχές και στους κανόνες 
της ιστορικής επιστήμης. Επίσης, ότι η αναγκαιότητα αυτή είναι σήμερα περισσότερο από 

άλλοτε εφικτή, καθώς υπάρχουν τεκμηριωμένες έρευνες γι’ αυτήν όπως και προτεινόμενες 

δραστηριότητες και πρακτικές για την επίτευξη στόχων της ιστορικής εκπαίδευσης. 
Σημειώθηκε στο κείμενο, που προηγήθηκε, ότι σχετική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

απολήγει σε αποτελέσματα μάθησης, που ανοίγουν ορίζοντες σκέψης, καλλιεργούν την 

επινοητικότητα των μαθητών και μ’ αυτήν τη δεξιότητα τους καθιστούν επαρκείς να 
διατυπώνουν έλλογες κρίσεις. Επίσης, να εντοπίζουν το ηθικό-ανθρωπιστικό νόημα της 

δημοκρατίας σήμερα και με προσωπικές τους αναφορές και συνειδητές αποκρίσεις να 

εκφράζονται για τρέχοντα ανθρωπιστικά αιτήματα της κοινωνίας.  

Επιχειρήθηκε  να αναδειχθεί η παροντική διάσταση του ιστορικού μαθήματος με 
μεθοδολογία και δραστηριότητες των μαθητών, για να ασκούνται να επεξεργάζονται το 

ιστορικό υλικό από διάφορες οπτικές και με αποφάνσεις των μαθητών για το ηθικό ή όχι 

συγκεκριμένων ανθρώπινων δράσεων, το δίκαιο ή το άδικο, το αληθινό ή το ψέμα, το 
ηθελημένο (συνειδητό) ή αθέλητο  (ασύνειδο), το προκατασκευασμένο ή αυθόρμητο, την 

προπαγάνδα, την παραποίηση δηλώσεων, απόψεων και θέσεων, την παραπλάνηση, την 

προκατάληψη, τις απόλυτες και δογματικές θέσεις, τις πραγματικές ή άλλες (διαφορετικές 

από τις δηλούμενες) προθέσεις του υποκειμένου, τις στάσεις, τις συμπεριφορές και τα 
πιστεύω του. Συζητήθηκε η σημασία των προγραμμάτων σπουδών ιστορικής εκπαίδευσης, 
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ώστε αυτά να εκπληρώνουν τους στόχους της και να θέτουν στη σφαίρα των περιεχομένων 

τους προϋποθέσεις αλλαγών στην πρακτική διδακτικής της ιστορίας με ορίζοντες το όραμα 

μιας δημοκρατίας με συνειδητούς όρους σήμερα και τη συγκρότηση δημοκρατικής 

ταυτότητας των πολιτών, με ανθρωπιστική δηλαδή κατεύθυνση και στόχους, που προάγουν 
από τα πρώτα χρόνια της σχολικής τους ζωής την πολιτειότητα των μελών της κοινωνίας και 

τον κριτικό και ελεύθερο στοχασμό τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Αποδίδεται γενικά στην διδασκαλία της ιστορίας ως γενικός σκοπός, η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης 

και της ιστορικής συνείδησης των νέων.  Είναι επίσης κοινά παραδεκτό ότι αυτός ο σκοπός συνδέεται 

έτσι με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία συνειδητών 

πολιτών. Εντούτοις όμως, oι μαθητές σπάνια έχουν κατανοήσει επακριβώς τη σημασία και την αξία 

της ιστορικής  εκπαίδευσης για την προσωπική τους ζωή και το σύνολο της κοινωνίας . 

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να επιχειρήσει : 

  Να περιγράψει τη φύση της σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας και τις απαιτήσεις της στην 

εκπαίδευση των πολιτών. 

  Να επισημάνει τον ρόλο και την λειτουργία της εκμάθησης της σχολικής ιστορίας  σε μια 

δημοκρατική κοινωνία. Να αναδείξει πώς το μάθημα της ιστορίας μπορεί να έχει μια ιδιαίτερα 

ξεχωριστή θέση στην κατασκευή της ταυτότητας του ατόμου, της κριτικής του σκέψης, της 
προοπτικής, της ενσυναίσθησης, της κρίσης  και των θετικών στάσεων του ως προς την αλλαγή, την 

διαφορά και ό,τι άλλο  έχει θεμελιώδη σημασία για τη ζωή σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

 

Abstract 

 
It is generally attributed to the teaching of history as a general objective, the development of historical 

thinking and historical consciousness of young people.  It is also commonly accepted that this object is 
therefore associated with the overall purpose of the training referred to the preparation of conscious 

citizens. However, pupils rarely have clearly understood the importance and value of historical 

education for their personal lives and society as a whole.  

The purpose of this paper is to attempt:  

• To describe the nature of modern democratic society and her requirements in the education of 

citizens.  

• To highlight the role and function of language in school history in a democratic society. To 

demonstrate how the course of history can have a very special place in the construction of identity, 

critical thinking, perspective, empathy, crisis and positive attitude towards change, difference and 

anything else essential for life in a democratic society. 

 

Ανάμεσα στις γνώσεις οι οποίες συμμετέχουν στη διαμόρφωση του ατόμου στην σημερινή 

εποχή, η ιστορική γνώση φαίνεται ότι κατέχει μια σημαντική θέση. Εντούτοις, oι μαθητές 

σπάνια έχουν κατανοήσει επακριβώς τη σημασία και την αξία της ιστορικής εκπαίδευσης για 
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την προσωπική τους ζωή και το σύνολο της κοινωνίας. Οι καθηγητές της ιστορίας έχουν 

επίσης συμβάλει αναμφίβολα στην διαιώνιση κάποιας ασάφειας σχετικά με την εκπαιδευτική 
αξία του μαθήματός τους. Σε γενικές γραμμές αφιερώνουν λίγο χρόνο στο μάθημα της 

ιστορίας,  για να εξηγήσουν στους μαθητές τη σημασία, τη χρησιμότητα και το ενδιαφέρον 
των ιστορικής γνώσης, ακόμη και αν ακόμα υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα για να το 

πράξουν. Άμεσα συνδεδεμένα με τη θέση αυτή είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά 

με το ποια πρέπει να είναι η παιδεία του πολίτη σε μια κοινωνία διαρκών εξελίξεων και με 
ποιον τρόπο μπορεί η ιστορική εκπαίδευση να συμβάλλει στην οικοδόμηση της ιδιότητας του 

πολίτη και στη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη σήμερα 

         Ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία η οποία  δέχεται  συνεχώς επιρροές από εθνικά 
θέματα, από πολιτιστικά ρεύματα και  από διάφορες ιδεολογίες. Στο περιβάλλον αυτό, η 

εκπαίδευση του πολίτη, έχει ανατεθεί σε μεγάλο βαθμό, στο σχολείο. Αυτό σημαίνει, ότι οι 

εκπαιδευτικοί κάνουν επιλογές, τόσο για το περιεχόμενο της διδασκαλίας, για τις μεθόδους 

διδασκαλίας όσο και για τη δυναμική της σχέσης τους με μαθητές, σύμφωνα με το 
δημοκρατικό πλαίσιο. 

          Η ιστορία είναι στενά συνδεδεμένη με την κοινωνία και την εξέλιξή της. Το πεδίο 

ενδιαφέροντός της στρέφεται στην αναζήτηση του παρελθόντος, η οποία όμως γίνεται στο 
παρόν. Αποτελεί προϊόν της συνεχούς εξέλιξης και υπόκειται στις  ερωτήσεις της κάθε  

εποχής και στα μέσα που τίθενται στη διάθεση του ιστορικού. Ένα ιστορικό πρόβλημα δεν 

είναι πρόβλημα του παρελθόντος, αλλά του παρόντος, η λύση του οποίου απαιτεί  την  
επιστροφή στις πηγές. Η ιστορία είναι λοιπόν   προϊόν του πολιτισμού και των ρευμάτων που 

τον επηρεάζουν. Η ιστορία, όπως είναι σήμερα, είναι μια πρακτική που έχει προκύψει  

σταδιακά και απέκτησε σχετικά πρόσφατα τον ειδικό χαρακτήρα της (Oakesbott 1962, σελ.. 

151). Επιπλέον, είναι στενά συνδεδεμένη με τη γλώσσα σε ό,τι αφορά την επίκληση και 
αφήγηση των πηγών.  

          Η δημοκρατία στην ιστορία της όσο και στο πνεύμα της, είναι επίσης στενά  συνδεδε-

μένη με τον πολιτισμό και την γλώσσα. « Χωρίς τις λέξεις δεν είναι κανείς σε θέση να 
περιγράψει την κατάστασή του και να την μεταβάλλει... Είναι η γλώσσα που δημιουργεί τη 

δημοκρατία» (Watson 1989). Εξάλλου, όπως ήδη κατέδειξε ο Paolo Freire (1973), «η δύναμη 

του πολίτη εδράζεται σε μεγάλο βαθμό στα πολιτιστικά εργαλεία που διαθέτει». 

Η ιστορία και η δημοκρατία στη σημερινή εποχή εξαρτώνται και οι δύο από τον πολιτισμό 
και τη γλώσσα: η πρώτη δίνει νόημα στη δεύτερη, και αυτό καθιστά δυνατή τη συγγραφή της 

ιστορίας όπως είναι σήμερα. Η δημοκρατία είναι αναμφίβολα μια  από τις απαιτούμενες  

συνθήκες, που η ιστορία  συνέβαλλε να διαμορφωθούν. 
Όπως αναφέρει η UNESCO στην παγκόσμια μελέτη της για την εκπαίδευση στην ιδιότητα 

του πολίτη «διάφορα γεγονότα σε όλο τον κόσμο, μας θυμίζουν συχνά ότι η δημοκρατία και 

οι ατομικές ελευθερίες δεν είναι ιστορική ανάγκη, αλλά το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης 
και συνεχούς νίκης των πολιτών. Χρειάζεται δε, συνεχώς να ενισχύεται και να ανανεώνεται 

στο πνεύμα όλων των ατόμων, ιδιαίτερα μέσω των γνώσεων». 

Το δημοκρατικό πνεύμα δεν είναι έμφυτο στο άτομο. Είναι ένα πολιτισμικό γνώρισμα, που 

πρέπει να το διδαχθεί κάποιος με κάποιο τρόπο, και πρέπει να ενισχύεται συνεχώς, για να 
αντιμετωπίζονται οι αντικοινωνικές και αντιιστορικές τάσεις που σιγά-σιγά  ροκανίζουν τα 

θεμέλια της δημοκρατίας. 

Η ιστορική εκπαίδευση με στόχο τον ενεργό δημοκρατικό πολίτη, συνδέεται όχι μόνο με το 
θεσμικό πλαίσιο και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών αλλά και με τον τρόπο 

παιδαγωγικής προσέγγισης και εκπαιδευτικής υλοποίησης του συγκεκριμένου στόχου 

(Καρακατσάνη, 2008) 
 

 

1. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Εδώ και καιρό είναι κοινά αποδεκτό ότι η διαμόρφωση ενεργών και συνειδητών πολιτών 
είναι η κοινωνική λειτουργία της ιστορίας. Η απάντηση στην ερώτηση ποιος είναι ο ρόλος 

της διδασκαλίας της ιστορίας, βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στους στόχους της ιστορίας και 
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στους τρόπους υλοποίησής τους. Φαίνεται ότι η λύση σ’ αυτό το πρόβλημα βασίζεται επίσης 

στην αντίληψη που έχουμε  για το ποιον πολίτη θέλουμε να διαμορφώσουμε. Το μάθημα της 

ιστορίας, στο πλαίσιο της συμβολής του στη διαμόρφωση του δημοκρατικού πολίτη, έχει δύο 

σχεδόν αντιφατικές λειτουργίες. Από την μια πλευρά χρησιμοποιείται συχνά ως τόπος 
πολιτικής κοινωνικοποίησης των μαθητών (εκμάθηση των εθίμων, των παραδόσεων, των 

νόμων, των κανόνων και των πρακτικών που υπάρχουν στην κοινωνία). Από την άλλη 

πλευρά, πρέπει να δημιουργήσει ένα πολίτη ανεξάρτητο και ικανό  κριτικής σκέψης.   
 Ποια είναι τα στοιχεία του δημοκρατικού πολίτη που πρέπει να διαμορφωθεί; 

 Ένας πολίτης ακτιβιστής. Ο δημοκρατικός πολίτης πρέπει να γνωρίζει και να  κατανοεί τι 

συνιστά  την δημοκρατία και γιατί είναι ανώτερη από τα άλλα πολιτεύματα. Πρέπει να 

γνωρίζει επίσης τι δεν είναι δημοκρατία και να μπορεί να ανιχνεύσει μια δυνητική απειλή 
για τη διατήρησή της. Ο Freire (1973) τον περιγράφει ως ένα άτομο που πηγαίνει στο 

βάθος των πραγμάτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αρνείται να επιρρίψει τις 

ευθύνες του στους άλλους. Είναι ανοικτός στην καινοτομία και στον προβληματισμό, είναι 

δεκτικός στα διδάγματα του παρελθόντος. Πιστεύει στην αρχή της αιτιότητας και όχι στις 
μαγικές εξηγήσεις. 

Αποφεύγει τις προκαταλήψεις και τις στρεβλώσεις στην αντίληψη των  προβλημάτων  και 

είναι σε θέση να επιχειρηματολογήσει. Εξ ου και η σημασία που έχει για τον ίδιο ο λόγος, η 
γλώσσα και η επικοινωνία γενικότερα.  

 O δημοκρατικός πολίτης είναι αντιρρησίας συνείδησης στην ψυχή και είναι ένα ανεξάρτη-

το πρόσωπο στην ομάδα.  Τίποτα δεν ξεφεύγει από την ικανότητά του να αμφισβητεί, 

ακόμα και οι δικές του πεποιθήσεις.  

 Είναι κατ’ εξοχήν κοινωνικός. Έχοντας ένα «όραμα του πολίτη», είναι ικανός πέρα από τις 

διαφορές των πολιτισμών, φυλών και τάξεων, να ζήσει σε μια ανοιχτή κοινωνία. Έχει μια 

ολόπλευρα αναπτυγμένη προσωπικότητα. Η αλλαγή και η πρόοδος είναι γι αυτόν βασικές 

αξίες και μπορεί να αψηφήσει τις δικές του ανάγκες για να ασχοληθεί με τις συλλογικές ή 

τις κοινωνικές ανάγκες.  

 Ο δημοκρατικός πολίτης πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει προβλήματα που τον 

αφορούν ή επηρεάζουν την κοινότητα στην οποία ζει. Δεδομένου ότι αυτή η ικανότητα 

εκτίμησης των προβλημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά του να 

προσδιορίσει τα σημεία τριβής, τα διακυβεύματα και τις υπολανθάνουσες αξίες, πρέπει να 
έχει πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούνται για την κατανόηση τους και να 

ενημερώνεται. 

 Τέλος, το δημοκρατικό άτομο πρέπει να μπορεί να ασκήσει πολιτική επιρροή. Να είναι 

ικανό να συνεταιριστεί με τους άλλους, να συμμετέχει σε οργανώσεις που αποσκοπούν 
στην επίτευξη πολιτικά λογικών στόχων. Με αυτό τον τρόπο να συμβάλλει με την εργασία 

και τη συνειδητή δράση του στην κοινωνική, επιστημονική, οικονομική και πολιτιστική 

πρόοδο της κοινωνίας. 

Αυτή είναι προφανώς η ιδεατή εικόνα του δημοκρατικού πολίτη. Είναι όμως δυνατό να 
κάνουμε το μάθημα ιστορίας να συνεισφέρει με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγήσει τους  νέους 

προς αυτό το ιδανικό; Ας δούμε τι συνεισφορά μπορεί να επιφέρει σε ένα τέτοιο σχέδιο η 

εκμάθηση  της ιστορίας.  
 

 

2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Μια από τις κύριες λειτουργίες της εκμάθησης της ιστορίας στην κοινωνία μας είναι 
ενδεχομένως η επανατοποθέτηση της δημοκρατίας στο χρόνο για να δείξει ότι δεν είναι 

μύθος, αλλά προϊόν της μακρόχρονης εξέλιξης που έλαβε χώρα με τα γεγονότα, με τους 

θεσμούς και τις κοινωνικο-πολιτικές πρακτικές.To μάθημα της ιστορίας παρέχει στους 

μαθητές τη δυνατότητα να εξετάσουν και να αναλύσουν ιστορικές καταστάσεις. Με αυτό τον 
τρόπο επιφέρει προοδευτική ανάπτυξη των δημοκρατικών ιδεών και οι μαθητές κατακτούν 
όχι μόνο τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα όρια των θεσμών που τους εμπνέουν.  Το μάθημα 

λοιπόν της ιστορίας χάρη στη χρονική θέαση που φέρνει στην ανάλυση και έρευνα της 
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δημοκρατίας, γίνεται ένας τόπος και ένα μέσον δόμησης της ιστορικής της αξίας καθώς και 

των πλεονεκτημάτων της ως πολιτική φιλοσοφία. 

 

 

3. Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

 
Η διδασκαλία της ιστορίας έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για την κατασκευή  της 

ταυτότητας των ατόμων στις σχέσεις μεταξύ τους και με την κοινότητα. Οι φορείς αυτής της 

ταυτότητας ήταν ουσιαστικά πολιτιστικοί και το καλούπι ήταν φυλετικό ή εθνικό. Το μάθημα 
της ιστορίας όφειλε να  νομιμοποιήσει την ένταξη των μαθητών σ’αυτούς τους φορείς και να 

τονώσει τον πατριωτισμό, χαρακτηριστική εκδήλωση αυτής της ταυτότητας. Στην 

πραγματικότητα χρησιμοποιείτο για να εξυμνήσει το χρώμα της κοινότητας και την 
υπερηφάνεια των ατόμων που ανήκαν σε αυτό.  Ακόμα και σήμερα στις κοινωνίες μας, στο 

σχολείο έχει ανατεθεί κατά προτεραιότητα ο σχηματισμός της εθνικής ταυτότητας και  στη 

διδασκαλία της ιστορίας ειδικότερα.          
        Σε μια ανοικτή δημοκρατική κοινωνία, η λειτουργία της κατασκευής της ταυτότητας  

της ιστορίας παραμένει, αλλά το αντικείμενο της καλείται να διευρυνθεί. Το άτομο δεν 

βρίσκει πλέον νόημα μόνο στο έθνος, στην φυλή ή στην οικογένεια, αλλά περισσότερο στον 

ίδιο του τον εαυτό και στη σχέση του με μια κοινότητα λιγότερο ομοιογενή παρά ποτέ. Σε μια 
πλουραλιστική κοινωνία, παραμένει ωστόσο, θεμελιώδους σημασίας για τα άτομα, να μετέ-

χουν στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πολιτισμό της κοινωνίας τους και να μπορούν 

να βρουν το πραγματικό νόημα δια μέσου του μαθήματος της ιστορίας που  τους παρέχει το 
πλαίσιο.  

         Οι δημοκρατικοί σε γενικές γραμμές, είναι επιφυλακτικοί ως προς τους εθνικιστές και 

τις πατριωτικές εκδηλώσεις τους. Όχι σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους, αλλά ειδικότερα γι’ 
αυτό που ενδεχομένως αποκλείουν. Εξ ορισμού, ο δημοκρατικός πολίτης δεν αποκλείει και 

δεν επιβάλλει τίποτα εκ των προτέρων στις σχέσεις του με τους άλλους.  

Το μάθημα της ιστορίας επιτρέπει στους νέους να μεταφέρουν τη δική τους αναζήτηση ταυ-

τότητας στο χρόνο και να ανοιχτούν στη σύνθετη πραγματικότητα της κοινωνίας τους. Η 
συνείδηση των ανθρώπινων όντων τροφοδοτείται σήμερα από πολύ διαφορετικές πηγές  και 

αυτή η ποικιλομορφία είναι μια από τις συνιστώσες της ταυτότητας. Το μάθημα της ιστορίας 

επιτρέπει να εξευρεθούν οι πολλαπλές αυτές συνιστώσες.  
Στο περιοδικό της Education International (2003), δηλαδή της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εκπαιδευτικών υπάρχει η εξής επιγραφή: "School is a building that has four walls with 

tomorrow inside". (Το σχολείο είναι ένα κτίριο με τέσσερις τοίχους και περιεχόμενο το 

αύριο).   
 

 

4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΝΑ ΤΟΠΟΣ « ΚΑΘΑΡΣΗΣ» 

 

Ο δημοκρατικός πολίτης είναι, στην ιδεατή μορφή του, ένα ελεύθερο και ώριμο ον . Οι 
ευθύνες της κοινωνίας τον υποχρεώνουν να παραμείνει σε εγρήγορση και να απελευθερωθεί 

από τα δεσμά που παραλύουν την σκέψη και τη συμμετοχή του στην κοινωνική δυναμική. 

«Σε αντίθεση με όλα τα άλλα ανθρώπινα όντα », λέει ο Finkielkraut (1987, σελ. 165) «ο 
δημοκρατικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ένα ον ανεξάρτητο και κοινωνικό: 

ασχολείται κυρίως με την κάλυψη των ατομικών του αναγκών και θέλει να είναι ίσος με τους 

άλλους ανθρώπους». Όμως μεταφέρει, μέσα από τον πολιτισμό του, ένα βάρος που το 
παρελθόν του επιβάλλει με την μορφή αντιλήψεων, συναισθημάτων, στερεότυπων, μύθων 

και προκαταλήψεων, και γενικά τρόπων ύπαρξης και ζωής. Αυτά τον περιορίζουν σε έναν 

κομφορμισμό και συντηρητισμό που δύσκολα συμβιβάζεται με το ρόλο που πρέπει να 

διαδραματίσει στον σύγχρονο πλουραλιστικό κόσμο.  Η ιστορία χρησιμεύει λοιπόν, όχι μόνο 
για να κατανοήσουμε το παρελθόν, αλλά και  για να απαλλαγούμε από αυτό, να απελευ-

θερωθούμε από ασυνείδητες και  συναισθηματικές παρορμήσεις που το συνοδεύουν στη 

μνήμη μας.  Επιπλέον, επιτρέπει να αναθεωρήσουμε τα επαναλαμβανόμενα στερεότυπα για 
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το παρελθόν μας, την αυθεντικότητά των οποίων δεν μπαίνει πλέον κανείς στον κόπο να 

επαληθεύσει ακόμη και αν προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις στάσεις και τις συμπεριφορές 

μας σήμερα. 

 

 

5. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 
Η διδασκαλία της ιστορίας στην πραγματικότητα προσφέρει στα άτομα την ευκαιρία «να 

έχουν πρόσβαση στα διανοητικά εργαλεία της επιστήμης της ιστορίας και στον τρόπο σκέψης 
της, ώστε να τους βοηθήσει να τοποθετήσουν σε χρονική προοπτική την κοινωνική 

πραγματικότητα της οποίας οι μνήμες, οι συλλογικές ταυτότητες και κοινωνική ταυτότητα 

αποτελούν τα σημαντικά συστατικά, αλλά και να κριτικάρουν τις αναπαραστάσεις του 

παρελθόντος που τους προτείνονται, ειδικά όταν έχει επέλθει  έντονη δραματοποίηση.  
Η γνώση των αρχών και των μεθόδων κατασκευής των ιστορικών γνώσεων επιτρέπει  την 

αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Οδηγεί στο να εξετάζουμε την ιστορία για αυτό που 
είναι και όχι για αυτό που θέλουμε να είναι. 

         Οι μαθητές πρέπει να μάθουν ότι η ιστορία δεν είναι «το σύνολο του ανθρώπινου 

παρελθόντος». Είναι μάλλον προτάσεις για την ερμηνείας του από την έρευνα που έχουν 
κάνει οι ιστορικοί στις πηγές. Το μάθημα της ιστορίας στο σχολείο μαθαίνει τους μαθητές να 

θέτουν ερωτήσεις στο παρελθόν και να δέχονται ως απαντήσεις μόνο τα στοιχεία που 

υποστηρίζονται από τις πηγές. Εκτός από τον δικό της τρόπο να εξετάζει τα γεγονότα, την 
μέθοδό της, η ιστορία δημιουργεί την ανάπτυξη μιας σειράς στάσεων που είναι ιδιαίτερες 

στον ιστορικό, όπως το να αναστείλει την ηθική ή πολιτική του κρίση, να αποδεχθεί τα 

περιστατικά και να τα ερμηνεύσει υπό το πρίσμα του πλαισίου στο οποίο παρήχθησαν. 
 
 

6. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΩΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
Η ιστορία έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για την προστασία των ατόμων και των 

κοινωνιών από την αλλαγή, καλώντας την παράδοση να επιδείξει ότι το παρελθόν ήταν 

εγγυητής του μέλλοντος. Με την οπτική που εξετάζει τις κοινωνίες του παρελθόντος, η 
μελέτη της ιστορίας βοηθά να ενσωματωθεί η αλλαγή ως ένας σημαντικός παράγοντας της 

εξέλιξης των ατόμων και των κοινωνιών. Απελευθερώνει την συνείδηση από την ανασφάλεια 

που δημιουργεί κάθε αλλαγή  κατάστασης. Επιπλέον διδάσκει στους μελλοντικούς πολίτες να 

είναι δύσπιστοι στους δημαγωγούς και σε μια κίνησή τους που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
αλλαγές. 

        Σε μια δημοκρατία, η ιστορία μπορεί λοιπόν να αναδείξει τη μόνιμη ύπαρξη της 

αλλαγής στην κοινωνία και να επιτρέψει στους νέους να την αντιμετωπίσουν ως μια αξία 
κοινωνικά αποδεκτή. Στο μάθημα της ιστορίας, οι μαθητές μπορούν επίσης να δουν την 

αλληλεπίδραση της αλλαγής και της συνέχειας καθ 'όλη την εξέλιξη της ανθρωπότητας, 

προκειμένου να διαβάσουν σωστά αυτές τις δύο διαστάσεις στην εξέλιξη της τρέχουσας 
πραγματικότητας.  

«Οι αλλαγές, λέει ο Octavio Paz (1985, σελ.. 220), είναι συνδεδεμένες με τη δημοκρατία. Το 

να υπερασπιζεσαι την δημοκρατία σημαίνει να υπερασπίζεσαι τη δυνατότητα αλλαγής. 

Αντίστροφα, μόνον οι αλλαγές θα ενισχύσουν τη δημοκρατία και θα της επιτρέψουν να 
ενσωματωθεί τελικά στην κοινωνική ζωή». 

 

 

7. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΟΡΑΣΗΣ ΜΑΣ 

 
Καταναλώνοντας τις ειδήσεις της ημέρας, ο πολίτης συνηθίζει να καταπίνει απομονωμένα 

γεγονότα, που συχνά έχουν μια δόση φαντασίας, έτσι όπως μεταδίδονται από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, ή χάνει τη χρονική προοπτική που του επιτρέπει να συνδέει σε 
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γεγονότα του παρόντος, εκδηλώσεις του παρελθόντος, που θα μπορούσαν να ήταν 

διαφορετικές. 

«Οι πληροφορίες, λέει ο Godbout (1983, σ.95), είναι η άρνηση της ιστορίας. Το δελτίο 

ειδήσεων είναι η άμεση επικαιρότητα. Η ιστορία [...] η διάρκεια». Η ιστορία είναι ένας 

τρόπος προσαρμογής στο παρόν.  Μαθαίνει τους μαθητές να ερμηνεύουν τα τρέχοντα 

γεγονότα ως περιστατικά χωρίς να τα συνδέουν με ιδεολογίες ή προκαταλήψεις και να τα 
τοποθετούν σε μια προοπτική διάρκειας. Ως εκ τούτου το μάθημα της ιστορίας παρέχει τον 

τόπο, τις πηγές, και την μέθοδο για να για να τεθεί η πραγματικότητα σ’ αυτή τη προοπτική. 
        Αυτή η ικανότητα να τεθούν σε πλαίσιο και σε προοπτική τα γεγονότα είναι απαραίτητη 

για τους πολίτες. Τους εμποδίζει «να χάσουν το νήμα» της εξέλιξης  της ανθρωπότητας, να 
χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην εξέλιξη και στην ικανότητα των ανθρώπων, να λύσουν τα 

προβλήματά τους. Τους θυμίζει ακόμα ότι οι κοινωνίες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να 

παρέμβουν στη μοίρα τους, και ότι σήμερα χτίζουμε τον κόσμο των παιδιών μας.  
Επιπλέον, η ανάπτυξη αυτής της «ικανότητας» αντίληψης συνηθίζει το άτομο να μην αφήνει 

το πάθος ή το συναίσθημα να υπερισχύσει της λογικής, όταν συμβαίνουν προσωπικά και 

ομαδικά γεγονότα, τα οποία ζητούν να κρατήσει την ψυχραιμία του, ειδικά σε μια εποχή που 
πρέπει να προσαρμοστεί πολλές φορές στη ζωή του σε σημαντικές αλλαγές.  Ο Dewey (1990, 

σ.281 ) έγραφε επίσης στις αρχές του αιώνα, ότι «η γεωγραφία και  η ιστορία είναι δύο 

μεγάλα μέσα που διαθέτει στο σχολείο για να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής μιας άμεσης 

προσωπικής εμπειρίας.» 
        Μεταφερόμενη στη κοινωνία, αυτή η ικανότητα της διεύρυνσης του πλαισίου των 

γεγονότων που υπόκεινται σε ερμηνεία παρέχει στους πολίτες μια «αίσθηση αναλογίας», που 

δεν έχουν πάντα τα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας τους νέους να αντιληφθούν ότι οι 
πραγματικότητες του παρόντος δεν είναι αμετάβλητες και σταθερές, αλλά αντίθετα 

αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας  αλλαγής και ανθρώπινης παρέμβασης, και  ότι τελικά 

μπορούν να επέμβουν  σ’αυτές. Δεν θα δέχονται στη συνέχεια να τους πει κάποιος ότι «η 
ιστορία απέδειξε... », «τα γεγονότα αποδεικνύουν», αλλά θα θέλουν να τα δουν οι ίδιοι και να  

βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα» (Laville, 1988, σ.34). 

 

 
8. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ  

 
Στο μάθημα της ιστορίας οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση, δηλαδή την 

ικανότητα να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου σε διαφορετικό τόπο και χρόνο. 
Εκτός από μέθοδος, αυτή η στάση των ιστορικών είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις πιο 

ενδιαφέρουσες συνεισφορές που η ιστορία μπορεί να παρέχει στην εκπαίδευση ενός νέου σε 

δημοκρατικό πολίτευμα. 
Υπάρχουν αντιλήψεις που εκφράζουν μύθους και παρανοήσεις, συχνά βαθιά ριζωμένες, και 

το σχολείο μπορεί μερικές φορές να τις ενισχύσει ή να τις διατηρήσει. Ο μαθητής μπορεί, 

όπως ο  ιστορικός, να αναπτύξει στο μάθημα της ιστορίας τη συνήθεια να βρίσκει  σχέσεις 
στην ανάγνωση της πραγματικότητας. Οι ερωτήσεις στο παρελθόν με την ιστορική μέθοδο 

επιτρέπουν στους νέους πολίτες να ξεφύγουν από τις προκαταλήψεις τους και εκείνες της 

εποχής τους με την επανατοποθέτηση της πραγματικότητας στην διάρκεια του χρόνου, με 

αυτή των ανθρώπων, που υπήρχαν πριν από αυτούς και μ’εκείνους που συνεχίζουν την 
περιπέτεια της ανθρωπότητας.  Το μάθημα  της ιστορίας δείχνει στο μαθητή ότι κάθε 

ανθρώπινο ον ανήκει στην εποχή του και ότι θα πρέπει να αποτιμάται ανάλογα με το 

ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο. Τον διδάσκει να τοποθετηθεί ο ίδιος σε έναν κόσμο που 
καλείται να αλλάξει. 

  

 

9. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

 
Γνωρίζουμε καλά τη μακρά παράδοση που νομιμοποιεί την πολιτική χρήση της ιστορίας, 

ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης. Αυτή η μορφή «ιδεολογικού ντόπινγκ» 
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είναι ακόμα παρούσα στις κοινωνίες μας, όπου η έννοια της εθνικής ιστορίας προσπαθεί να 

επιβιώσει σε ένα μωσαϊκό μειονοτήτων, καθώς οι πλειοψηφίες  καλούν την ιστορία  να 

υπερασπιστεί τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους.  

         Από τη φύση της, η ιστορία είναι στενά συνδεδεμένη με τη γλώσσα και τη σκέψη, όπως 
είναι η δημοκρατία. Η τηλεόραση, και η διαφήμιση συγκεκριμένα, συνηθίζουν το άτομο να 

μιλάει σύντομα χωρίς απόχρωση, και ως εκ τούτου, να σκέφτεται στενά. Επιβάλλει ύπουλα 

ένα είδος μιας νέας γλώσσας Κατά παρέκκλιση στις ενημερωτικές εκπομπές, οι άφθονες 
αναφορές στο παρελθόν, συχνά απευθύνονται στο συναίσθημα, μερικές φορές εις βάρος των 

γεγονότων, στο όνομα των πολιτικών, οικονομικών ή άλλων ενδιαφερόντων. Στο μάθημα της 

ιστορίας, ένας νέος μπορεί να εξοπλιστεί με διάφορους τρόπους εναντίον αυτών των 
στρεβλώσεων της πραγματικότητας. Κατά πρώτον, αναπτύσσοντας μια μέθοδο «ιστορικής 

σκέψης"  Με την συστηματική εκπαίδευση της σκέψης στην ανάλυση των καταστάσεων του 

παρελθόντος, το μάθημα  της ιστορίας καθιστά δυνατή την ανάπτυξη των υψηλότερων 

πνευματικών ικανοτήτων, αντιστεκόμενο έτσι στην κακή επίδραση της τηλεόρασης. Ωστόσο, 
ο στόχος αυτός έχει τις απαιτήσεις του, ιδιαίτερα για τους καθηγητές ιστορίας. Όπως 

επισημαίνει o Postman  (1985, σ. 9) η διδασκαλία του παρελθόντος, ως ένα χρονικό 

ιδιαίτερων, αδιαμφισβήτητων και άσχετων μεταξύ τους γεγονότων, επαναλαμβάνει τα 
μειονεκτήματα της τηλεόρασης, η οποία εμποδίζει την πρόσβαση της νεολαίας στις έννοιες 

και στις θεωρίες, και τους παρουσιάζει απλά μια ακολουθία γεγονότων  χωρίς νόημα. Όποια 

και αν είναι τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στη μελέτη του παρελθόντος, το χειρότερο 
είναι να παρουσιάζονται χωρίς νόημα. Αυτό, είναι βέβαιο, ότι το κάνει η τηλεόραση 

καθημερινά. Ο καθηγητής της ιστορίας πρέπει να υπερβεί τα γεγονότα για να ενταχθούν οι 

έννοιες, οι θεωρίες, υποθέσεις, συγκρίσεις, αφαιρέσεις, εκτιμήσεις.  

        Η κριτική των γεγονότων, των πράξεων και των ιδεών του παρελθόντος αναπτύσσει την  
επιχειρηματολογία, τελειοποιεί την κρίση και οδηγεί τους μαθητές να οικοδομήσουν ένα 

τρόπο κριτικής σκέψης που συνδέεται στενά με τη λειτουργία της δημοκρατίας. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο μαθητευόμενος πολίτης προστατεύεται από τη χειραγώγηση πιθανών 
δημαγωγών και τις προπαγανδιστικές διαφημίσεις. Αποκαθιστώντας μια λειτουργία συχνά 

στιγματισμένη  από την εξουσία, το μάθημα της ιστορίας μπορεί να κάνει την κριτική μια 

αξία κοινωνικά αποδεκτή και να επιβεβαιώσει τη ζωτική σημασία της για τη δημοκρατία. 

  
 

10. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Η σύνθετη πραγματικότητα των σύγχρονων δημοκρατιών έχει δεσμεύσει εδώ και μερικά 
χρόνια τους ιστορικούς σε μια αναζήτηση του παρελθόντος «του άλλου». Αυτός ο «άλλος», 

πανταχού παρών στην κοινωνία μας, διεκδικεί τα δικαιώματά του, και βάζει τις δημοκρατικές 

πεποιθήσεις μας σε δοκιμασία. Επιπλέον, η ανοχή, απαραίτητη στη δημοκρατική ζωή, 
αναγκάζει να επανεξετάσουμε ορισμένες από τις παραδοσιακές λειτουργίες της διδασκαλίας 

της ιστορίας, που κατά γενική ομολογία, ήταν συχνά η ιστορία των λευκών, ισχυρών και 

πλουσίων ανδρών. 

        Το μάθημα της ιστορίας παρέχει την δυνατότητα συζήτησης για την διαφορετικότητα σ’ 
ένα μη πολιτικοποιημένο πλαίσιο.   Μ’ αυτόν τον τρόπο οδηγεί τους μαθητές να κατάνοή-

σουν και να συμπεράνουν οι ίδιοι ότι η διαφωνία και η αντίθεση δεν αποτελούν αποτυχία σε 

μια δημοκρατία. Αντίθετα είναι κινητήριοι μοχλοί της δημοκρατικής ζωής. Οι διαφορές όσον 
αφορά το φύλο, τις ιδέες, τις απόψεις, τις τάξεις υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι, 

σημαντικοί παράγοντες εξέλιξης. Το μάθημα της ιστορίας προσφέρει πολλές ευκαιρίες για να 

το διαπιστώσουν. Ο μαθητής μαθαίνει να βρίσκει τη θέση του στην ιστορία, και να δίνει μια 

θέση στους άλλους ...  
         Αυτή η λειτουργία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, τοποθετούν το 

μάθημα της ιστορίας, στο κέντρο του σχηματισμού του δημοκρατικού πολίτη. 
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11. Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ  

 
Αν η δημοκρατία παρέχει στους μαθητές στο μάθημα της ιστορίας ένα προνομιακό 

περιβάλλον μάθησης, τους καλεί επίσης να προβληματιστούν σχετικά με τις ιστορικές 

συνθήκες που επιτρέπουν τη διατήρησή της. «Η ιστορική επιστήμη θυμίζει συνεχώς στον 
άνθρωπο της εποχής μας, ο οποίος το έχει τόσο ανάγκη, την ελευθερία να διαβάσει την 

ιστορία του και την ελευθερία να το κάνει. "(Dumont 1969, σ.. 16). 

Το μάθημα της ιστορίας γίνεται έτσι για το μαθητή ένας τόπος επιβεβαίωσης  της δικής του 
παρουσίας και συμμετοχής του στην πορεία της ιστορίας. Ο νέος πολίτης εγγράφεται σε ένα 

ρεύμα, ένα κίνημα που πάει από το παρελθόν στο μέλλον, χρησιμοποιώντας την πορεία της 

ιστορίας ως πύλη εισόδου στη συμμετοχή του στη δημοκρατική ζωή (McFarland, 1990, σ. 
100.): Η συστηματική επαφή με το παρελθόν τον οδηγεί να κατανοήσει το ρόλο της ιστορίας 

στο παρόν και ευνοεί μια μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη. 

         Ομοίως, η δυνατότητα διαλόγου είναι άλλο ένα παράδειγμα της συμβολής του  

μαθήματος  της ιστορίας. Στο επίπεδο της κοινωνικής επικοινωνίας, η παρουσία του 
διαλόγου διακρίνει τις δημοκρατίες από τις άλλες λιγότερο ανοιχτές κοινωνίες. Κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος της ιστορίας, οι μαθητές μπορεί να κληθούν να συζητήσουν, να 

διασταυρώσουν τις απόψεις τους με εκείνη των ιστορικών, των ιστορικών προσώπων ή των 
άλλων μαθητών. Με αυτό τον τρόπο, συνηθίζουν να εξετάζουν άλλες απόψεις από τις δικές 

τους, να συζητούν και να επιχειρηματολογούν, και ως εκ τούτου να προετοιμάζονται για την 

ενεργό κοινωνική συμμετοχή. Όλες αυτές οι ευκαιρίες για διάλογο είναι επιπλέον τρόποι για 
τους νέους ανθρώπους να εκτιμήσουν τη σημασία της γλώσσας ως τρόπο επικοινωνίας της 

σκέψης. 

 

 
12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
H εξουσία έχει ως κύρια πηγή τροφοδότησης την γνώση: όσο λιγότερες γνώσεις έχουν οι 
άνθρωποι, τόσα λιγότερα μπορούν να κάνουν. Εξ ου και η σημασία της πληροφόρησης και 

της εκπαίδευσης στην ζωή των πολιτών. Στην κοινωνία μας, όπως και σε όλα τα 

πολιτεύματα, το μάθημα της ιστορίας αποτελεί ένα προνομιακό μέρος πολιτικής 

εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεδομένης της φύσης και τις απαιτήσεις της δημοκρατίας, η εκμάθηση 
της ιστορίας δεν μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε τρόπο. Επισημάνθηκε ότι η δημιουργία του 

ενεργού πολίτη είναι προϋπόθεση της καλής λειτουργίας της δημοκρατίας, ότι η εκπαίδευση 

είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση ενεργών μαθητών-πολιτών και ότι με την ιστορία 
διαμορφώνεται στους μαθητές η πολιτική σκέψη και κρίση.   

        Το μάθημα της ιστορίας είναι ένα μέρος που αποκτώνται γνώσεις, τεχνογνωσία και 

διαπροσωπικές δεξιότητες απαραίτητες σε μια δημοκρατία. Από πολλές απόψεις, είναι ένα 

ιδανικό μέρος δόμησης κάποιων από αυτές, ιδιαίτερα αυτών που έχουν  σχέση με τη χρονική 
διάσταση της κοινωνικής πραγματικότητας. Το να διδάσκεις έγραψε ο Neil Postman (1981), 

είναι να αντιστέκεσαι. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση του πολίτη, αυτή η αντίσταση 

νοηματοδοτείται με τις κατάλληλες πολιτικές  επιλογές που βαρύνουν τον καθηγητή ιστορίας 
στην ανάπτυξη των στρατηγικών διδασκαλίας  συμβατές με  τις επιλογές κατάρτισης, καθώς 

και στη διατήρηση, μέσα στην τάξη, του πνεύματος που πρέπει να επικρατήσει σε μια 

δημοκρατία. 
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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΕΩΣ 

ΣΗΜΕΡΑ 

 

Γιώργος ΓΙΏΤΗΣ 
Εκπαιδευτικός  

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διδακτική της Ιστορίας 

Δρ. Ιστορίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Με την παρούσα εισήγηση αναζητούνται εκείνες οι εκδοχές του παρελθόντος, οι οποίες προωθούνται 

διαμέσου αναλυτικών προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων, ενώ εξετάζεται και με ποιον τρόπο 

αυτές παρουσιάζονται στους μικρούς μαθητές της Δ΄ δημοτικού. Διερευνάται η θέση, την οποία είχε, 

κατά καιρούς, η έννοια της δημοκρατίας σε μία σχολική ιστορία που συνήθισε να ταυτίζει το παρελθόν 

με μια πολεμική χρονογραφία. Επιπλέον, εντοπίζονται νοηματοδοτήσεις, που επιχειρούνται στα 

σχολικά εγχειρίδια, και συγκεκριμένα για την εποχή του Περικλή, προκειμένου να ευνοηθούν οι 

προσδοκίες της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής συγκυρίας. 

 

ABSTRACT 
In this paper we attempt to identify versions of the past as they appear in the curricula and in history 

textbooks in primary education from 1917 onwards. The focus is on how students perceive the time of 

Pericles and the meaning of democracy. 

 
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917 σηματοδότησε και μία υποχώρηση του 

ρυθμιστικού κρατικού παρεμβατισμού στο χώρο του σχολικού εγχειριδίου, θέτοντας 

ταυτόχρονα τις βάσεις μίας φιλελεύθερης πολιτικής, οι κατευθύνσεις της οποίας χαρά-χθηκαν 

με αναγκαστικά διατάγματα και νόμους (το αναγκαστικό διάταγμα 2585 της 11
ης

 Μαΐου 
1917, το νόμο 827 και το νόμο 1332 της 9

ης
 Μαΐου 1918). Ανάμεσα στις σημαντικότερες 

προβλέψεις για τα σχολικά βιβλία ξεχωρίζουμε τους γενικούς όρους έγκρισης τους, σύμφωνα 

με τους οποίους, δεν έπρεπε αυτά να περιέχουν κάτι προ-σβλητικό για τη θρησκεία, την 
πατρίδα, το πολίτευμα και τα χρηστά ήθη, όφειλαν να είναι σύμφωνα με τα πορίσματα των 

επιστημών και «τας κρατούσας αρχάς της μεθοδικής συγγραφής εκάστου βιβλίου», όπως 

επίσης, να συμβαδίζουν με τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα του 1913.   
Το εγχειρίδιο Ιστορικοί Χρόνοι της Αρχαίας Ελλάδος στην τέταρτη έκδοσή του το1923 

μεταφέρει τους μαθητές σε μία αρχαία Αθήνα όπου οι τέχνες και οι επιστήμες φτάνουν σε 

μεγάλη τελειότητα. Καμία αναφορά όμως δε θα συναντήσουμε στον θεσμό της δημοκρατίας. 

Ακολουθείται πιστά η βιογραφική μέθοδος και προβλέπονται δύο κεφάλαια για τον μεγάλο 
πολιτικό άνδρα Περικλή (Περικλής, Αι Αθήναι επί Περικλέους), ο οποίος χαρακτηρίζεται ως 

μεγάλος πολιτικός, ρήτορας σπουδαίος και στρατηγός έξοχος με όλες τις αρετές των μεγάλων 

ανδρών: πολυμαθής, διορατικός, μεγαλο-πράγμων, μεγαλόψυχος, ευγενής κι ατάραχος. Κατά 
την εποχή της διοίκησης του, η Αθήνα έφτασε εις το ύψιστον σημείον της προόδου, της ακμής 

και της δόξης με δέκα εκατομμύρια υπηκόους και στολισμένη με πολλά καλλιτεχνικά 
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αριστουργήματα, λείψανα των οποίων, αιώνες αργότερα, κινούν τον θαυμασμό όλου του 

κόσμου (Γκινό-πουλος, 1923, σ. 34-37).  

Με τη Μικρασιατική Καταστροφή ξεκινά μία περίοδος, με κύρια χαρακτηριστικά την 

εξαιρετικά ασταθή πολιτική ζωή αλλά και, όσον αφορά στο θέμα της εργασίας μας, μια 
εναλλαγή φιλελεύθερης και συντηρητικής πολιτικής στο χώρο του βιβλίου. Τον Απρίλιο του 

1924 με δημοψήφισμα επικυρώνεται η ανακήρυξη Αβασίλευτης Δημοκρατίας και είναι 

διάχυτη η πεποίθηση πως η μοίρα του έθνους έχει οριστικά αποδεσμευτεί από τη βασιλική 
οικογένεια και τις αντιβενιζελικές κυβερνήσεις. Μία πεποίθηση που σύντομα θα αποδειχθεί 

ψευδαίσθηση, όταν οι συνθήκες αλλάξουν και πάλι τον Νοέμβριο του 1935. Χαρακτηριστικό 

δείγμα γραφής αυτής της περιόδου είναι το εγχειρίδιο ιστορίας των Δ. Παπαϊωάννου και Μ. 
Δώρου για την Δ  ́τάξη με τίτλο Η αρχαία Ελλάδα, που εκδίδεται το 1933. Στην ενότητα Η 

ακμή της Αθήνας (κατά το 450 π. Χ.) προβλέπονται έξι (6) κεφάλαια, στα οποία: 

 υμνούνται τα σπάνια χαρίσματα ενός εξαιρετικού άντρα προκειμένου να δικαιολογηθεί ο 

όρος Χρυσός αιώνας ή αιώνας του Περικλή,  

 γίνεται λόγος για τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων, τους Αθηναίους, τους Συμμά-χους, τους 

Μετοίκους και τους δούλους,  

 διευκρινίζεται πως το πολίτευμα λεγόταν δημοκρατία κι ήταν υπόδειγμα για όλες τις 

Ελληνικές πόλεις, παρά το γεγονός πως όλη την εξουσία στην Αθήνα την είχαν μόνο οι 

Αθηναίοι, επειδή όλοι οι Αθηναίοι ήταν ίσοι μεταξύ τους και όλοι οι υπήκοοί τους ήταν 

ελεύθεροι, 

 δίνονται στοιχεία για τα σώματα που είχαν την εξουσία (Εκκλησία του Δήμου, Βουλή – 

Άρχοντες – Στρατηγοί, Δικαστήρια), 

 αναλύονται πτυχές της καθημερινότητας των Αθηναίων (Οι εργασίες, οι κατοικίες και τα 

φορέματα, γεύματα, πανηγύρια, θέατρα, η ανατροφή των παιδιών),  

 δίνεται έμφαση τόσο στη μεγάλη ακμή των γραμμάτων και των τεχνών όσο και στον 

στολισμό της πρώτης Ελληνικής πόλης 
Φαντάζει λογικό με τη δεδομένη ιστορική συγκυρία να υπερτονίζονται και σε αρκετές 

περιπτώσεις να υπεραπλουστεύονται οι ιστορικές λεπτομέρειες που θα δώσουν έμφαση στη 

συμμετοχή του λαού. Έτσι για την Εκκλησία του Δήμου οι μαθητές διάβαζαν πως κάθε 

πολίτης είχε δικαίωμα να πει τη γνώμη του κι όταν ο κήρυκας φώναζε «Ποιος θέλει να 
μιλήσει;», ο ρήτορας ανέβαινε σ’ ένα ψηλό μέρος, που λεγόταν βήμα κι έβγαζε λόγο, δηλαδή 

αγόρευε, μιλούσε στην αγορά. Για τους στρατηγούς που ήταν οι κυριότεροι άρχοντες στην 

Αθήνα τα παιδιά μάθαιναν πως τέτοιοι εκλέγονταν οι πιο καλοί πολιτικοί, ενώ σε μία 
προσπάθεια σύνδεσης ενός ρευστού παρόντος με το ένδοξο παρελθόν επιστρατευόταν 

παρομοίωση που ήθελε τους δικαστές της Ηλιαίας απαράλλακτα όπως ήταν τη δεκαετία του 

’30 οι ένορκοι που δίκαζαν τα κακουργήματα (Παπαϊωάννου, Δώρου, 1933, σ. 53-66).  
Ένα νέο σύστημα εξουσίας δημιουργήθηκε από την δικτατορία της 4

ης
 Αυγούστου, το 

οποίο προσπάθησε να καταξιωθεί προβάλλοντας την πίστη στην παράδοση και χρησι-

μοποιώντας την έννοια της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Η ιστορία πλέον 

προτασσόταν ως ιδεολογικό όπλο σε μία προσπάθεια ταύτισης του καθεστώτος με τα σχεδόν 
φυσικά στοιχεία του εθνικού προσώπου (Γιώτης, 2014, σ. 267). Ο δι-κτάτορας Ιωάννης 

Μεταξάς, σε ομιλία του προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Νοέμβριο του 

1937, έκρινε πως δε θα μπορούσαν να είναι άξιες θαυμασμού οι σκέψεις των πολιτικών που 
οδήγησαν την Ελλάδα στον Πελοποννησιακό Πόλεμο (Μεταξάς, 1969, σ. 285) και προφανώς 

δεν αναφερόταν στο ολιγαρχικό πολίτευμα της Σπάρτης.  

Συγκεκριμένα, στο βιβλίο ιστορίας του 1939 των Μ. Λιουδάκη και Σ. Αλοΐζου για την 

Δ  ́ τάξη με τίτλο Αρχαία Ελληνική Ιστορία, ο Περικλής στόλισε την Αθήνα με λαμπρά 
μνημεία, φρόντιζε για τα γράμματα και τις τέχνες και προστάτευε όλους τους σοφούς και τους 

ποιητές, όπως και τους καλλιτέχνες (Λιουδάκης, Αλοΐζος, 1939, σ. 38-39). Καμιά αναφορά 

όμως στη διαμόρφωση του πολιτεύματος. Η δόξα της πόλης αποδίδεται αποκλειστικά στα 
σπουδαία μνημεία και στους σοφούς της άνδρες και η εποχή ήταν τόσο περίφημη που 

ονομάστηκε «χρυσούς αιώνας του Περικλή». Το αξιακό πλαίσιο της μεταξικής περιόδου 

απείχε πολύ από τις δημοκρατικές ιδέες της κλασικής εποχής και δε θα επέτρεπε την προβολή 
τους. Αντίθετα, οι θεωρητικοί του καθεστώτος υμνούσαν σε κάθε ευκαιρία τη μακεδονική 
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και την ελληνιστική περίοδο, οι οποίες αφενός προετοίμασαν το έδαφος για την επικράτηση 

του χριστιανισμού, αφετέρου τα πολιτικά τους ιδεώδη συνόρευαν με το υπό διαμόρφωση 

ιδεολογικό κλίμα. 

Μετά τον Ιούλιο του 1965, στη δίνη μίας οξύτατης πολιτικής κρίσης, τα σχολικά 
εγχειρίδια, τα οποία είχαν παραχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4379/1964,  

κατηγορήθηκαν για συστηματική προπαγάνδα της απόσβεσης της ιστορικής μνήμης του 

έθνους (Γεωργούλης, 1965, σ. 3), προκειμένου οι επόμενες γενεές να χάσουν την επαφή τους 
με την ελληνοχριστιανική παράδοση (Ανδρωνά, 2010, σ. 43). Σε αυτό το κλίμα 

αμφισβήτησης και καχυποψίας, στα μέσα της δεκαετίας του ’60, τα εγχειρίδια ιστορίας για 

τους μαθητές του δημοτικού εξακολουθούν να αποτελούν υπόθεση των ιδιωτικών εκδοτικών 
οίκων και δεν παρατηρείται η ομοιομορφία προηγούμενων εποχών στην παρουσίαση της 

δημοκρατίας του χρυσού αιώνα.  

Ενδεικτικά αναφέρομαι σε δύο εγχειρίδια που κυκλοφορούν από τον εκδοτικό οίκο 

Ατλαντίς: την «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος» των Γεωργίου Μαυρία και Κωνσταντίνου 
Βοσταντζή και την «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» των Γ. Μαχαίρα, Γ. Παπαγιαννόπουλου 

και Γ. Παπανδρέου. 

Στο πρώτο προβλέπεται κεφάλαιο με τον τίτλο «Ο χρυσούς αιώνας του Περικλή» και 
υποκεφάλαια: 

 Η Αθήνα στη μεγαλύτερη δόξα της. Περικλής  

 Η Αθηναϊκή συμμαχία 

 Το πολίτευμα της Αθήνας και ο Περικλής 

 Τα μεγάλα έργα του Περικλή. Τα γράμματα και οι τέχνες 

Πλήθος αξιολογικών κρίσεων εμφανίζουν τον Περικλή μεταξύ άλλων και άξιο διάδοχο 

μεγάλων ανδρών. Την εποχή που διοίκησε την Αθήνα όλη η Ελλάδα είχε εξα-σφαλίσει την 
ελευθερία της και άρχισε να προοδεύει, ενώ η πόλη δημιούργησε έναν ά-φθαστο πνευματικό 

πολιτισμό. Υπήρξε ο σπουδαιότερος δημιουργός του αθηναϊκού μεγαλείου και ο μεγαλύτερος 

πολιτικός της αρχαιότητας. Ως χρυσούς αιώνας του Περικλή ονομάστηκε ο αιώνας που η 

Αθήνα και γενικά η Ελλάδα δημιούργησε το μεγαλύτερο πολιτισμό του κόσμου. Με το 
πρόγραμμά του να ενώσει όλες τις ελληνικές πόλεις κάτω από την ηγεμονία της Αθήνας, 

σύμφωνα πάντα με το εγχειρίδιο των Μαυρία, Βοσταντζή, θα έπαυε η διαίρεση της Ελλάδας 

σε πολλά μικρά κράτη και δεν θα γίνο-νταν πόλεμοι μεταξύ τους. 
Στο ίδιο εγχειρίδιο γίνεται αναφορά στην Εκκλησία του Δήμου, τη βουλή των πε-

ντακοσίων και το αξίωμα των στρατηγών. Τονίζεται πως στην εποχή του Περικλή η Αθήνα 

είχε το δημοκρατικότερο πολίτευμα και αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι όλοι οι πολίτες ήσαν 
ελεύθεροι και είχαν ίσα δικαιώματα. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η συμβολή του Περικλή 

τόσο στη μόρφωση του λαού (με νόμο που υποχρέωνε την πολιτεία να πληρώνει για όλους 

τους φτωχούς, το αντίτιμο του εισιτηρίου για το θέατρο, το λαϊκό σχολείο) όσο και στην 

ισόρροπη άσκηση σώματος και πνεύματος (με τα γυμναστήρια, τις παλαίστρες και τα 
ιδιωτικά – όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται –σχολεία). Τα μεγάλα έργα συνδέονται με την 

ησυχία και την τάξη που επικρατούσαν σε ολόκληρη την Ελλάδα εξαιτίας της στρατηγίας του 

Περικλή, ενώ εύγλωττες είναι οι αξιολογικές κρίσεις που τα πλαισιώνουν:  
 Αθήνα: η πλουσιώτερη πόλι της Ελλάδος και «Μητρόπολι» των τεχνών και των επιστημών 

της Ελλάδος 

 Ακρόπολη: το λαμπρότερο καλλιτεχνικό μνημείο όλων των αιώνων 

 Παρθενώνας: το μεγαλοπρεπέστερο και σεβαστότερο μνημείο του αρχαίου κόσμου, το 
τελειότερο έργο της ελληνικής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής  

 Ερέχθειο: το κομψότερο δημιούργημα της αττικής τέχνης (Μαυρίας, Βοσταντζής, χ.χ., σ. 

69-73). 
Στο εγχειρίδιο των Γ. Μαχαίρα, Γ. Παπαγιαννόπουλου και Γ. Παπανδρέου με 

εξώφυλλο μάλιστα τον Περικλή, δε δίνεται καμία νύξη για το πολίτευμα. Συγκεκριμένα στο 

έκτο κεφάλαιο (Η ακμή της Αθήνας) εντοπίζουμε μόλις ένα υποκεφάλαιο (Ο χρυσός αιώνας 
του Περικλή), στο οποίο η ιστορία αντιμετωπίζεται ως βιογραφία του ενός. Όλο το κείμενο 

είναι γραμμένο στο τρίτο ενικό με απαρίθμηση των χαρι-σμάτων του: σοβαρός, ειλικρινής, 

εργατικός και καλός ρήτορας. Η Εκκλησία του Δήμου παρουσιάζεται σε ρόλο ακροατή των 
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ήρεμων και γλυκών λόγων του που του προσέδωσαν τελικά το προσωνύμιο «ο Ολύμπιος 

Περικλής», ενώ ολόκληρη η εποχή αξιολογείται ως τα χρόνια που κυβερνούσε την Αθήνα ο 

Περικλής. Στις υπόλοιπες σελίδες παρακολουθούμε πώς υλοποιήθηκε το μεγάλο σχέδιό του, 

να κάμη την Αθήνα την πιο ωραία, την πιο δυνατή και την πιο φημισμένη πόλη του κόσμου. Η 
κατασκευή του μεγαλύτερου και δυνατότερου πολεμικού και εμπορικού στόλου της εποχής 

εκείνης, η οχύρωση της πόλης με τα μακρά τείχη, ο στολισμός της με ναούς, αγορά, γυμναστή-

ρια και δημόσια καταστήματα, ιδιαίτερα στον ιερό βράχο της ακρόπολης και τέλος το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τέχνες, τα γράμματα και το θέατρο συντέλεσαν ώστε να γίνει η 

Αθήνα όχι μόνο η πιο δυνατή, πλούσια και ωραία πόλη αλλά και η πιο πολιτι-σμένη. Ακόμη 

και στις ερωτήσεις – εργασίες η γνώση που θα μείνει στους μαθητές είναι πως η Αθήνα 
απέκτησε δύναμη, δόξα και πλούτη, ο Περικλής έκανε έργα και ολόκληρος ο αιώνας πήρε το 

όνομά του (Μαχαίρας, Παπαγιαννόπουλος, Παπανδρέου, χ.χ., σ. 75-79 & 80-81). 

Αυτό που θεωρείται αντικειμενικό είναι σε κάθε εποχή διαφορετικό, επειδή αλλάζουν 

η βούληση και οι επιδιώξεις της κοινωνίας (Hughes-Warrington, 2000, σ. 27). Μέχρι και τη 
δεκαετία του 1980, ο Περικλής στα εγχειρίδια ιστορίας του δημοτικού σχολείου είναι ένας 

άνθρωπος έξυπνος, σοβαρός, εύγλωττος
 
(Αλοΐζος, χ.χ., σ. 46), ο οποίος πέτυχε να κάνει την 

Αθήνα την πιο δυνατή κι ευτυχισμένη πολιτεία της Ελλάδος (Βοσταντζής, Καραμήτσος, χ.χ., σ.  
65), στολίζοντάς την με μεγαλόπρεπα κτίρια και αγάλματα που θαυμάζονται ακόμα και σήμερα 

από όλους τους πολιτισμένους ανθρώπους (Αλοΐζος, χ.χ.). Άλλωστε οι κατευθυντήριες οδηγίες 

για τα περιεχόμενα σπουδών έ-χουν δοθεί από τα αναλυτικά προγράμματα.  
Στο εγχειρίδιο Αρχαία Ελλάδα, το πρώτο μετά τη μεταπολίτευση, ανάμεσα στα σχέδια 

του Περικλή ξεχωρίζουμε πως ήθελε να στεριώσει στην Αθήνα μια αληθινή δημοκρατία και 

για τον σκοπό αυτό βοηθούσε τους πιο φτωχούς ανθρώπους με κάθε τρόπο. Έκανε νόμους, 

σύμφωνα με τους οποίους το κράτος έδινε αμοιβή σε όποιον έπαιρνε μέρος στην εκκλησία 
του δήμου, στη βουλή ή στα δικαστήρια και υποχρέωσε την πολιτεία να πληρώνει τα 

χρήματα για το εισιτήριο του θεάτρου σε κάθε φτωχό πολίτη. Ο καλλωπισμός της πόλης 

συνδέεται με τις θέσεις εργασίας, ενώ η ευτυχία των πολιτών και η δόξα της πόλης 
εμφανίζονται ως συνιστώσες του εκδημοκρατι-σμού, όπως τον ονειρευόταν ο Περικλής.  

Μ’ αυτόν τον τρόπο η Αθήνα ομόρφυνε και χιλιάδες Αθηναίοι βρήκαν δουλειά. 

Θα κατάλαβες λοιπόν ότι όνειρο του Περικλή ήταν να κάνει και τον τελευταίο πολίτη της 

Αθήνας ευτυχισμένο και την πόλη της Αθήνας δυνατή και δοξασμένη. 
Σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο με τίτλο Το πολίτευμα της Αθήνας νοηματοδοτείται ο όρος 

δημοκρατία με τη φράση όλοι οι πολίτες του κράτους είχαν ίσα δικαιώματα με επιπλέον 

διευκρινίσεις κατά την ανάλυση των εξουσιών εκείνου του καιρού. Στην εκκλησία του 
δήμου, που έπαιρνε όλες τις αποφάσεις, όλοι είχαν το δικαίωμα να εκλέ-γουν και να εκλέγονται 

ή να βγάζουν λόγους από το επίσημο βήμα. Επιπλέον, ο ορισμός με κλήρο των μελών της 

βουλής των πεντακοσίων και των δικαστών της Ηλιαίας, οι αυξημένες εξουσίες των δέκα 
στρατηγών, οι οποίοι εκλέγονταν με ψηφοφορία καθώς και η περιορισμένη θητεία όλων 

εξασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό τη δημοκρατικότητα του πολιτεύματος (Καματερού – Γλύτση, 

1974, σ. 112-116).  

Παραπλήσια είναι η ανάπτυξη του θέματος στα δύο τελευταία εγχειρίδια, τα οποία 
μάλιστα φέρουν και τον ίδιο τίτλο «Στα αρχαία χρόνια». Μέχρι τη δεκαετία του 1990 

παραμένει κυρίαρχη η πεποίθηση του θετικισμού περί της πιστής ανακατασκευής του 

παρελθόντος που ήθελε το μαθητή να μένει παθητικός θεατής της διαδρομής της ι-στορικής 
πληροφορίας προσδοκώντας να βρει, ξεφυλλίζοντας το σχολικό εγχειρίδιο, τη μία και 

μοναδική αποδεκτή αλήθεια. Ο συγγραφέας του σχολικού εγχειριδίου ήταν ο «αχρονικός» 

παντογνώστης ιστορικός, ο δάσκαλος αυθεντία και ως μοναδικός τρόπος προσέγγισης του 
παρελθόντος φάνταζε η απομνημόνευση ενός σώματος γεγονότων, ονομάτων και 

χρονολογιών (Γιώτης, 2014, σ. 121). 

Στο σχολικό βιβλίο του 1987 όλοι οι Αθηναίοι πολίτες απολάμβαναν τα αγαθά της 

ειρήνης, της δημοκρατίας και της προόδου με κύριο δημιουργό αυτού του μεγαλείου τον 
Περικλή εξαιτίας του οποίου ο αιώνας ονομάστηκε «εποχή του Περικλή» και «χρυσός 

αιώνας». Αντίστοιχα στο εγχειρίδιο του 2006 γίνεται λόγος για μία αλματώδη οικονομική 

ανάπτυξη και μία πολιτιστική ακμή προκειμένου να τεκμηριωθεί η έκφραση «χρυσός 
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αιώνας», η οποία αποδόθηκε σε μία εποχή πολιτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που 

οδήγησαν στον πλήρη εκδημοκρατισμό του πολιτεύματος.  

Και στα δύο εγχειρίδια αφιερώνεται μία παράγραφος για τον Περικλή, ενώ στη 

συνέχεια παρατίθενται ως μέτρα εκδημοκρατισμού ο περιορισμός αρμοδιοτήτων του Αρείου 
Πάγου, η παραχώρηση του δικαιώματος ακόμα και στους φτωχότερους Αθηναίους, στους 

ζευγίτες να εκλέγονται στο σώμα των εννέα αρχόντων, οι λειτουργίες, τα θεωρικά και η 

καθιέρωση μισθού για τους κληρωτούς άρχοντες (Κατσουλάκος, Καρυώτη, Λένα, Κατσαρού, 
2006, σ. 60-61& 63 και Ακτύπης, Βελαλίδης, Κατσουλάκος, Χωρεάνθης, 1987, σ.  127).  

Πρώτα δίνεται η εικόνα μιας πόλης, η οποία διοικείται από τους πολίτες της και στη 

συνέχεια διευκρινίζεται ποιοι λογίζονταν Αθηναίοι πολίτες και πως δεν είχαν όλοι οι 
κάτοικοι πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Στη δεύτερη παράγραφο οι μαθητές διαβάζουν πως  

όλοι οι ελεύθεροι πολίτες ήταν αυτοί που συμμετείχαν στην Εκκλησία του δήμου και οι 10 

στρατηγοί εκλέγονταν από τους πολίτες για ένα χρόνο. Θα πρέπει όμως να διαβάσουν και την 

τρίτη παράγραφο για να πληροφορηθούν πως οι πολίτες ήταν μια κατηγορία των κατοίκων. 
Μάλιστα στο συνοδευτικό του κεφαλαίου Γλωσσάρι ορίζεται ως πολίτης ο υπήκοος κάποιου 

κράτους που έχει όλα τα πολιτικά δικαιώματα. Στις δύο επόμενες παραγράφους θα μάθουν για 

τους μετοίκους και τους δούλους, ενώ η διαφοροποίηση της αθηναϊκής κοινωνίας αμβλύνεται 
στα μάτια των παιδιών, αφού οι Αθηναίοι πολίτες εμφανίζονται να έχουν απλώς τα 

περισσότερα δικαιώματα και η ζωή των δούλων σε σύγκριση με αυτά που συνέβαιναν σε 

άλλες πόλεις στο εγχειρίδιο του 1987 δεν ήταν τόσο σκληρή (Ακτύπης, Βελαλίδης, 
Κατσουλάκος, Χωρεάνθης, 1987, σ. 127) ενώ και στο εγχειρίδιο του 2006 χαρακτηριζόταν 

πιο καλή (Κα-τσουλάκος, Καρυώτη, Λένα, Κατσαρού, 2006, σ. 66-67). Η δουλεία το 1987 

παρουσιαζόταν ως ένα φαινόμενο διαχρονικό με την έκφραση όπως και παλαιότερα και το 

2006 ήταν μία γενικευμένη κατάσταση, στην οποία στηριζόταν κατά ένα μεγάλο μέρος η 
οικονομία των πόλεων – κρατών της αρχαιότητας (Κατσουλάκος, Καρυώτη, Λένα, 

Κατσαρού, 2006, σ. 63). 

Στο βιβλίο δασκάλου του 2006 προτείνεται οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας 
να διαβάσουν σιωπηρά τις δύο πρώτες παραγράφους και να απαντήσουν στην ερώτηση 

«Ποιες αλλαγές του Περικλή βοήθησαν να γίνει το πολίτευμα της Αθήνας πιο δημοκρατικό;». 

Στον πίνακα θα κατασκευαστεί εννοιολογικός χάρτης που θα συνοψίζει τις απαντήσεις που 

θα δοθούν από τις ομάδες. Στην ενδεικτική πρόταση του βιβλίου του δασκάλου υπάρχει ο 
όρος άμεση δημοκρατία και μάλιστα προβλέπεται η σύγκριση της άμεσης δημοκρατίας του 

Περικλή με την έμμεση που ισχύει σήμερα και η καταγραφή των λόγων που ανάγκασαν τις 

σύγχρονες κοινωνίες να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.  

 
Μία λεπτομέρεια: ο όρος άμεση δημοκρατία δεν υπάρχει στο βιβλίο του μαθητή και θα 

πρέπει να αναλυθεί από τον ίδιο τον δάσκαλο. Η προτεινόμενη σύγκριση εννοιών προβάλλει 

ως δύο αντιθετικούς πόλους την άμεση δημοκρατία του Περικλή και την έμμεση των καιρών 
μας με το βάρος να πέφτει στις διαφορές και όχι στις ομοιότητες.  

Δε θα πρέπει να αναζητήσουμε μόνο για ποιους λόγους οι σύγχρονες κοινωνίες 

απομακρύνθηκαν από το μοντέλο της άμεσης δημοκρατίας. Άλλωστε κάτι τέτοιο φαντάζει 

αρκετά δύσκολο για τη συγκεκριμένη τάξη του δημοτικού. Καλό θα ήταν να αναρωτηθούμε 
μαζί με τους μαθητές μας τι έλειπε από το πολίτευμα της εποχής του Περικλή, για να 

χαρακτηριστεί η «τέλεια δημοκρατία» και τι λείπει από το σημερινό μας πολίτευμα όχι για να 

μοιάσουμε μέσω ενός πρόχειρου αναχρονισμού στους ένδοξους προγόνους μας, αλλά για να 
βελτιώσουμε το παρόν. 
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ΑΣΥΜΦΙΛΙΩΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ» (2002)
*
 

 

Χάρης ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
Ιστορικός της εκπαίδευσης  

Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων 
---- 

 
For one thing, memory is part of history.  

Twentieth century history cannot be written, or understood, without reference to memory.  

John Foot 

 

 
Στις 1 Απριλίου του 1955, πριν ακόμη ξημερώσει, μια σειρά από εκρήξεις 

συγκλόνισαν τη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα προξενώντας εκτεταμένες ζημιές σε 

κτίρια της βρετανικής αποικιακής διοίκησης. Την ευθύνη των βομβιστικών επιθέσεων 
ανέλαβε η ΕΟΚΑ –η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών– κηρύσσοντας με τον τρόπο 

αυτό την έναρξη του ένοπλου αγώνα για την αποτίναξη του «αγγλικού ζυγού» και την ένωση 

της Κύπρου με την Ελλάδα. Πέντε δεκαετίες περίπου αργότερα, στις 27 Απριλίου 2002, ο 
κύπριος υπουργός Παιδείας Ουράνιος Ιωαννίδης θα διαμηνύσει στον ελλαδίτη ομόλογό του 

Πέτρο Ευθυμίου την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο ένα νέο εγχειρίδιο 

Ιστορίας περιέγραφε και αποτιμούσε τον αγώνα εκείνο.  
Το εγχειρίδιο στο οποίο αναφερόταν ο Ουράνιος Ιωαννίδης είχε μόλις τυπωθεί και 

επρόκειτο να διανεμηθεί στους μαθητές τον Σεπτέμβριο με την έναρξη του νέου σχολικού 

έτους. Επρόκειτο για το βιβλίο Νεότερος και σύγχρονος κόσμος που γράφτηκε από ομάδα 

νέων ιστορικών με την επιμέλεια του επίκουρου τότε καθηγητή Γιώργου Κόκκινου. Για τα 
δεδομένα της σχολικής ιστορίας ήταν ένα μάλλον καινοτόμο εγχειρίδιο: ενέθετε οργανικά 

την ελληνική ιστορία στην ευρύτερη βαλκανική και ευρωπαϊκή (κι όταν χρειαζόταν στην 

παγκόσμια), εισήγαγε, δίπλα στις καθιερωμένες θεματικές (δηλαδή την πολιτική, τους 
πολέμους και τη διπλωματία), ορισμένες πτυχές της κοινωνικής ιστορίας και αναδείκνυε 

ιδιαιτέρως τα κυρίαρχα διανοητικά ρεύματα κάθε εποχής. Με δυο λόγια, κι επειδή κάθε 

κρίση είναι σύγκριση, το νέο εγχειρίδιο ήταν αναμφίβολα περισσότερο συμβατό με τις 

σύγχρονες τάσεις των ιστορικών σπουδών απ’ όσο ήταν το προγενέστερο κι απ’ όσο τα 
συνυποψήφιά του στον διαγωνισμό που προηγήθηκε. 

Όλα αυτά, βέβαια, ελάχιστα ενδιέφεραν τον κύπριο υπουργό. Την οργή του 

προκάλεσε το κεφάλαιο που αφορούσε το κυπριακό ζήτημα και κυρίως η ακόλουθη πρόταση: 
 

«Την εποχή που ο τρίτος κόσμος συγκλονιζόταν από ριζοσπαστικά αντιαποικιακά κινήματα που 

έδιναν προτεραιότητα όχι μόνον στην εθνική απελευθέρωση αλλά και στην κοινωνική πρόοδο, 
στην Κύπρο η ΕΟΚΑ του στρατηγού Γρίβα πρόβαλε έναν κοινωνικά υπερσυντηρητικό 

εθνικισμό». 

 

Ακόμη πιο συγκεκριμένα, από τις 36 λέξεις της πρότασης εκείνη που ενόχλησε 
περισσότερο ήταν το επίθετο «υπερσυντηρητικός» που επιστρατεύτηκε για να χαρακτηρίσει 

τον εθνικισμό της ΕΟΚΑ – ίσως διότι εκτιμήθηκε πως συνιστούσε λιγότερο διαπιστωτική 

πρόταση και περισσότερο απαξιωτική κρίση. Αποδεχόμενος τις αιτιάσεις του κυπρίου 
ομολόγου του, ο Πέτρος Ευθυμίου (από την Κίνα όπου βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη) θα 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

27 
 

δώσει εντολή στον πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να μεριμνήσει ώστε να 

αναδιατυπωθεί άμεσα η επίμαχη φράση. 

Ήταν μία μάλλον βιαστική και σίγουρα ασυνήθιστη κίνηση· όπως δηκτικά 

επισημάνθηκε «δύσκολα στα κυβερνητικά χρονικά συναντάμε τόσο άμεση και θεαματική 
ικανοποίηση αιτήματος». Φαίνεται όμως πως ο Ευθυμίου είχε λόγους να φοβάται μια 

γενίκευση των αντιδράσεων, εφόσον γνώριζε πως ταυτόχρονα σχεδόν με τη διαμαρτυρία του 

κύπριου υπουργού, ένας επιφανής δικηγόρος, βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 
μέλος της εθνικιστικής οργάνωσης «Δίκτυο 21», ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, με επερώτησή 

του στη ελληνική Βουλή είχε καταγγείλει το εγχειρίδιο για «προκλητική κακοποίηση της 

ιστορικής αλήθειας». Η διαμαρτυρία του Ιωαννίδη, η μήνις του Λυκουρέζου και η σπουδή 
του Ευθυμίου δε θα περάσουν απαρατήρητες από τον Τύπο. Αντιθέτως, θα αποτελέσουν την 

αρχή μιας δημόσιας διαμάχης η οποία περιστράφηκε κυρίως γύρω από την ΕΟΚΑ: τον 

ιδεολογικό της προσανατολισμό, τον χαρακτήρα του αγώνα της, τις επιπτώσεις του αγώνα 

στην μετέπειτα πορεία του κυπριακού ζητήματος και, βεβαίως, την εγκυρότητα της ιστορικής 
ανασύνθεσης των σχετικών γεγονότων και την πρέπουσα απόδοσή τους στο επίπεδο της 

σχολικής ιστορίας. 

Η διαμάχη θα κλιμακώνεται από μέρα σε μέρα και δε θα κοπάσει παρά μόνο δυο 
μήνες αργότερα, όταν το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας με μια λιτή ανακοίνωση θα 

γνωστοποιήσει την απόφασή του να μη διανεμηθεί στους μαθητές το νέο εγχειρίδιο. Στο 

δίμηνο αυτό, αλλά και λίγο αργότερα, δημοσιεύτηκαν στον ελλαδικό και κυπριακό Τύπο 163 
σχετικά κείμενα. Αν από αυτά αφαιρέσουμε τα 9 που ήταν καθαρά ειδησεογραφικά, 59 

τάσσονταν λιγότερο ή περισσότερο μαχητικά υπέρ του εγχειριδίου και 95 επέκριναν τη 

σχετική αναφορά ως απαξιωτική, αν όχι υβριστική του κυπριακού αγώνα. Η σχέση δηλαδή 

των υπερασπιστικών κειμένων έναντι των επικριτικών εμφανίζεται ανισοβαρής υπέρ των 
δεύτερων. Στο επίπεδο όμως της συμβολικής ισχύος η σχέση ήταν μάλλον αντίστροφη, 

καθώς στην πλευρά των υποστηρικτών έριξαν το ειδικό τους βάρος μερικοί από τους 

επιφανέστερους ιστορικούς της Ελλάδας και με συλλογική του απόφαση ένα από τα 
πανεπιστημιακά τμήματα Ιστορίας – αυτό του Παντείου. Αντιθέτως, στο στρατόπεδο των 

επικριτών, χωρίς να λείπουν παντελώς οι ιστορικοί τον τόνο έδιναν κυρίως πολιτικοί, 

δημοσιογράφοι και βετεράνοι αγωνιστές. Τούτο, ωστόσο, ελάχιστα μετατόπισε το ισοζύγιο 

ισχύος, καθώς, όπως θα δούμε, η διαμάχη κρίθηκε στο πεδίο της δημόσιας ιστορίας και όχι 
της ακαδημαϊκής. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσω να ανασυγκροτήσω τις δύο βασικές αντίπαλες 

αφηγήσεις που οικοδομήθηκαν για τη συγκεκριμένη πτυχή του παρελθόντος, για τον αγώνα 
της ΕΟΚΑ. Όχι όμως όπως αποτυπώνονται στην (ευάριθμη) ειδική βιβλιογραφία, αλλά όπως 

αναδύονται από τις βολές και αντιβολές μέσω του Τύπου στη συγκεκριμένη συγκυρία, στους 

δύο μήνες της αντιπαράθεσης για το εγχειρίδιο. Η ανασυγκρότηση των αφηγήσεων με τα 
υλικά της αντιμαχίας θα αναδείξει ανάγλυφα την αντιστοιχία και συναρμογή τους με τις δύο 

ριζικά διαφορετικές και (ως το 2002 τουλάχιστον) ασυμφιλίωτες μνήμες του Αγώνα. 

Ακολούθως θα προσπαθήσω να δείξω το ισοζύγιο της ισχύος ανάμεσα στις δύο 

αντικρουόμενες αφηγήσεις και τον τρόπο με τον οποίο η κυρίαρχη αφήγηση, εκτός από τη 
θεσμική της ισχύ και την ιδεολογική της ηγεμονία θα αξιοποιήσει πολλαπλά και τη συγκυρία 

προκειμένου να υπερισχύσει στη διαμάχη. Απ’ όλα τούτα θα αναδειχθούν τελικά οι λόγοι για 

τους οποίους η αντιπαράθεση απέληξε στην απόσυρση του εγχειριδίου. Ακριβέστερα: θα 
διαφανούν οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούσε παρά να απολήξει στην απόσυρση του 

εγχειριδίου. 

 
 

1. ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΡΩΤΗ: Η ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

 
Σύμφωνα με την πρώτη (και κυρίαρχη) αφήγηση, ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν το πιο 

πρόσφατο, το μεγαλύτερο σε διάρκεια,  σε λαϊκή υποστήριξη και συμμετοχή, αλυτρωτικό 

κίνημα της Νεοελληνικής Ιστορίας: είχε ως αποκλειστικό του σκοπό να αποτινάξει τον 
αγγλικό ζυγό και να πετύχει την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Μπορεί, συνεπώς, να 
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ιδωθεί ως το τελευταίο επεισόδιο της εποποιΐας του νέου ελληνισμού που ξεκίνησε με την 

Επανάσταση του 1821 και συνεχίστηκε με τις εξεγέρσεις των Κρητών (1866-69, 1895-98), 

τον Μακεδονικό Αγώνα (1904-08), τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13 και τη 

Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22). Ο Αγώνας, άλλωστε, κατέστη αναγκαίος διότι οι 
Βρετανοί αρνήθηκαν να αποδεχθούν (να συζητήσουν έστω) το δημοψήφισμα που οργάνωσε 

η Εθναρχία το 1950 – όταν το 96% του κυπριακού ελληνισμού τάχθηκε υπέρ της Ένωσης. Το 

δημοψήφισμα αυτό ήρθε ως συνέχεια ενός προηγούμενου που είχε διεξαχθεί το 1930 με 
αφορμή την εκατονταετηρίδα της συγκρότησης του ελληνικού κράτους, κι αυτό με τη σειρά 

του ενός πρώτου, που είχε οργανωθεί «από ιερείς και δασκάλους» στις 25 Μαρτίου του 1921, 

εκατό ακριβώς χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης. Υπ’ αυτή την οπτική η 
ΕΟΚΑ προσλαμβανόταν ως η Φιλική Εταιρεία των Ελλήνων της Κύπρου, ο Γρίβας ήταν ο 

σύγχρονος Κολοκοτρώνης κι ο Γρηγόρης Αυξεντίου ένας νέος Αθανάσιος Διάκος. Και στο 

κέντρο θα ορθωθεί, σαν άλλος Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Εθνάρχης Μακάριος: 

 
«... ο ρασοφόρος ηγέτης όρκισε το πλήθος με τούτα τα λόγια: “Υπό τους ιερούς αυτούς 

θόλους ας δώσωμεν πιστοί τον άγιον όρκον: Θα παραμείνωμεν πιστοί έως θανάτου εις το 

εθνικόν αίτημα. Άνευ υποχωρήσεων! Άνευ συμβιβασμών! Θα περιφρονήσωμεν την βίαν και 
την τυραννίαν...”. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει, με τα ράσα επικεφαλής, κι ο εθνικός 

απελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων κατά των Τούρκων». 

 
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ αναβίωσε «τις υπεροχότερες (sic) στιγμές των υπέρ της 

ελευθερίας αγώνων του διαχρονικού ελληνισμού»· ήταν αγώνας «απελευθερωτικός και όχι 

ταξικός», όπως ενδεχομένως θα τον ήθελε η Αριστερά. Τα αντιαποικιακά κινήματα ήταν η 

σύγχρονη αφορμή για τον ξεσηκωμό, όχι η αιτία του. Μα, αν οπωσδήποτε επιμένουμε να 
αναζητούμε κάποιο σύγχρονό του πρότυπο, δε θα το βρούμε στον πολυπολιτισμικό αγώνα 

του Γκάντι, αλλά στον «τραχύ και τίμιο εθνικό αγώνα των Βορειοϊρλανδών για ένωση με τη 

Μητέρα Ιρλανδία». Το «ανιστόρητο» εγχειρίδιο χαρακτήρισε τον αγώνα της ΕΟΚΑ 
«υπερσυντηρητικό». Όμως, αλήθεια, θα αναρωτηθεί ένας από τους συστηματικούς επικριτές 

του βιβλίου, «τί μπορεί να είναι προοδευτικότερο από τη διεκδίκηση της ελευθερίας και της 

εθνικής ανεξαρτησίας ενός λαού;» 

Όπως στην Επανάσταση του ’21 έτσι και στον αγώνα της ΕΟΚΑ, τα κέρδη απείχαν 
σημαντικά από τις προσδοκίες. Η λευτεριά ήρθε στο νησί με σπασμένες φτερούγες κι η 

πολυπόθητη Ένωση ενταφιάστηκε στις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Η τότε 

ελληνική κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, προσδεδεμένη καθώς ήταν στο άρμα 
των Αμερικανών (και εμμέσως των Βρετανών) δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει «το 

μεγαλειώδες ξέσπασμα [του κυπριακού λαού] εναντίον του εγγλέζου δυνάστη». 

Ευρισκόμενος προ τετελεσμένων ο Μακάριος σύρθηκε στην πολιτική του εφικτού αντί του 
ευκταίου. Τα όσα δυσάρεστα ακολούθησαν, όπως οι εθνοτικές διενέξεις της δεκαετίας του 

1960 (οι «διακοινοτικές ταραχές»), ήταν απόρροια του οδυνηρού συμβιβασμού, της 

«δεσμευμένης ανεξαρτησίας» που επιβλήθηκε στο Λονδίνο. Η πηγή του κακού ήταν οι 

συμφωνίες, οι οποίες, αποτυπωμένες σε ένα μη λειτουργικό σύνταγμα, επέτρεψαν στην 
Τουρκία να παρεμβαίνει στο νησί υπονομεύοντας καίρια την ομαλή συμβίωση των δύο 

κοινοτήτων. Όσο για την τελική πράξη, την εισβολή του Αττίλα το 1974 και τη ντε φάκτο 

διχοτόμηση του νησιού, η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στη «Χούντα των Αθηνών» που 
οργάνωσε το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Για την απόληξη του Αγώνα, δηλώνουν 

οι παλιοί αγωνιστές, «δικό μας δεν ήταν το φταίξιμο· δική μας ήταν η θηλιά του Καραολή 

και του Ζάκου...». 
Το κέρδος, ωστόσο, του Αγώνα δεν περιορίζεται στα όποια απτά αν και λιγότερα από 

τα προσδοκώμενα οφέλη. Κέρδος σημαντικό υπήρξε επίσης το τεράστιο συμβολικό και ηθικό 

κεφάλαιο που συσσώρευσε η μακροχρόνια πάλη του κυπριακού Δαβίδ εναντίον του 

βρετανικού Γολιάθ. Αγώνας άνισος και γι’ αυτό μεγαλειώδης. Η μεταμόρφωση του σκυφτού 
και μοιρολάτρη χωρικού σε περήφανο αγωνιστή σηματοδότησε την ανύψωση του κυπριακού 

λαού σε έθνος αντάξιο των προγόνων του. Και τούτο το κέρδος διαχέεται σε όλους τους 

Κυπρίους, σε όλους τους Έλληνες. Άλλωστε, υπογραμμίζουν οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών, ο 
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αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν στην πραγματικότητα αγώνας της συντριπτικής πλειονότητας του 

κυπριακού λαού. Το Μητρώο Αγωνιστών μετρά 25.000 εγγεγραμμένους, μα οι εκδηλώσεις 

συμπαράστασης του πληθυσμού, οι διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια συγκέντρωναν 

πολλαπλάσιους. Την επομένη κιόλας της κήρυξης του αγώνα η νεολαία «ηλεκτρίστηκε», 
επιζήτησε τη στράτευση και η ηρωική της έξαρση παρέσυρε με ορμή τους αρχικά απαθείς 

και αμέτοχους. Η λαϊκή συμπαράσταση εκφράστηκε ενεργητικά με την υποστήριξη των 

μαχητών, την παροχή καταφυγίου και προστασίας, και παθητικά με την αγόγγυστη αντοχή 
των αμάχων στους καθημερινούς ελέγχους και τις τυφλές συλλογικές ποινές που επέβαλλαν 

οι βρετανικές δυνάμεις. Δεν θα μπορούσε άλλωστε ένα αντάρτικο να επιβιώσει για τέσσερα 

χρόνια στον περιορισμένο χώρο της νήσου, αν δεν είχε κερδίσει τη μαζική στήριξη του 
πληθυσμού. 

Κραυγαλέα εξαίρεση σε τούτη την πάνδημη κινητοποίηση, θα υποστηρίξει ο 

πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών, αποτέλεσε μόνο η ηγεσία του αριστερού κόμματος, 

του ΑΚΕΛ, η οποία «ξεκομμένη από την τότε κοχλάζουσα επαναστατικότητα της κυπριακής 
υπαίθρου ... τάχθηκε εναντίον ενός πραγματικά παλλαϊκού αντιαποικιακού αγώνα 

ανεξαρτησίας...». Οι αριστεροί αρθρογράφοι νομίζουν πως μπορούν σήμερα να αποσείσουν 

τις ιστορικές ευθύνες της Αριστεράς για την παντελή απουσία της από τον Αγώνα 
επικαλούμενοι τον «αντικομμουνισμό» του στρατιωτικού ηγέτη της ΕΟΚΑ, του «στρατηγού 

Γεωργίου Γρίβα-Διγενή». Όμως η αλήθεια είναι πως ο Γρίβας δεν ήθελε να μετάσχουν στον 

Αγώνα οι κομμουνιστές «ως οργανωμένο σύνολο» για λόγους «εθνικής και διεθνούς 
σκοπιμότητας». Δεν ήθελε, δηλαδή, εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου να δώσει την ευκαιρία 

στους Άγγλους να στιγματίσουν τον αγώνα ως κομμουνιστικό και να τον απομονώσουν 

αποτελεσματικά. Για το λόγο αυτό ο Γρίβας κάλεσε τους κομμουνιστές να μετάσχουν στον 

Αγώνα «μεμονωμένως», ως άτομα. Δεν ευθύνεται αυτός αν σε αυτή του την πρόσκληση 
ελάχιστοι αριστεροί ανταποκρίθηκαν. Κι έτσι, με την παθητική αν όχι την προδοτική στάση 

τους οι αριστεροί έθεσαν εαυτόν εκτός έθνους. Τούτο το τελευταίο δεν λέγεται ευθέως μα 

αφήνεται να εννοηθεί. 
Ο λόγος των υπέρμαχων της ΕΟΚΑ επικεντρώνεται, εντελώς αναμενόμενα, στην 

περίοδο 1955-59. Λιγοστές οι αναφορές στα πριν και τα μετά· ελάχιστα τα σχόλια γύρω από 

τις διαφορές στρατηγικής και τακτικής ανάμεσα στον πολιτικό ηγέτη του Αγώνα, τον 

αρχιεπίσκοπο Μακάριο, και τον στρατιωτικό ηγέτη, τον Γεώργιο Γρίβα. Οι πιο κριτικές 
φωνές εντός αυτής της κυρίαρχης αφήγησης, προερχόμενες κυρίως απ’ όσους αργότερα 

στρατεύθηκαν με τον Μακάριο, σημειώνουν πως η αποτίμηση της κυπριακής εποποιΐας δεν 

πρέπει να επηρεάζεται από την προγενέστερη δράση του Γρίβα ως ιδρυτή της οργάνωσης Χ, 
στη δεκαετία του ’40, ή από τη μετέπειτα δράση του ως αρχηγού της «φονικής» ΕΟΚΑ Β΄ 

στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Ο Γρίβας, τονίζουν, καταξιώθηκε ιστορικά από τη δράση 

του στην Κύπρο κατά την τετραετία 1955-59. Γι’ αυτή του την πολιτεία «η Βουλή των 
Ελλήνων, με τις σύμφωνες ψήφους όλων, από την ΕΡΕ μέχρι την ΕΔΑ, τον ανακήρυξε (...) 

άξιο τέκνο της πατρίδος». Είναι γνωστό, άλλωστε, υπενθυμίζουν οι επικριτές του εγχειριδίου, 

ότι η πιο ενεργή και δυναμική συμπαράσταση στον Αγώνα της ΕΟΚΑ προήλθε από την 

ελλαδική Αριστερά. Όταν καταδικάστηκαν σε θάνατο δι’ απαγχονισμού ο Μιχαλάκης 
Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου, η ΕΔΑ συμμετείχε στη μεγάλη διαδήλωση έξω από την 

Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα· και μέτρησε οκτώ νεκρούς. Άλλωστε, ακόμη και ο πρώτος 

γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο Πλουτής Σέρβας, αποφάνθηκε πώς «ό,τι και νάταν ο 
Γρίβας, ήταν αντρειωμένος και μεγαλειώδης ο ανταρτοπόλεμος», ενώ ο βρετανός ιστορικός 

Κρις Γούντχαουζ αναγνώρισε πως «αυτοί οι δύο άνθρωποι (Μακάριος και Γρίβας) έγραψαν 

για πρώτη φορά την Κύπρο και το λαό της στην ιστορία». Ήταν αναμφίβολα ένα 
εντυπωσιακό επίτευγμα: Με τη δράση του στην ΕΟΚΑ ο Γρίβας διέγραψε προς στιγμήν από 

τη συλλογική μνήμη την παρελθούσα δράση του στην διαβόητη Χ. 

Ο λόγος των υπερμάχων της ΕΟΚΑ, ιδίως των παλαιών αγωνιστών, είναι 

αναμενόμενα συναισθηματικός· επικεντρώνεται στους «εθνομάρτυρες», αυτούς που έφυγαν 
νωρίς κι έμειναν ανέγγιχτοι από την ύστερη διαχείριση και τους καταστροφικούς 

διαγκωνισμούς. Οι ηρωϊκές αναχωρήσεις τους έδωσαν στον αγώνα μια αύρα ρομαντική, 

φερμένη από τα βάθη του 19
ου

 αιώνα. Αρκετά από τα κείμενα των επικριτών του εγχειριδίου, 
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ιδιαιτέρως όσα δημοσιεύονται στις στήλες των επιστολών, δεν είναι παρά κατάλογοι ηρώων 

και μαρτύρων διανθισμένοι με λυρικές πινελιές ή επικές περιγραφές:  

 

«Στις 8 Μαρτίου 1956, στην ΣΤ  ́ τάξη του Λυκείου Πεδουλά, ο λυκειάρχης Κωνσταντίνος 
Γιαλλουρίδης βαθμολογεί τον μαθητή Αριστείδη Χαραλάμπους με 19, ενώ στις 10 Μαρτίου 

βαθμολογείται με τον ύψιστο βαθμό αξιοσύνης στην πατρίδα, πέφτοντας νεκρός σε 

συμπλοκή με τον αγγλικό στρατό κατοχής... [Στις] 3 Μαρτίου 1957, ο έφεδρος 
ανθυπολοχαγός πεζικού Γρηγόρης Αυξεντίου δίνει τη μάχη για τη λευτεριά στην κρύπτη της 

Μονής Μαχαιρά, επί δέκα ώρες απέναντι στον συνταγματάρχη Μοράν και τους κομάντος 

του, κερδίζοντας τη θέση του στο πάνθεον των διαλεκτών της ιστορίας του νησιού...». 
 

Τούτη η αιμάτινη σπονδή κλείνει συνήθως με τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, τον 

τελευταίο και νεότερο από τους «ήρωες της αγχόνης»· η εξιδανίκευση φθάνει εδώ στο 

απόγειό της:  
 

«Ο νεαρός ήρωας ύστερα από την καταδίκη του απάντησε χωρίς φόβο, με το μέτωπο ψηλά, 

περήφανος σαν τους προγόνους του αγωνιστές των υψηλότερων ιδανικών του ανθρώπου, στο 
δικαστήριο των δημίων: Ό,τι έκανα το έκανα σαν Έλληνας Κύπριος. Ήθελα τη λευτεριά! 

Αυτό είναι όλο!» 

 
Η επίκληση του συναισθήματος αποσκοπεί βέβαια στην εθνική μέθεξη. Από αυτή 

την άποψη, χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι που αφιέρωσε στον Παλληκαρίδη ο φιλόλογος 

Φώτης Βαρέλης, οι οποίοι περιλαμβάνονταν ως τότε (και αργότερα ως το 2006) στο 

αναγνωστικό της ΣΤ  ́Δημοτικού: 
 

... 

Xτυπά κουδούνι, μπαίνουνε στην τάξη του ο καθένας.  

Μπαίνει κι η πρώτη η άταχτη κι η τρίτη που διαβάζει,  
μπαίνει κι η πέμπτη αμίλητη, η τάξη του Ευαγόρα. 

- Παρόντες όλοι;  

- Κύριε, ο Ευαγόρας λείπει.  

- Παρόντες, λέει ο δάσκαλος. Και με φωνή που τρέμει:  

- Σήκω, Ευαγόρα, να μας πεις ελληνική ιστορία. 
... 

 

Ελληνική Ιστορία έγραψε με τη θυσία του ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης και 
βαθμολογήθηκε με άριστα. Διότι, σύμφωνα με αυτή την κυρίαρχη οπτική, Ελληνική Ιστορία 

είναι τούτο και μόνο: οι αγώνες και οι θυσίες των ηρώων για την ανεξαρτησία του έθνους. Ο 

τόπος που θάφτηκε ο Παλληκαρίδης, παρέα με άλλους 12 «εκλεκτούς», αποτελεί έκτοτε τον 

κατ’ εξοχήν τόπο μνήμης της ΕΟΚΑ. Διότι, βεβαίως, όπως κάθε αγώνας έτσι και αυτός για ν’ 
αντέξει στο χρόνο και να γειωθεί κοινωνικά οφείλει να αναδείξει τους δικούς του τόπους 

μνήμης. Εκκινώντας από τις πρωταρχικές της κοιτίδες, από τα Φυλακισμένα Μνήματα και τα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης, η μνήμη της ΕΟΚΑ θα εποικίσει ταχύτατα το δημόσιο χώρο με 
ονοματοδοσίες οδών, με ανεγέρσεις μνημείων και τελετουργικές επετείους: Η λεωφόρος 

Μακαρίου συναντιέται συμβολικά στο κέντρο της Λευκωσίας με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή· 

κάθε Έλληνας έχει δει τα ονόματα των Καραολή και Δημητρίου έτσι αγκαλιαστά σε κάποια 
διασταύρωση της πόλης –της όποιας ελληνικής πόλης· κι ο ογκώδης ανδριάντας του 

Μακαρίου, ύψους δέκα μέτρων, ήταν στημένος ως πρόσφατα στην παλιά Λευκωσία, 

επικυρώνοντας σε συμβολικό επίπεδο τη σύμφυση έθνους και θρησκείας, την όσμωση 

κράτους και εκκλησίας στην Κύπρο, η οποία επιτεύχθηκε εν πολλοίς κατά τη διάρκεια του 
Αγώνα. Σαν απάντηση, τέλος, στην επίμαχη αναφορά του εγχειριδίου, η προτομή του 

Κυριάκου Μάτση, του οπλαρχηγού του Πενταδάχτυλου που αρνούμενος να παραδοθεί στις 

βρετανικές δυνάμεις πυρπολήθηκε στο κρησφύγετό του, στήθηκε τις ίδιες μέρες που 
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εκτυλισσόταν η διαμάχη για το εγχειρίδιο, στις 26 Ιουνίου 2002. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν 

από έναν παλιό αγωνιστή της ΕΟΚΑ: τον τότε πρόεδρο της Κύπρου Γλαύκο Κληρίδη. 

Όλα τούτα τα μνημεία, τα μουσεία, τα λευκώματα κι οι τόποι μνήμης επιτελούν μία 

κρίσιμη λειτουργία. Παρακάμπτουν την ιστορική έρευνα παρέχοντας στο κοινό μία 
εναλλακτική, πιο «άμεση» πρόσβαση στην ιστορία. Όπως αποκαλυπτικά θα σημειώσει ένας 

ιδιότυπος κύπριος στοχαστής «η αλήθεια του 55-59 δεν χρειάζεται τα φώτα των αριστερών 

καλαμαράδων για να λάμψει. Λάμπει στα πρόσωπα των μικρών φωτογραφιών των 
αγωνιστών, οι οποίες βρίσκονται στο Μουσείο Αγώνος στην Λευκωσία». 

 

 

2. ΑΦΗΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 
Όσοι επιδυλλιδογράφοι τάχθηκαν υπέρ του εγχειριδίου –αριστεροί στη συντριτπική 

τους πλειονότητά– αναγνώρισαν πως κατά τη δεκαετία του 1950 στην Κύπρο το αίτημα της 

ελευθερίας αντιστοιχούσε πράγματι σε ένα πηγαίο λαϊκό αίσθημα. Στο αίτημα αυτό, 
ισχυρίζονται, ανταποκρίθηκε το αριστερό κίνημα νωρίς, από τη δεκαετία ήδη του 1940, με 

μια σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων που συνδύαζαν τις οικονομικές και εργασιακές 

διεκδικήσεις με τα αιτήματα για δημοκρατία και ανεξαρτησία. Οι κοινωνικοί αγώνες 

αποτέλεσαν έτσι τη μήτρα για την ανάπτυξη ενός πατριωτισμού με κοινωνικό περιεχόμενο 
που εκτός από τους Ελληνοκυπρίους χωρούσε επίσης τους άλλους συμπατριώτες, τους 

Τουρκοκυπρίους και τους Μαρωνίτες. Κατά τη δεκαετία όμως του 1950, όταν τον έλεγχο των 

εξελίξεων απέκτησαν οι συντηρητικές δυνάμεις, το όραμα της ελευθερίας παροχετεύθηκε σε 
διαμετρικά αντίθετη ιδεολογική κατεύθυνση. Η ακατέργαστη και μισαλλόδοξη 

εθνικοφροσύνη που κυριάρχησε στη μετεμφυλιακή Ελλάδα μεταφυτεύθηκε στην Κύπρο με τη 

συγκρότηση και τη δράση της ΕΟΚΑ. Έκτοτε, η πάλη ενάντια στην Αυτοκρατορία 
αφυδατώθηκε από το κοινωνικό της περιεχόμενο και συρρικνώθηκε στο αίτημα για Ένωση 

της Κύπρου με την Ελλάδα. Η έμφαση όμως εις την «ένωσιν και μόνον ένωσιν» απομάκρυνε 

τον κυπριακό αγώνα από τους προβληματισμούς και τους προσανατολισμούς των σύγχρονών 

του αντιαποικιακών κινημάτων. Τα ζητούμενα της τότε εποχής ήταν η «ανεξαρτησία» και η 
«αυτοδιάθεση», η αυτόνομη κρατική υπόσταση, και όχι η προσάρτηση σε ένα άλλο εθνικό 

κράτος, το οποίο μάλιστα στη συγκυρία εκείνη ήταν συντηρητικό, νατοϊκό και πολλαπλά 

εξαρτώμενο από τις ίδιες δυνάμεις ενάντια στις οποίες στρεφόταν ο αγώνας. 
Το σύνθημα της Ένωσης σηματοδότησε το τέλος του κοινωνικά ριζοσπαστικού 

αντιαποικιακού κινήματος της δεκαετίας του 1940· από το νέο δρόμο που χάραξε, έφτασαν 

πάνοπλοι στο νησί οι σκοτεινοί θεοί του εθνικισμού. Η ειρωνία της ιστορίας έγκειται στο 

γεγονός ότι, ενάντια στις προθέσεις των εμπνευστών του, το αίτημα της Ένωσης «εκκόλαψε 
την ιδέα της διχοτόμησης», πυροδοτώντας αντιστικτικά το σύνθημα του Ταξίμ (της 

Διχοτόμησης). Η ΤΜΤ (η Τουρκική Αντιστασιακή Οργάνωση), σύμφωνα με αυτό το 

επιχείρημα, συγκροτήθηκε ως απάντηση των Τουρκοκυπρίων στην ΕΟΚΑ, ενώ ο Ραούφ 
Ντενκτάς δεν ήταν παρά ο Τουρκοκύπριος Γεώργιος Γρίβας. Ως λογικό επακόλουθο, η 

Τουρκία, με τις ευλογίες της γηραιάς Αλβιώνος, αναμείχθηκε δραστήρια στο Κυπριακό ως 

προστάτιδα –«μητέρα πατρίδα» και αυτή– της τουρκοκυπριακής μειονότητας. 
Μα και το αντάρτικο ως μορφή πάλης δεν ήταν η μοναδική δυνατότητα την εποχή 

εκείνη. Ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ εκ των πραγμάτων θα στρεφόταν (και στράφηκε) όχι 

μόνο εναντίον των Άγγλων, αλλά και εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Αποτελεσματικότερη 

και αναμφίβολα λιγότερο αιματοβαμμένη θα ήταν η τακτική που πρότεινε το ΑΚΕΛ για 
«μαζικοπολιτική πάλη όλου του λαού» (Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων), διότι θα 

αξιοποιούσε πληρέστερα τα αντιαποικιακά αισθήματα της διεθνούς κοινότητας, το κίνημα 

των Αδεσμεύτων και τη δύσκολη θέση στην οποία είχε περιέλθει μεταπολεμικά η Βρετανική 
Αυτοκρατορία. Ο ίδιος ο Μακάριος, άλλωστε, αναστοχαζόμενος εκμυστηρεύτηκε αργότερα 

στο στενό του συνεργάτη Νίκο Κρανιδιώτη: «Εμείς, έπρεπε, ύστερα από την άρνηση της 

βρετανικής κυβέρνησης, να διεθνοποιήσουμε το θέμα μας και να κερδίσουμε την κοινή 

γνώμη με άλλα μέσα και όχι με τη βία». Συνεπώς, η εθνικιστική ιδεολογία της ΕΟΚΑ, ο 
ιστορικά ανεπίκαιρος στόχος της Ένωσης και η λανθασμένη τακτική της ένοπλης πάλης, 
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υπήρξαν οι πηγές των εθνοτικών συγκρούσεων που ακολούθησαν και της τουρκικής 

επιθετικότητας που είχε ως απόληξη τη διχοτόμηση του νησιού.  

Ο συντηρητικός προσανατολισμός της ΕΟΚΑ αποτυπώνεται με τον πιο καθαρό 

τρόπο στο πρόσωπο του στρατιωτικού αρχηγού της. Οι υπερασπιστές του εγχειριδίου θα 
επιμείνουν ιδιαιτέρως στην πολιτεία του Γρίβα στα χρόνια της κατοχής. Όταν ο ελληνικός 

στρατός μετέβη στο Κάιρο, σημειώνουν, ο «απόστρατος αντισυνταγματάρχης» Γεώργιος 

Γρίβας επέλεξε να παραμείνει στην Αθήνα, στις υπηρεσίες των δοσίλογων κυβερνήσεων. Κι 
όταν άλλοι (απόστρατοι αξιωματικοί επίσης όπως ο Ναπολέων Ζέρβας ή αριστεροί 

αγωνιστές όπως ο Άρης Βελουχιώτης) συγκροτούσαν αντιστασιακές οργανώσεις, εκείνος 

ίδρυσε τη φασιστική οργάνωση Χ που στόχο δεν είχε τους Γερμανούς, αλλά τους 
κομμουνιστές. Η μόνη, άλλωστε, αξιοσημείωτη δράση του Γρίβα στη δεκαετία του 1940 

επικύρωσε με ποταμό αίματος τις αντικομμουνιστικές του εμμονές. Πρόκειται για την ενεργή 

και παθιασμένη συμμετοχή του στη σφαγή των Δεκεμβριανών του 1944 στο πλάι των 

Άγγλων, εναντίον Ελλήνων –αριστερών Ελλήνων. Με αυτές τις παρακαταθήκες ήρθε στην 
Κύπρο ο Γρίβας, για τούτο απέκλεισε ευθύς εξαρχής την Αριστερά από τον Αγώνα. «Η 

μύησις νέων προσώπων θα περιοριστεί εις τους εθνικόφρονας, οι οποίοι είναι 

δεδοκιμασμένοι και άξιοι εμπιστοσύνης», έγραφε ο Γρίβας στις οδηγίες του «για την 
οργάνωσιν του λαού της υπαίθρου». Όταν μάλιστα ύστερα από την εξορία «του 

σκεπτόμενου, συγκρατημένου και πιο ευέλιχτου Μακάριου», έμεινε αυτός ο μόνος ηγέτης, 

τροχιοδρόμησε την ΕΟΚΑ στον πιο σκληρό και αδιάλλακτο αντικομμουνισμό. 
Από τον Γενάρη του 1958 και ύστερα, περισσότερο ακόμα κι από τους Άγγλους, στο 

στόχαστρο του Γρίβα τέθηκαν οι αριστεροί του νησιού. Οι απειλές, οι πιέσεις, οι ξυλοδαρμοί 

και οι διαπομπεύσεις στελεχών του ΑΚΕΛ μπήκαν στην ημερήσια διάταξη. Αποκορύφωμα οι 

δολοφονίες. Ο ακριβής αριθμός των φονεφθέντων παραμένει αδιευκρίνιστος. Στην 
παρέμβασή του ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος μιλάει για 230 περίπου θύματα δολοφονιών, μα 

σε αυτούς περιλαμβάνει επίσης τους Τουρκοκύπριους και τους Άγγλους (ενόπλους και 

αόπλους). Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης του Αγώνα της ΕΟΚΑ αναγνωρίζει ότι 
«εκτελέστηκαν» πράγματι 80 Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι όμως ήταν αποδεδειγμένα 

«πράκτορες των Άγγλων». Το ΑΚΕΛ επισήμως προτρέπει σε ιστορική έρευνα προκειμένου 

να έλθουν στο φως τόσο οι συνθήκες των δολοφονιών, όσο και ο ακριβής αριθμός των 

θυμάτων. Ο Μιχάλης Μιχαήλ, ωστόσο, ένας ερευνητής φίλα διακείμενος προς το ΑΚΕΛ, 
αφού σημειώνει πως υπήρξαν εκατοντάδες ξυλοδαρμοί διαπομπεύσεις, κακοποιήσεις, 

προπηλακισμοί και απειλητικές επιστολές που διαμόρφωσαν ένα γενικευμένο κλίμα 

τρομοκρατίας, καταλήγει πως οι διαπιστωμένες δολοφονίες αριστερών Ελληνοκυπρίων δεν 
υπερβαίνουν τις 30. Μεγαλύτερη εντούτοις σημασία από τον ακριβή αριθμό των συμβάντων 

έχει το γεγονός ότι παραμένουν διαμετρικά αντίθετες οι εκατέρωθεν αποτιμήσεις για τις 

αιτίες τους και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν. Οι βετεράνοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ 
επιμένουν πως ήταν εκτελέσεις προδοτών, απολύτως αναγκαίες για την προστασία του 

Αγώνα. Οι αριστεροί αντιτείνουν πως ήταν συνειδητές δολοφονίες που αποσκοπούσαν στην 

αποδιάρθρωση της Αριστεράς και ως απόδειξη παραθέτουν την επιστολή του Γρίβα προς τον 

Μητροπολίτη Κιτίου, Άνθιμο, η οποία εστάλη αμέσως μετά τις δύο πρώτες δολοφονίες 
αριστερών, τον Ιανουάριο του 1958: «Οι κομμουνισταί», έγραφε ο Γρίβας, «είναι αντίπαλοί 

μας είτε το θέλομε είτε όχι. Ενδείκνυται να τους εξοντώσουμεν ως πολιτική οντότητα, ώστε 

να μην είναι πλέον υπολογίσιμος δυνάμενη δια των αποφάσεών της να επηρεάζη το εθνικόν 
ζήτημα όπως συνέβαινε μέχρι τούδε». Σύμφωνα, συνεπώς, με την αριστερή ερμηνεία των 

δολοφονιών, ο στόχος ήταν το ΑΚΕΛ: έπρεπε επειγόντως να αποδιαρθρωθεί επειδή έχοντας 

πρωταγωνιστήσει στους κοινωνικούς αγώνες κατά τη δεκαετία του 1940 είχε αποκτήσει 
γερές κοινωνικές αναφορές. Η ερμηνεία αυτή δεν είναι άμοιρη ορθολογικής ανάλυσης. Στα 

τέλη της δεκαετίας του 1950 είχε εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η αποικιοκρατία στην Κύπρο 

όδευε στο τέλος της και τα βλέμματα όλων στρέφονταν πλέον στην επόμενη ημέρα. 

Στα κείμενα της διαμάχης, ο λόγος ορισμένων γηραιών αριστερών εμφανίζεται 
εξίσου συναισθηματικός με το λόγο των παλιών αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Στο επίκεντρο κι εδώ 

οι νεκροί. Μα όχι οι εθνομάρτυρες που πέρασαν στο πάνθεον των ηρώων, αλλά τα θύματα 

της ΕΟΚΑ που περιφέρονται δίχως ανάπαυση με το στίγμα του προδότη. Μέσα από τα 
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στόματα των ζωντανών συντρόφων τους ζητούν επίμονα την αναγνώριση και δικαίωσή τους. 

Κι οι επίγονοι (φυσικοί και ιδεολογικοί) νοιώθουν βαρύ το χρέος. Θέτουν το ζήτημα ξανά και 

ξανά, προτάσσοντας κυρίως όσους οφθαλμοφανώς διέθεταν το τεκμήριο της αθωότητας, 

όπως η δεκατριάχρονη Δεσπούλα Κατσούρη που πυροβολήθηκε εν ψυχρώ στο κρεβάτι της, ή 
πάλι όσους «ξυλοκοπήθηκαν», «λιθοβολήθηκαν», «κατακρεουργήθηκαν», όσους 

δολοφονήθηκαν στο δημόσιο χώρο με φρικτό τρόπο. Τις μέρες της διαμάχης για το 

εγχειρίδιο, όταν ο Γλαύκος Κληρίδης έκανε τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κυριάκου 
Μάτση, η Χαραυγή, η εφημερίδα του ΑΚΕΛ, δημοσίευσε ένα εκτενές κείμενο με 

λεπτομέρειες για τη δολοφονία του Σάββα Μένοικου. Ο Μένοικος ήταν ένας εργάτης στο 

Υγειονομείο του Λευκόνοικου, συνδικαλιστής της Αριστεράς, ο οποίος στις 23 Μαΐου του 
1958 συνελήφθη από ενόπλους μασκοφόρους της ΕΟΚΑ, κατηγορήθηκε ως προδότης και 

παραδόθηκε στον όχλο για να βρει, πισθάγγωνα δεμένος στον ευκάλυπτο της εκκλησίας, 

τραγικό θάνατο δια λιθοβολισμού. Η ποιητική ανάπλαση του φονικού, σε περίοπτη θέση στο 

κείμενο, στοχεύει στην καρδιά του αναγνώστη, επιζητεί τη συμπάθεια, τη συναισθηματική 
ταύτιση με τους οικείους του θύματος – τους ιδεολογικούς οικείους. 

 

... 
Δεν τον βάρεσε η λόγχη του κοινού μας εχθρού 

δεν τον βάρεσε βόλι της ασύδοτης μπότας 

που τραντάζει τη γη μας. 
Από χέρια αδελφών και παιδιών του λαού 

πέτρες, ξύλα ριχτήκανε  

στο δεμένον αιχμάλωτο 

και νεκρόν τον παράτησαν σε μια λίμνη από αίμα. 
... 

Πώς δεν έπεσε σύγκορμος ο μοιραίος ευκάλυπτος 

απ’ το ρίγος της φρίκης, απ’ το βάρος του πόνου; 
 

Το 2002, όταν διεξαγόταν η αντιπαράθεση για το εγχειρίδιο, είχε παρέλθει σχεδόν 

μισός αιώνας από τις δολοφονίες των αριστερών. Ωστόσο, ο χρόνος δεν έκλεισε τις πληγές. 

Την ίδια ώρα που η μνήμη της Δεξιάς εποίκιζε το δημόσιο χώρο, η μνήμη της Αριστεράς 
στιγματισμένη ως προδοτική, ενοχοποιημένη και ενοχική, ανακυκλωνόταν στις οικογένειες 

των θυμάτων, στις παρέες και τα κομματικά γραφεία. Ορατή θέση στο δημόσιο χώρο αρχίζει 

να διεκδικεί επιτακτικά μόλις κατά τη δεκαετία του 1990. Το 1993 ο γηραιός αριστερός 
Μιχάλης Πουμπουρής θα εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο Μέρες Δοκιμασίας. Αντικείμενό του 

ήταν οι επιθέσεις «των μασκοφόρων του Γρίβα» ενάντια στο ΑΚΕΛ κατά την περίοδο 1955-

59 με έμφαση στις δολοφονίες. Η γραφή του Πουμπουρή είναι αναπόφευκτα χρωματισμένη, 
εφόσον ο ίδιος στα «δύσκολα χρόνια της τρομοκρατίας εναντίον της Αριστεράς» ήταν 

γραμματέας της οργάνωσης του ΑΚΕΛ της Αμμοχώστου, της επαρχίας που είχε τα 

περισσότερα θύματα. Ο στόχος του, συνεπώς, ήταν να καταδείξει την αθωότητα των 

θυμάτων και να αντιστρέψει το βέλος της ευθύνης: Δεν ήταν οι αριστεροί προδότες, ήταν οι 
μασκοφόροι του Γρίβα δολοφόνοι.  

Το βιβλίο του Πουμπουρή ήταν η απαρχή μιας σειράς πρωτοβουλιών που απέληξαν 

δύο χρόνια αργότερα, το 1995, στη συγκρότηση του «Συνδέσμου Συγγενών Δολοφονηθέντων 
για τα Πολιτικά τους Φρονήματα στην περίοδο 1955-59». Όπως συμβαίνει συχνά με τις 

ονοματοδοσίες οργανώσεων, έτσι κι εδώ, οι λέξεις που επιλέχθηκαν ενείχαν ερμηνευτική 

πρόθεση: Οι νεκροί ήταν δολοφονηθέντες για τα πολιτικά τους φρονήματα και όχι 
εκτελεσθέντες για την προδοτική τους δράση. Με τη συγκρότησή του ο Σύνδεσμος 

διαμόρφωσε έναν ελάχιστο θεσμικό χώρο για την έκφραση και την προβολή της αριστερής 

οπτικής· παρήγαγε τις αναγκαίες κοινωνικές και διανοητικές ανοχές ώστε να αμφισβητηθούν 

ιστοριογραφικά οι επιβληθείσες σιωπές. Καρπός αυτού του κλίματος θα πρέπει να θεωρηθεί 
το βιβλίο «ΕΟΚΑ: Η σκοτεινή όψη» του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη. Πρόκειται 

για το πρώτο, όσο γνωρίζω, βιβλίο που πρότεινε μία εναλλακτική αφήγηση των γεγονότων 

της δεκαετίας του 1950 αρκετά ολοκληρωμένη, συνεκτική, τεκμηριωμένη και σε κάποιο 
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βαθμό συναισθηματικά αποστασιοποιημένη, ώστε να διεκδικεί αν όχι δάφνες επιστημοσύνης 

τουλάχιστον μία στοιχειώδη εγκυρότητα. Ο συγγραφέας του, βέβαια, δε γλύτωσε τον 

χαρακτηρισμό του «εθνικού μειοδότη» καθώς, όπως θα ισχυριστεί ένα στέλεχος του ΑΚΕΛ, 

«κάθε προσπάθεια κριτικής προσέγγισης της ΕΟΚΑ προκαλεί ιερή αγανάκτηση στους 
κύκλους της Δεξιάς, του Συναγερμού και του Συνδέσμου Αγωνιστών». 

Στις 26 Μαΐου του 2002, στην κορύφωση της διαμάχης για το εγχειρίδιο, ο 

Σύνδεσμος Συγγενών θα οργανώσει τιμητική εκδήλωση για τον Μιχάλη Πουμπουρή και το 
βιβλίο του. «Δικαιώθηκε η θέση των δολοφονηθέντων», θα υποτιτλίσει το σχετικό ρεπορτάζ 

η Χαραυγή, η εφημερίδα του ΑΚΕΛ. Στον χαιρετισμό του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 

του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Χρήστου, θα συνδέσει την εκδήλωση με το επίμαχο εγχειρίδιο 
υπογραμμίζοντας πως, στο πλαίσιο της δημόσιας αντιπαράθεσης, οι ελλαδίτες 

πανεπιστημιακοί αμφισβήτησαν ευθέως την «επικρατούσα επίσημη προσέγγιση» για τα 

γεγονότα του ’50. Ο Ανδρέας Χρήστου αναφέρθηκε ρητά στο άρθρο του ιστορικού Αντώνη 

Λιάκου, μία από τις πιο προκλητικές παρεμβάσεις στη συζήτηση. Διόλου τυχαία. Στο κείμενό 
του ο Αντώνης Λιάκος έθετε το ερώτημα αν και κατά πόσο είναι δυνατόν να συγκεραστεί η 

ιστορία του Αυξεντίου με την ιστορία του Μένοικου –αν και κατά πόσο μπορούν να 

συμφιλιωθούν οι αντικρουόμενες μνήμες. 
Τούτο ακριβώς ήταν το πραγματικό αίτημα της εκδήλωσης. Με αφορμή τη μαρτυρία 

του Πουμπουρή και το εγχειρίδιο του Κόκκινου η παραμερισμένη ως τότε μνήμη της 

Αριστεράς διεκδικούσε επιτακτικά μια θέση στην κεντρική σκηνή της σύγχρονης κυπριακής 
Ιστορίας. Αμφισβητώνας την ορθότητα της στρατηγικής και της τακτικής του 

απελευθερωτικού αγώνα, η Αριστερά αμφισβητούσε τη νομιμοποίηση που συνέχιζε να 

απολαμβάνει ο εθνικισμός στην Κύπρο. Στιγματίζοντας τον ιδεολογικό προσανατολισμό της 

ΕΟΚΑ, επιχειρούσε να ξαναδώσει στην ελληνικότητα κοινωνικό και δημοκρατικό 
περιεχόμενο. Κυρίως, όμως, διεκδικώντας τη δικαίωση των θυμάτων της προσπαθούσε να 

τινάξει από πάνω της το στίγμα του εθνικού μειοδότη. Αξιοποιώντας, τέλος, το σύγχρονο 

αδιέξοδο στο Κυπριακό, η Αριστερά διεκδικούσε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση του 
μέλλοντος. Μα ένα διαφορετικό μέλλον φαντάζει περισσότερο εφικτό όταν μπορεί να 

στερεωθεί σε ένα διαφορετικό παρελθόν. 

 

 

3. ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 
Δύο αντικρουόμενες αφηγήσεις, συνεπώς. Και οι δύο εδράζονται στις πολιτικές και 

κοινωνικές συγκρούσεις που εκτυλίχθηκαν κατά την κρίσιμη τετραετία 1955-59· και οι δυο 

οφείλουν λιγότερα στη συστηματική ιστορική έρευνα και περισσότερα στις διακυμάνσεις της 
συλλογικής μνήμης. 

Η πρώτη αφήγηση ξεδιπλώθηκε κυρίως στο πολιτικό και κοινωνικό χώρο που 

αναπτύχθηκε ιστορικά γύρω από την πανίσχυρη, «εθναρχεύουσα» κυπριακή Εκκλησία: στα 
κόμματα του κέντρου και της δεξιάς, τις σύστοιχες συνδικαλιστικές και πολιτιστικές 

οργανώσεις, τους Συνδέσμους Αγωνιστών. Καθώς το ανεξάρτητο κυπριακό κράτος 

στηρίχθηκε ευθύς εξαρχής σε αυτές τις δυνάμεις (κάτι παραπάνω: συγκροτήθηκε από αυτές), 
η δική τους αφήγηση θα αποκτήσει το πλεονέκτημα να εποικίσει ποικιλότροπα τον δημόσιο 

χώρο, αφήνοντας τελικά ισχυρό το αποτύπωμά της στο φυσικό, διανοητικό και θεσμικό τοπίο 

της Μεγαλονήσου. Στα 2002, όταν εκτυλίχθηκε η διαμάχη για το εγχειρίδιο, η αφήγηση της 

Δεξιάς ήταν γερά γειωμένη στην κοινωνία και πολλαπλά εμπεδωμένη στους θεσμούς – ήταν 
η επίσημη αφήγηση του κράτους. Δεν ήταν όμως απλώς κυρίαρχη, ήταν επίσης ηγεμονική, 

εφόσον ήταν αυτή που όριζε τις συντεταγμένες της όποιας συζήτησης, ακόμη και εκείνης η 

οποία στόχευε στην αμφισβήτησή της. Τούτο αναμφίβολα, επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό 
λόγω της αρχικής συνθήκης. Εξαιτίας, δηλαδή, του πραγματικού γεγονότος ότι η 

εθναρχεύουσα Εκκλησία, πολιτικά και ιδεολογικά συνυφασμένη με τη Δεξιά, οργάνωσε και 

διεξήγαγε στην Κύπρο έναν απελευθερωτικό αγώνα με συγκεκριμένο ιδεολογικό 

προσανατολισμό. Έναν προσανατολισμό που σφραγίστηκε συμβολικά και ουσιαστικά με την 
πρόκριση του Γεωργίου Γρίβα στην ηγεσία της ΕΟΚΑ. Μέσα από αυτόν τον αγώνα με τα 
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συγκεκριμένα στοιχεία ιδεολογίας, στρατηγικής και τακτικής, ο εθνικισμός απέκτησε στην 

Κύπρο διαχρονική νομιμοποίηση, ενώ το περιεχόμενο της ελληνικότητας στέγνωσε από τις 

όποιες κοινωνικές και δημοκρατικές αναφορές είχε εγκολπωθεί κατά τη δεκαετία του 1940. 

Δεν είναι όμως μόνο οι θεσμικές και ιδεολογικές δομές που προσδίδουν ισχύ στην 
αφήγηση της Δεξιάς. Είναι επίσης αυτές καθεαυτές οι δομές της αφήγησης. Η Δεξιά 

αφηγείται τον αγώνα της ΕΟΚΑ αντλώντας διαρκώς από τις κυρίαρχες προσλήψεις του 

ελληνικού έθνους και της πορείας του στο χρόνο. Με τον τρόπο αυτό, εγγράφει τον Αγώνα 
στη χορεία των προγενέστερων εθνικών εξεγέρσεων του ελληνισμού, στη μακρά αλυσίδα της 

πάλης ενός «αρχέγονου» έθνους για την ανεξαρτησία και την πολιτική του ολοκλήρωση. Τα 

δομικά στοιχεία της αφήγησης είναι αποκαλυπτικά: οι ήρωες και οι μάρτυρες είναι εκεί, 
ισάξιοι με τους παλιούς· τα πάθη και οι ανατάσεις του λαού παρόμοια με των προγόνων· ο 

αγώνας πάνδημος, όπως πάντα· οι προδότες κι αυτοί εκεί, αλλά ευτυχώς απομονωμένοι 

αποτελεσματικά· οι ξένες δυνάμεις πανταχού παρούσες να υπονομεύουν τη δοξαστική πορεία 

του έθνους. Μα στο τέλος, «από τα βάθη της ιστορίας μας αναδύεται (...) το μέγα μήνυμα: 
“Νενικήκαμεν!”». 

Απ’ όλα τούτα συνάγεται πως η αφήγηση της Δεξιάς αποτυπώνεται στα σχολικά 

εγχειρίδια όχι μόνο διότι ως κυρίαρχη, ως επίσημη κρατική αφήγηση, δε θα μπορούσε να 
απουσιάζει από τα πιο κρίσιμα εργαλεία του βασικότερου από τους ιδεολογικούς 

μηχανισμούς του κράτους, αλλά επίσης διότι ήταν συμβατή με το ευρύτερο επίσημο εθνικό 

μας αφήγημα, με το μοτίβο της παλιγγενεσίας και της πολυτάραχης πορείας του ελληνισμού 
προς την ενοποίηση και ολοκλήρωσή του. Επισημάνθηκε, ορθά, πως η επίμαχη διατύπωση 

του εγχειριδίου «χωρίς να είναι επιστημονικά αυθαίρετη, έτσι ριγμένη κάπως στο κενό, 

καταντάει σχεδόν αφοριστική, αφού δεν προηγείται κάτι που να επιτρέπει στους μαθητές να 

καταλάβουν γιατί η ΕΟΚΑ ως αντιαποικιακό κίνημα παρουσιάζει διαφορές ως προς τα άλλα 
αντιαποικιακά κινήματα». Αλλά, και αν ακόμα η αναφορά ήταν επαρκώς πλαισιωμένη, πιο 

ολοκληρωμένη και καλύτερα τεκμηριωμένη οι αντιδράσεις δε θα ήταν ούτε λιγότερες ούτε 

μικρότερες. Διότι, με την τυχόν βελτιωμένη εκδοχή της θα συνέχιζε (ακόμη περισσότερο 
μάλιστα) να αντιστρατεύεται μια αφήγηση που ως τότε τουλάχιστον (ως το 2002) δεν ήταν 

απλά κυρίαρχη αλλά ηγεμονική, δηλαδή αδιαφιλονίκητη, αδιαμφισβήτητη. 

Την ίδια ώρα που η μνήμη της Δεξιάς εποίκιζε τον δημόσιο χώρο, η μνήμη της 

Αριστεράς παρέμενε στο ημίφως. Δεύτερη και δευτερεύουσα. Ηττημένη καθώς ήταν, 
πολιτικά και ιδεολογικά, η Αριστερά χρειάστηκε χρόνο να θέσει τον δάχτυλον εις τον τύπον 

των ήλων. Όταν το έπραξε, στη δεκαετία του 1990, επέλεξε να αναδείξει κυρίως τις 

δολοφονίες των αριστερών και να επενδύσει λιγότερο στην ιστορική έρευνα και τη 
θεωρητική ανάλυση και περισσότερο στο συναίσθημα. Η προβολή του οικείου τραύματος ως 

ανεπούλωτης, αιμάσσουσας πληγής στο ενιαίο σώμα της κυπριακής κοινωνίας και η 

υπόρρητη επίκληση των πατριωτικών και ανθρωπιστικών αισθημάτων διεμβόλισαν τελικώς 
το στρατόπεδο των αντιπάλων, προκαλώντας ρωγμές στο τείχος της αδιαλλαξίας που είχαν 

οικοδομήσει οι σκληροπυρηνικοί Σύνδεσμοι Αγωνιστών. Πράγματι, υπήρξαν ακόμη και 

αγωνιστές της ΕΟΚΑ, όπως ο Ανδρέας Αζίνας, που στη διάρκεια της διαμάχης για το 

εγχειρίδιο, πρότειναν να συσταθεί ειδική επιτροπή με αποκλειστικό έργο της τη διερεύνηση 
των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους Ελληνοκύπριοι στη διάρκεια του 

Αγώνα, διότι «ο χαρακτηρισμός του προδότη είναι πολύ βαρύς και δεν μπορεί να 

κληρονομείται από τη νέα γενεά». 
Επιλέγοντας το ρόλο του θύματος, την ανάδειξη και επίδειξη του ανοιχτού της 

τραύματος, η Αριστερά κατάφερε να θέσει στο δημόσιο χώρο το αίτημα της αναγνώρισης και 

δικαίωσης των νεκρών της. Κάνοντάς το, άγγιξε ταυτόχρονα τα όρια ανοχής της αντίπαλης 
ηγεμονικής αφήγησης. Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις, οι πιο στοχαστικές και πιο αιρετικές, όσες 

φιλοδόξησαν να αποδομήσουν τη στρατηγική και τακτική της ΕΟΚΑ και να καταφέρουν 

ισχυρά πλήγματα στον ιδεολογικό της πυρήνα, τον εθνικισμό, είχαν ελάχιστη απήχηση τόσο 

στην κυπριακή όσο και στην ελληνική κοινωνία. Πρόκειται, άλλωστε, για λιγοστά κείμενα 
γραμμένα σχεδόν στο σύνολό τους από ελλαδίτες ιστορικούς, η εμβέλειά των οποίων 

φαίνεται να εξαντλείται στους κύκλους των διανοουμένων της λεγόμενης τότε «νέας 

σοσιαλδημοκρατίας» και των υπολειμμάτων της μεταπολιτευτικής «ανανεωτικής αριστεράς». 
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Όπως κάθε αδυναμία, έτσι και η καταφανής αδυναμία της κυπριακής Αριστεράς να 

κλονίσει την ηγεμονία της αντίπαλης αφήγησης, μόνο εν μέρει μπορεί να αποδοθεί στην ισχύ 

του αντιπάλου –σχεδόν πάντοτε είναι δυνατόν να εντοπισθούν επίσης κρίσιμες ενδογενείς 

ανεπάρκειες. Το πρώτο που αξίζει να επισημανθεί σε αυτή την κατεύθυνση είναι το γεγονός 
ότι, για την αποτίμηση του αγώνα της ΕΟΚΑ, η κυπριακή Αριστερά ελάχιστα μπορούσε να 

υπολογίζει σε ιδεολογική και θεωρητική ενίσχυση από την ελληνική Αριστερά. Τούτο διότι, 

στο ζήτημα αυτό, η ιστορική εμπειρία του ΑΚΕΛ διέφερε ριζικά από την εμπειρία της ΕΔΑ, 
της τότε ελλαδικής Αριστεράς. Στη δεκαετία του 1950, η ηττημένη στον εμφύλιο ελληνική 

Αριστερά επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο αναδεικνύοντας τρεις προνομιακές γι’ αυτήν 

πτυχές της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής: τον εκδημοκρατισμό του κράτους ως το 
πλέον κρίσιμο πολιτικό στοίχημα, τη διεύρυνση της εκπαίδευσης ως επείγον κοινωνικό 

αίτημα και (αυτό που ενδιαφέρει εδώ) τον αντιαποικιακό αγώνα του κυπριακού λαού ως την 

πιο εκρηκτική έκφραση του αντι-ιμπεριαλισμού της εποχής. Διαδηλώνοντας για την Κύπρο, 

διαληλώνοντας ενάντια στη βρετανική αποικιοκρατία, οι έλληνες αριστεροί διαδήλωναν 
ταυτόχρονα ενάντια στην αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα –οι δύο διαστάσεις, άλλωστε, 

θα συνδεθούν άρρηκτα ύστερα από τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξαν οι ΗΠΑ στην καταψήφιση 

της ελληνικής προσφυγής για το Κυπριακό στον ΟΗΕ (το 1954 και ξανά το 1956). Επιπλέον, 
η ενεργή συμπαράσταση στον απελευθερωτικό αγώνα του κυπριακού λαού ήταν μια ευκαιρία 

για την ελληνική Αριστερά να αναδειχθεί ξανά ως πατριωτική δύναμη, συνεπέστερη μάλιστα 

και πιο μαχητική από την «εθνικόφρονα» Δεξιά, η οποία  δέσμια των διεθνών της 
εξαρτήσεων, ακολουθούσε στο ζήτημα αυτό μία κάπως διστακτική και μάλλον ατελέσφορη 

πολιτική. 

Ο απόηχος της εμπειρίας εκείνης έχει ξεθωριάσει μα, σε ορισμένες τουλάχιστον από 

τις εκδοχές της σύγχρονης ελληνικής Αριστεράς, δεν έχει σβήσει εντελώς. Καταρχάς διότι οι 
μνήμες της εποχής παραμένουν ενεργές. Η τότε νεολαία της ΕΔΑ τροφοδοτήθηκε κυρίως 

από τους φοιτητές και τους μαθητές που πολιτικοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

συλλαλητηρίων για το Κυπριακό. Πρόκειται για άτομα που στην πλειονότητά τους 
βρίσκονται ακόμη στη ζωή και οι αναμνήσεις και παρεμβάσεις τους τροφοδοτούν 

ποικιλότροπα το δημόσιο χώρο. Κυρίως, όμως, διότι το σχήμα του ιμπεριαλισμού μέσα από 

τις πολλαπλές του μεταμορφώσεις συνεχίζει να ορίζει τις αναγνώσεις των περισσοτέρων από 

τις σύγχρονες εκδοχές της ελληνικής Αριστεράς. Έτσι μόνο, άλλωστε, μπορεί να εξηγηθεί η 
ουσιαστική απουσία του ΚΚΕ και των οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς από 

το διάλογο που προκάλεσε η αναφορά του εγχειριδίου στην ΕΟΚΑ. Μικρή εξαίρεση, η οποία 

όμως επιβεβαιώνει την ανάλυση, θα αποτελέσει η ομάδα στοχαστών του περιοδικού Άρδην 
που φιλοδόξησε, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και εξής, να συγκροτηθεί ως διανόηση 

μιας ευρύτερης διάχυτης πατριωτικής Αριστεράς. 

Ο σύγχρονος ιμπεριαλισμός –σύμφωνα με τη γενική λογική του περιοδικού την 
οποία αποδίδω εδώ συνοπτικά και άρα κάπως σχηματικά– είναι η οικονομική επέκταση του 

δυτικού κεφαλαίου σε ολόκληρο τον πλανήτη, δηλαδή η λεγόμενη «παγκοσμιοποίηση», η 

οποία όμως για να ολοκληρωθεί έχει ανάγκη επίσης την κατά το δυνατόν πολιτισμική 

ομογενοποίηση της υφηλίου. Ιδανικός κόσμος από αυτή την άποψη είναι μια αχανής 
αυτοκρατορία κατοικούμενη από ένα αδιαμόρφωτο πλήθος, από άτομα καταναλωτικές 

μονάδες που ευκαιριακά μόνο μετέχουν σε προσωρινά συλλογικά μορφώματα ήσσονος 

σημασίας. Τα έθνη, όμως, όντας οι ευρύτερες και ισχυρότερες πολιτισμικές οντότητες του 
νεωτερικού κόσμου, λειτουργούν αντικειμενικά ως τροχοπέδη σε αυτή την προοπτική. Θα 

ήταν συνεπώς πολλαπλά χρήσιμο να αποδυναμωθούν, να αποδιαρθρωθούν, να 

κατακερματιστούν εν τέλει σε μια πλειάδα ανίσχυρων εθνοπολιτισμικών ομάδων και ει 
δυνατόν προοπτικά να εκλείψουν. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός χρειάζεται, εκτός των 

άλλων, να υποστηριχθεί στο ιδεολογικό επίπεδο από μια διεθνική, κοσμοπολίτικη διανόηση. 

Η εγχώρια εκδοχή αυτής της διανόησης, ισχυρίζονται οι αρθρογράφοι του Άρδην, 

συγκροτήθηκε κατά τη δεκαετία του 1990 κυρίως από πρώην στοχαστές του χώρου της 
αριστεράς που προσχώρησαν στη «νέα σοσιαλδημοκρατία». Πρόκειται, διευκρινίζει ένας από 

αυτούς,  

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

37 
 

«...για την κοινωνική ομάδα που ταυτίζεται τα τελευταία χρόνια [:1996-2002] με τις 

κυρίαρχες επιλογές της κυβέρνησης Σημίτη και της Νέας Τάξης Πραγμάτων υπό την ηγεσία 

των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια αριστερά καθεστωτική και βαθύτατα εξουσιαστική. Ιδιαίτερα δε 

οι ιστορικές σπουδές στην Ελλάδα έχουν κυριολεκτικά αλωθεί από αυτού του είδους τις 
απόψεις, από ανθρώπους που σχεδόν ηδονίζονται με το να “αποκαλύπτουν” τις σκοτεινές 

όψεις της συλλογικής μας συνείδησης». 

 
Οι επικρίσεις που εκτοξεύουν αυτοί οι «αφελληνισμένοι» διανοούμενοι ενάντια στον 

αγώνα της ΕΟΚΑ, παρά τα φαινόμενα δεν αναφέρονται τόσο στα επιμέρους –αν ήταν ή όχι 

ορθή η επιλογή του ένοπλου αγώνα στη δεδομένη στιγμή ή αν ο Γρίβας δολοφόνησε αθώους 
πολίτες. Τούτα είναι απλώς προσχήματα. Οι πραγματικοί στόχοι είναι τα ουσιώδη: το 

αντιστασιακό πνεύμα του ελληνικού λαού και, τελικά, αυτό καθεαυτό το έθνος και η αντοχή 

του στο χρόνο. Οι εν λόγω κοσμοπολίτες διανοούμενοι αμαυρώνουν το ηρωικό εθνικό 

παρελθόν ώστε να εξαλείψουν κάθε πιθανότητα για μια σημερινή αντίσταση του λαού στη 
Νέα Τάξη πραγμάτων. 

 

«Η καταδίκη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα στοχεύει ουσιαστικά στην αποδυνάμωση 
του σημερινού κινήματος αντίστασης του ελληνικού λαού στις μεθοδεύσεις των 

ιμπεριαλιστών στις ΗΠΑ και την Άγκυρα. Η σπίλωση της μνήμης των εθνικών αγωνιστών 

στοχεύει στην αποτροπή της ανάδειξης νέων Αυξεντίου, Παλληκαρίδη, Κουμή, Ισαάκ, 
Σολωμού». 

 

Από τη σκοπιά αυτής της ανάλυσης, η Αριστερά έχει κάθε λόγο να αντιδρά σε 

ιστορικές αφηγήσεις που απαξιώνουν τις ηρωικές στιγμές του παρελθόντος και το 
αντιστασιακό πνεύμα του λαού. Έχει κάθε λόγο να υπεραμύνεται της πατρίδας και του 

έθνους. Σύμφωνα δηλαδή με αυτή την οπτική, στον μετανεωτερικό, μεταεθνικό κόσμο που 

φαντασιώνονται σήμερα οι ευαγγελιστές της αγοράς, η Αριστερά δεν μπορεί παρά να είναι 
πατριωτική. Αν, βέβαια, όλα τούτα ήταν απλώς οι απόψεις μιας περιθωριακής ομάδας 

διανοουμένων η παρουσίασή τους εδώ θα περίττευε. Όμως οι αρθρογράφοι του Άρδην δεν 

καινοτομούν: δομούν απλώς σε συνεκτική αφήγηση απόψεις που είναι ήδη κυρίαρχες σε 

σημαντικά τμήματα της ελληνικής αριστεράς από το χώρο της εξωκοινοβουλευτικής 
αριστεράς και το ΚΚΕ ως το μεγαλύτερο μέρος του τότε κυβερνώντος κόμματος του 

ΠΑΣΟΚ. Κάνοντάς το, καθιστούν ορατούς (και σε ένα βαθμό διευρύνουν) τους κοινούς 

τόπους που μοιράζεται η ελληνική Αριστερά με τους αντιπάλους της. Πρόκειται για 
νοητικούς τόπους που εκτείνονται γύρω από το ελληνικό έθνος και τη μακραίωνη 

αντιστασιακή του πορεία. Κι ίσως είναι αυτοί οι κοινοί τόποι που ευθύνονται για το γεγονός 

ότι η κυπριακή Αριστερά δεν κατάφερε κατά τη διάρκεια της διαμάχης για το εγχειρίδιο να 
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που της παρείχε η μάλλον δυσμενής για τον εθνικισμό συγκυρία. 

 

 

4. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ 

 
Οι εκατέρωθεν μνήμες και συνακόλουθα οι διακριτές αφηγήσεις δεν είναι βέβαια 

στατικές, αλλά δυναμικές. Υπόκεινται σε διαρκή επεξεργασία και επανερμηνεία στο φως των 

μεταγενέστερων εξελίξεων, υπό το κράτος των εκάστοτε πολιτικών και κοινωνικών 

διακυβευμάτων. Η ίδια, άλλωστε, η ένταση της διαμάχης που ανέκυψε στη συγκυρία του 
2002 με αφορμή το εγχειρίδιο προδίδει πάθος, ζωντάνια και σύγχρονα διακυβεύματα. Δεν 

πρόκειται, συνεπώς, μόνο για συμβολικές μάχες με στόχο την αναδρομική δικαίωση ατόμων 

και επιλογών του παρελθόντος, ούτε μόνο για εμμονική (καθότι υπαρξιακή, συγκροτητική 
της ταυτότητας) προσήλωση στο τραύμα. Πίσω απ’ ότι ονομάζουμε δημόσια Ιστορία και 

ασυμφιλίωτες μνήμες καιροφυλακτεί επίσης η δικαίωση επιλογών του παρόντος –οι διαμάχες 

για το παρελθόν αποσκοπούν συχνά στην ενίσχυση σύγχρονων κοινωνικών ισορροπιών και 

θεσμικών κρυσταλλώσεων. Συγκροτώντας την αφήγησή της, η κυπριακή Δεξιά επιζητεί να 
στερεώσει την πολιτική και ιδεολογική ηγεμονία που κατέκτησε ακριβώς επειδή οργάνωσε 
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και διεξήγαγε τον απελευθερωτικό Αγώνα. Αντιπροτείνοντας τη δική της ανάγνωση, η 

κυπριακή Αριστερά επιχειρεί να διατηρήσει και να αναπαραγάγει διευρυμένα όσα κοινωνικά 

και θεσμικά ερείσματα μπόρεσε να περισώσει από την επέλαση του εθνικισμού. 

Ισχυροποιώντας τη θέση της στο παρόν, κάθε πλευρά επιδιώκει στη συνέχεια να ορίσει το 
μέλλον – το άμεσο τότε (το 2002) εθνικό μέλλον της Κύπρου. 

Το Κυπριακό πράγματι επανερχόταν για μία ακόμη φορά στην επικαιρότητα. Στη 

συγκυρία του 2002, όταν στην Ελλάδα και την Κύπρο εκδηλώθηκε –ανάμεσα στα πολλά 
μικρά– η αντιπαράθεση για το εγχειρίδιο, στη μεγάλη κλίμακα της Ευρώπης βρισκόταν στο 

τελικό του στάδιο ένα γεωπολιτικό γεγονός μείζονος σημασίας: η πέμπτη και μεγαλύτερη 

διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διεύρυνση στόχευε πρωτίστως να επανεντάξει στον 
κεντρικό κορμό της δυτικής Ευρώπης τις χώρες που είχαν «εγκλωβιστεί στο παραπέτασμα», 

μα αποδεσμεύθηκαν ύστερα από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τη 

συνακόλουθη αποδιάρθρωση των κομμουνιστικών τους καθεστώτων. Στο πλαίσιο αυτών των 

τεκτονικών αλλαγών, η κυβέρνηση Σημίτη επαναπροσδιόρισε την εξωτερική πολιτική της 
Ελλάδας με κριτήριο δύο συναρτώμενες στοχεύσεις: την ένταξη της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταστεί το Κυπριακό ευρωπαϊκό ζήτημα, και την 

αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, η οποία είχε κορυφωθεί 
επικίνδυνα με την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου της δεκαετίας του 1980 για να φτάσει 

στα όρια του πολέμου με την υπόθεση των Ιμίων (Ιανουάριος 1996). Εν αναμονή της ένταξης 

της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (και εξαιτίας αυτής) ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
ανέλαβε πρωτοβουλία για την επίλυση του Κυπριακού. Η πρώτη επίσκεψη του γενικού 

γραμματέα Κόφι Ανάν στην Κύπρο έγινε τις μέρες που εξελισσόταν η διαμάχη για το 

εγχειρίδιο, στις 16 Μαΐου 2002, ενώ το πρώτο σχέδιο δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 

2002, ένα μήνα πριν την κρίσιμη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με βάση την οποία η 
Κύπρος μαζί με τη Μάλτα και οκτώ πρώην «Λαϊκές Δημοκρατίες» έγιναν μέλη της μεγάλης 

«ευρωπαϊκής οικογένειας». 

Η διεθνοποίηση του Κυπριακού και η αναμονή του τελικού σχεδίου επίλυσης δεν θα 
ήταν βέβαια δυνατόν να αγνοηθούν απ’ όσους ενεπλάκησαν στη διαμάχη για το εγχειρίδιο. 

Θα περίμενε κανείς να αξιοποιηθούν πρωτίστως απ’ όσους προσέγγιζαν κριτικά τη δράση της 

ΕΟΚΑ, από τους πολέμιους του εθνικισμού, καθώς η έξοδος της Κύπρου από την 

απομόνωσή της με την ένταξή της σε μία πολυεθνική και υπερεθνική Ένωση, απαιτούσε 
ορισμένες κρίσιμες αλλαγές στο επίπεδο των νοοτροπιών και πρακτικών ανθρώπων και 

θεσμών. Διόλου τυχαία όμως τα αμυντικά ανακλαστικά αποδείχθηκαν ισχυρότερα: Το 

εγχειρίδιο «υπονομεύει τη συνοχή του Έθνους και ενισχύει την εχθρική προπαγάνδα», είχε 
αποφανθεί ευθύς εξαρχής ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος στην επερώτησή του στη Βουλή –στο 

κείμενο που πυροδότησε τη διαμάχη. Από τις πάμπολλες ομόλογες επιθέσεις που 

ακολούθησαν η πιο κομψή, μα παρ’ όλα αυτά χαρακτηριστική, ανήκει στην ιστορικό της 
τέχνης και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκη Λοϊζίδου. «Όταν οι απόψεις 

αυτές εκφράζονται στην πιο κρίσιμη διαπραγματευτική φάση του Κυπριακού», θα γράψει 

απαντώντας σε κείμενο του Αντώνη Λιάκου, «τότε αξίζει να αναρωτηθούμε εν ονόματι 

ποιων αξιών και ποιας ιστορικής αλήθειας τραβάμε σφιχτότερα το σκοινί που έχουμε ήδη 
περάσει στο λαιμό μας». Είναι προφανές ότι στις παρεμβάσεις αυτού του τύπου η Ιστορία 

κατανοείται ως εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής: οι ερμηνείες του εθνικού μας 

παρελθόντος είναι δόκιμες μόνον εφόσον ενισχύουν τα οικεία επιχειρήματα έναντι των 
εχθρικών. Δύσκολα, ωστόσο, μπορεί κανείς να υποδείξει διπλωματικές μάχες που χάθηκαν 

διότι κάποιοι «αφελληνισμένοι» ιστορικοί πρότειναν μία λιγότερο δοξαστική και 

περισσότερο κριτική θεώρηση του εθνικού μας παρελθόντος. Και βέβαια, όπως ορθά 
επισημάνθηκε, η τουρκική ηγεσία δεν περιμένει, ούτε χρειάζεται τα σχολικά μας βιβλία για 

να χαράξει την εξωτερική της πολιτική. Αν έτσι είναι, τότε η διεθνοποίηση του Κυπριακού 

αξιοποιείται προσχηματικά από τους υπέρμαχους της ΕΟΚΑ, προκειμένου να 

ισχυροποιηθούν οι παροτρύνσεις τους για αναστολή της ιστορικής έρευνας και του ιστορικού 
στοχασμού σε εθνικά «ευαίσθητες» ή «τραυματικές» πτυχές του παρελθόντος και, στην πιο 

σκληρή εκδοχή τους, για να στιγματίσουν το συγκεκριμένο εγχειρίδιο ως υπονομευτικό των 
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εθνικών συμφερόντων και τους υπερασπιστές του ως ακούσιους συνηγόρους των εχθρών του 

ελληνισμού. 

Σε αρκετά από τα κείμενα της αντιπαράθεσης, η εθνική διαπαιδαγώγηση της 

νεολαίας (και ευρύτερα της κοινωνίας) κατανοείται ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το 
μέλλον. Διότι η εθνική διαπαιδαγώγηση συντελείται στο παρόν, αλλά κυρίως με υλικά του 

παρελθόντος (διά της Ιστορίας) και με την ελπίδα να καθορίσει το μέλλον (διά της δράσης 

των φορέων της). «Γιατί πρέπει να ευνουχίζουμε τα παιδιά;» θα τιτλοφορήσει το ανωτέρω 
κείμενό της η Νίκη Λοϊζίδου αντιστρέφοντας μια διερώτηση του Αντώνη Λιάκου. Σύμφωνα 

με την οπτική αυτή, μια ιστορία που αφήνει τις ηρωϊκές επελάσεις για να στραφεί στις έσω 

μελανές σελίδες, που παύει συνεπώς να υμνεί ακατάπαυστα το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής 
και επιζητά να κατανοήσει τις κοινωνικές διεργασίες και συγκρούσεις που παρήγαγαν το 

παρελθόν, είναι μια ιστορία που «ευνουχίζει» τα παιδιά. Υπονομεύει άρα την αρρενωπότητα, 

τον ανδρισμό, την πυγμή που απαιτούν οι εθνικές περιστάσεις. Πώς άραγε θα αντιδράσει 

ένας ευνουχισμένος λαός «απέναντι σε μια ενδεχόμενη συμβιβαστική λύση με χαρακτήρα 
ασύμφορο και εθνικά ταπεινωτικό;» Ως τέτοια λύση, συμβιβαστική και ταπεινωτική, 

επικρίθηκε από πολλούς το σχέδιο Ανάν όταν δυο χρόνια αργότερα, στις 24 Απριλίου του 

2004, τέθηκε στα δύο εκατέρωθεν δημοψηφίσματα. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα, υπό την 
ευρεία επίδραση ενός κινήματος αμφισβήτησης της πολιτικής του Ντενκτάς, το υπερψήφισε 

με 65%· οι Ελληνοκύπριοι το απέρριψαν με ποσοστό 76%. Απέδειξαν άραγε πως δεν ήταν 

«ευνουχισμένοι», όπως θα ισχυριζόταν η Νίκη Λοϊζίδου; Ή αντιθέτως πως ήταν πολλαπλά 
«φενακισμένοι», όπως ίσως ισχυριζόταν ο Αντώνης Λιάκος; Και ποιο ρόλο έπαιξε στη στάση 

των Ελληνοκυπρίων η πρόσληψη του παρελθόντος; 

 

 

5. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 

Στην περιγραφή και ανάλυση που προηγήθηκε θέλησα αρχικά να δείξω πως η 
διαμάχη που αναπτύχθηκε το 2002 στην Ελλάδα και την Κύπρο με αφορμή το εγχειρίδιο 

Ιστορίας της Γ  ́Λυκείου εδράζεται στις μνήμες του απελευθερωτικού αγώνα που διεξήγαγε η 

ΕΟΚΑ σχεδόν μισό αιώνα νωρίτερα, κατά την τετραετία 1955-1959. Οι αρχικές διακριτές 

προσλήψεις των τότε κρίσιμων επιλογών και γεγονότων, μάλιστα ορισμένων τραυματικών 
όπως οι δολοφονίες αριστερών, υπέστησαν στη πορεία του χρόνου πολλαπλές επεξεργασίες, 

τόσο στον ιδιωτικό οικογενειακό χώρο, μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις των επιζώντων, 

όσο κυρίως στο δημόσιο χώρο μέσα από επετείους, τελετουργίες και αντιμαχίες, παράγοντας 
τελικά δύο συνεκτικές μα αντικρουόμενες αφηγήσεις –δύο, προς το παρόν, ασυμφιλίωτες 

μνήμες. 

Η διαπάλη δεν άφησε –δεν θα μπορούσε να αφήσει– ανέγγιχτη την ιστοριογραφία. 
Καθώς όμως οι ιστορικοί καθυστερούν συνήθως να αναμετρηθούν με τις συγκρουσιακές 

στιγμές του πρόσφατου παρελθόντος –με όσες δηλαδή παρήγαγαν τραυματικές εμπειρίες και 

δίχασαν τις κοινωνίες–, το ρόλο του αφηγητή αναλαμβάνουν τα ίδια τα υποκείμενα της 

δράσης, οι πρωταγωνιστές των συγκρούσεων. Πριν συνεπώς δημοσιευθούν οι πρώτες 
(λιγότερο ή περισσότερο έγκυρες) ιστορικές μελέτες, ο Τύπος, το διαδίκτυο και οι προθήκες 

των βιβλιοπωλείων κατακλύζονται από ετερόκλητες μαρτυρίες, αναμνήσεις, ενθυμήσεις και 

αποτιμήσεις βετεράνων, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στη μορφοποίηση και 
κρυστάλλωση των εκατέρωθεν διακριτών αφηγήσεων. Όλα τούτα παράγουν μια δημόσια 

ιστορία με την οποία η ακαδημαϊκή ιστορία είναι αναγκασμένη να αναμετρηθεί –να την 

αξιοποιήσει, να τη διαψεύσει, να τη συμπληρώσει– πάντως να συνομιλήσει ή να συγκρουσθεί 
μαζί της. Σε τέτοιες περιπτώσεις η σχολική ιστορία καθίσταται εξαιρετικά ευάλωτη, καθώς 

είναι αναγκασμένη να ισορροπεί ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και τη δημόσια ιστορία. Εφόσον 

γράφεται από ιστορικούς, παρακολουθεί (λιγότερο ή περισσότερο) τις εξελίξεις στην 

ιστοριογραφία. Εφόσον όμως οφείλει να προσαρμοστεί στα κρατικά αναλυτικά 
προγράμματα, είναι αναγκασμένη να κάνει διαρκώς παραχωρήσεις σε κοινούς τόπους –στις 

κυρίαρχες κρατικές ιδεολογίες οπωσδήποτε, μα και στις θεμελιώδεις παραδοχές μιας 
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κοινωνίας για το παρελθόν της ή ακόμη σε τρέχουσες στο δημόσιο χώρο λογικές. Η σχολική 

ιστορία, συνεπώς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επίσημη δημόσια ιστορία. 

Όταν οι συγγραφείς των εγχειριδίων Ιστορίας καλούνται να διαχειριστούν τις 

τραυματικές στιγμές του παρελθόντος της οικείας κοινωνίας κινούνται θέλοντας και μη σε 
ναρκοθετημένη ζώνη. Θα σταθούν τυχεροί και θα διασωθούν μόνο αν ενδώσουν στους 

κοινούς τόπους ή αν στο μεταξύ έχει επιτευχθεί μια κάποια «συμφιλίωση» στο επίπεδο της 

πολιτείας και της κοινωνίας και οι αρχικά διακριτές, χωριστικές μνήμες τείνουν να 
«συγχωνεύονται. Η ελληνική κοινωνία, για παράδειγμα, έχει διανύσει ένα μεγάλο μέρος του 

δρόμου για να ξεπεράσει τις αντικρουόμενες μνήμες της Εθνικής Αντίστασης (1941-44), 

αλλά πολύ λιγότερο εκείνες του εμφυλίου (1946-49). Στην Κύπρο όμως, ως προς την ΕΟΚΑ 
και τη δράση της, οι μνήμες παραμένουν ακόμη δύο, ριζικά διαφορετικές και προς το παρόν 

ασυμφιλίωτες. Η διάχυσή τους, βέβαια, στον κοινωνικό ιστό υπήρξε ασύμμετρη. Η αφήγηση 

της Δεξιάς, η οποία επικράτησε στην πολιτική σκηνή της ανεξάρτητης Κύπρου, πότισε 

αναπόφευκτα με τα χρώματά της όλους τους κρατικούς θεσμούς· παγιώθηκε ως επίσημη 
αφήγηση του κράτους· κέρδισε την ηγεμονία ακριβώς επειδή εδράζεται σε έναν ηρωικό 

αγώνα, τα χαρακτηριστικά του οποίου τον καθιστούν απολύτως συμβατό με το ευρύτερο 

εθνικό μας αφήγημα. 
Το σχολείο, ως ο κατ’ εξοχήν ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους, δεν είναι βέβαια 

εύκολο να αποκλίνει από την επίσημη αφήγηση σε ένα τόσο κρίσιμο για τη συλλογική 

ταυτότητα ζήτημα. Μια τέτοια πιθανότητα ίσως διαφαινόταν μόνο στην περίπτωση που η 
ηγεμονία της επίσημης αφήγησης παρουσίαζε ορατές κρίσιμες ρωγμές υπό το βάρος των 

συστηματικών επιθέσεων μιας αντίπαλης εξίσου συνεκτικής αφήγησης. Όμως η δεύτερη 

αφήγηση, η αφήγηση της Αριστεράς, παρέμεινε δευτερεύουσα, όχι μόνο διότι απολογείται 

ενοχικά για την παθητική της στάση στα κρίσιμα χρόνια, ούτε διότι εγκαλείται από τους 
σκληροπυρηνικούς βετεράνους για προδοσία, αλλά κυρίως διότι μοιράζεται με τους 

εθνικιστές ορισμένες κρίσιμες παραδοχές για την πατρίδα, το λαό, το έθνος και την ιστορία 

του. Για τούτο αυτοπεριορίζεται ουσιαστικά στο αίτημα για αναγνώριση και δικαίωση των 
θυμάτων της. Αποσείοντας από πάνω της το στίγμα του προδότη, εκείνο που τελικά διεκδικεί 

δεν είναι παρά μια θέση στο εθνικό αφήγημα. Για τούτο, άλλωστε, η Αριστερά δεν κατάφερε 

(δεν δοκίμασε καν) να αξιοποιήσει την πολλαπλά ευνοϊκή συγκυρία του 2002, ώστε να 

ενισχύσει ιδεολογικά και ιστοριογραφικά μια διαφορετική αποτίμηση του κυπριακού 
παρελθόντος. 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες το εγχείρημα των συγγραφέων του εγχειριδίου να εισαγάγουν 

μία διαφορετική ανάγνωση του αγώνα της ΕΟΚΑ –υπερεκτιμώντας ίσως τις ευκαιρίες για 
διεύρυνση του ιστοριογραφικού ορίζοντα που παρείχαν οι ριζικές αλλαγές του διεθνούς 

πλαισίου– ήταν εξ αρχής καταδικασμένο. Πράγματι, μόλις το εγχειρίδιο είδε το φως της 

δημοσιότητας οι αντιδράσεις υπήρξαν άμεσες. Και αναμενόμενα αποτελεσματικές... 
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ΠΕΡΊΛΗΨΗ 

 
Η εισήγηση επιχειρεί να καταδείξει τρόπους με τους οποίους οι νέες μορφές τεχνολογίας της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών καθώς και οι εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου με τη δημιουργία 

και αξιοποίηση ιστοσελίδων, ιστολογίων (blogs) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) 

μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών στο μάθημα της ιστορίας, να εμπλουτίσουν 

τις ιστορικές τους γνώσεις και να αποκτήσουν δεξιότητες μεταγνώσης, ενισχύοντας με αυτόν τον 

τρόπο την ιστορική τους σκέψη και τη δημοκρατική τους συνείδηση. Η εισήγηση θα αναδείξει ως 

παράδειγμα ερευνητικής διαθεματικής εργασίας την Ειδική Θεματική Δραστηριότητα της β' τάξης των 
επαγγελματικών λυκείων, στην οποία οι νέες τεχνολογίες, τα ειδικά ενδιαφέροντα και η τεχνική 

εκπαίδευση των μαθητών στη βάση της σύγχρονης πραγματικότητας διαχείρισης της παροχής 

ρεύματος στους πολίτες της περιοχής Περάματος-Ικονίου από κοινού με την τοπική ιστορία 

συμπλέουν με τις παιδαγωγικές επιδράσεις τους στους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. 

 

 

ABSTRACT 

 
Teaching History and Internet Applications through Projects 

 

This paper attempts to show how the new forms of information technology and communications as 

well as the developments in the Internet –by creating and exploiting websites, weblogs and social 

media– can trigger the students’ interest in the history course, in order to enrich their knowledge of 

history and gain metacognition skills, thus enhancing their historical thinking and their democratic 
consciousness. This paper will highlight the example of interdisciplinary research work, the Special 

Thematic Activity of second grade of Technical High Schools, in which computing, special interests 

and technical education of students on the basis of the modern reality of electricity supplying the 

citizens of the Perama-Ikoniou area together in collaboration with the topical history sail with the 

pedagogical influences on the pupils of the technical Lyceums. 
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1. Η ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΩΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΉΣ 

ΣΚΈΨΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ 

 
Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι η κρίση του σημερινού σχολείου οφείλεται στην 

αναντιστοιχία ανάμεσα στο είδος των πολιτών που απαιτεί η κοινωνία και στο είδος των 

πολιτών που το ίδιο δημιουργεί. Στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας  αναδεικνύεται η 
ανάγκη για την ενδυνάμωση του δημοκρατικού φρονήματος των πολιτών. Γίνεται όλο και πιο 

επιτακτική από τους πολίτες η αξία του μαθήματος της γενικής και της τοπικής ιστορίας στη 

Γενική Εκπαίδευση, κι αυτό συμβαίνει επειδή η ιστορική παιδεία με σύγχρονους όρους 
δημιουργεί ανοικτές δημοκρατικές κοινωνίες και συγκροτημένες δημοκρατικά συνειδήσεις. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο οι διδάσκοντες απαιτείται να καλλιεργούν δεξιότητες στους 

μαθητές τους, ώστε να εντοπίζουν και αναγνωρίζουν απόπειρες αποσταθεροποίησης των 

πολιτικών και πολιτειακών θεσμών και χρειάζεται να ενισχύονται από πολίτες που 
αντιστέκονται σε απόπειρες χειραγώγησης της συνείδησής τους (Λεοντσίνης, 2013). 

Στο πλαίσιο της διαρκώς αυξανόμενης ανάγκης για ανανέωση των διδακτικών 

μεθόδων στο μάθημα της ιστορίας, η τοπική ιστορία αποτελεί διδακτική πρακτική ενίσχυσης 
της σχολικής ιστορίας. Κατά πρώτο λόγο η τοπική ιστορία προσφέρει τη δυνατότητα 

απεμπλοκής από παραδοσιακές πρακτικές απομνημόνευσης της ιστορικής γενικότερα ύλης 

και από τον παραδοσιακό τρόπο προσφοράς της ύλης όπως αυτή δίνεται μέσα από το σχολικό 
εγχειρίδιο. Παράλληλα, η τοπική ιστορία είναι δυνατόν να δημιουργήσει ένα δεσμό μεταξύ 

της ιστορίας που διδάσκεται στο σχολείο και της συλλογικής ιστορικής μνήμης, μέσω της 

μύησης του μαθητή στις ιστορικές μεθόδους έρευνας. Εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο ως 

αντίδοτο στην ανία που προκαλεί η έλλειψη ποικιλίας και αμεσότητας με το διδακτικό 
αντικείμενο. Γι’ αυτούς τους λόγους σημαντικός αποδεικνύεται ο ρόλος του διδάσκοντος, 

δεδομένου ότι ο διδάσκων καλείται να βρει τρόπους να εκμεταλλευτεί διδακτικά το 

αυθόρμητο ενδιαφέρον των μαθητών για την ιστορία της περιοχής του ενισχύοντας 
ταυτόχρονα και το ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία (Πλέσσα, 2011). 

Η τοπική ιστορία, με άμεσα ορατό, έστω και εξωτερικά, μεγάλο μέρος της ανθρώπινης, 

συλλογικής και προσωπικής, δραστηριότητας ευαισθητοποιεί το μαθητή, ώστε να 

αντιμετωπίζει κριτικά τα ιστορικά φαινόμενα. Καθώς αυτός εξοικειώνεται με τις γραπτές, τις 
προφορικές ή τις εικονογραφικές πηγές και το ορατό μέρος του ιστορικού χώρου που ερευνά, 

αναπτύσσει την ιστορική του κρίση και συνείδηση και του προσφέρονται ευκαιρίες ανάλυσης 

και ερμηνείας των οικονομικών, κοινωνικών, ιδεολογικών και πολιτιστικών αλλαγών που 
συντελούνται στο μακρό και στο  βραχύ χρόνο (Λεοντσίνης, 2006). Ακόμη η μελέτη της 

τοπικής ιστορίας, με σχεδιασμένες πρακτικές επιτόπιας έρευνας, σε συνδυασμό π.χ. με τη 

χρήση του διαδικτύου ως βιβλίου δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές. 
Στο μάθημα της τοπικής ιστορίας η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι εύκολα πραγματοποιήσιμη, καθώς ενισχύει τους μαθητές να 

αναδείξουν τις αλληλεπιδράσεις προσώπων και κοινωνικών ομάδων στο επίπεδο της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και τους βοηθά αμεσότερα να αναδεικνύουν κοινωνικά θέματα 
επί του πεδίου μελέτης και έρευνας και να πιστοποιούν με τον τρόπο αυτό μορφές 

λειτουργίας του ιστορικού γίγνεσθαι. (Λεοντσίνης-Ρεπούση, 2001). 

Καθώς παρατηρείται αυξανόμενη κοινωνική διάδοση των ΤΠΕ με την τεχνολογία των 
web 2.0, αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στην επικοινωνία. Με τον όρο web 

2.0 αναφερόμαστε στην νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού που παρέχει στους χρήστες «τη 

δυνατότητα συμμετοχής και αλληλεπίδρασης στη διαχείριση και στη διαμόρφωση των 
διαδικτυακών περιβαλλόντων που διακινούνται μέσω αυτών». Οι εφαρμογές των web 2.0 

κινούνται περισσότερο στο πλαίσιο της συμμετοχής, αλληλεπίδρασης και πρωτοβουλίας των 

χρηστών καθώς και της διασύνδεσης μεταξύ τους. Τα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης, 

τα wikis και τα ιστολόγια (blogs) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 
αποτελούν μερικές χαρακτηριστικές εφαρμογές των web 2.0 (Παυλίδου, 2010). Δεδομένου 

ότι αποτελεί πλέον αναγκαιότητα ότι η σύγχρονη εκπαίδευση πρέπει να συμβάλλει στη 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, τότε τα σύγχρονα περιβάλλοντα που 
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προσφέρουν οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν ως ένα εργαλείο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

με τη λογική που αξιοποιούνται όλα τα ήδη υπάρχοντα μέσα. (Κουτσογιάννης, 2010Α). 

Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η σημαντικότερη προϋπόθεση για τη διδακτική 

αξιοποίηση των περιβαλλόντων web 2.0 είναι να μη προσανατολίζονται στο πώς να 
αξιοποιηθούν τα μέσα αυτά, ώστε να γίνονται τα ίδια πράγματα που γίνονταν στο παρελθόν, 

με ίσως πιο ελκυστικό τρόπο. Για να γίνει πιο κατανοητή η δυναμική των εφαρμογών web 

2.0 πρέπει να τις θεωρούμε ως μέρος ενός συνόλου καθημερινών κοινωνικών πρακτικών, στο 
οποίο οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν με κριτική οπτική τη νέα επικοινωνιακή 

πραγματικότητα που διαμορφώνεται (Παυλίδου, 2010). 

Παρά τις επιφυλάξεις, που μπορεί να έχει κανείς για τέτοιου είδους διαπιστώσεις, τα 
νέα δεδομένα που δημιουργεί η μίξη γλώσσας, εικόνας, ήχου που μπορεί να οδηγήσει στην 

εύκολη δημιουργία και ευρεία χρήσει υβριδικών κειμένων όπως είναι τα πολυμέσα και οι 

ιστοσελίδες (Κουτσογιάννης 2010Β). Οι ΤΠΕ δίνουν ευκαιρίες σε εκπαιδευτικούς να 

κινηθούν σε πιο σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις προς την κατεύθυνση του δημιουργικού 
ρόλου των μαθητών, οι οποίοι δεν παρακολουθούν απλώς το δάσκαλο, αλλά εμπλέκονται 

δημιουργικά στην παραγωγή σχολικής γνώσης, αναπτύσσουν γνωστικές και κοινωνικές 

δεξιότητες υψηλοτέρου επιπέδου, ενώ εξοικειώνονται ταυτόχρονα με πρακτικές ψηφιακού 
γραμματισμού αξιοποιώντας λειτουργικά τα νέα μέσα (Δουληγέρης, 2014). Στο πλαίσιο αυτό 

η τάξη μετατρέπεται σταδιακά σε κοινότητα δημιουργικής μάθησης. (Κουτσογιάννης, 

2010Α)  
Επομένως, η χρήση των νέων διαδικτυακών εφαρμογών κατά τη διδασκαλία της 

τοπικής ιστορίας μέσω του μαθήματος των ερευνητικών εργασιών συμβάλλει ώστε ο 

μαθητής να μπορέσει να θέσει ερωτήματα άντλησης πληροφοριών, κατανόησης συνθηκών 

κ.λπ.) να αποκτήσει κατά το δυνατόν αντικειμενικές γνώσεις σχετικά με το ζητούμενο και να 
αποκτήσει δεξιότητες μεταγνώσης και ενσυναίσθησης. Αυτή επιτυγχάνεται όταν ο 

διδασκόμενος συμμετέχει ενεργά μέσα από την ιστορική μέθοδο έρευνας την επιλογή της 

ατομικής πορείας τη διασύνδεση των πληροφοριών τη σύνθεση της πληροφορίας όταν 
ειδικότερα διατυπώνει με την καθοδήγηση του διδάσκοντα υποθέσεις, ερωτήματα, 

ζητούμενα, αναλύσεις ιστορικών εννοιών. Γνώση και αντίληψη των αιτίων, η κρίση 

αποτελούν βασικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές. Η ορθή προσέγγιση 

των ιστορικών τεκμηρίων, των γεγονότων και των γνωμών, αποτελούν δεξιότητες τις οποίες 
πρέπει να καλλιεργήσουν (Βακαλούδη 2010· Λεοντσίνης,2003). 

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο και η γενικότερη εξοικείωση με τις ΤΠΕ μπορούν να 

συμβάλουν στη διερεύνηση και αξιοποίηση των πηγών και στη σχετική διαδραστική 
διδασκαλία, καθώς παρέχουν υποστήριξη στα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα με εύκολη 

και δημιουργική πρόσβαση στην πληροφόρηση (κυρίως εικόνες και πολλαπλές 

αναπαραστάσεις με συνδυασμό κειμένου), ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη ευκαιρία για ανάπτυξη 
διαθεματικότητας και συνεργασίας καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων, δυνατότητα 

αξιολόγησης της γνώσης, παροχή κριτηρίων επιλογής της πληροφορίας. Παράλληλα με την 

αναζήτηση στο διαδίκτυο και την εξοικείωση με τις ΤΠΕ γίνεται κατανοητό ότι το διαδίκτυο 

μπορεί να υποστηρίξει αυτό το νέο ρόλο του δασκάλου που προσεγγίζει διερευνητικά τη 
γνώση την επεξεργάζεται, τη μετασχηματίζει όχι πλέον σαν πομπός αλλά σαν βοηθός και 

συνεργάτης των μαθητών του. Από την άλλη πλευρά οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου 

δεν αποτελούν παθητικούς δέκτες. Εργάζονται σε ομάδες, επεξεργάζονται, αναλύουν, 
κρίνουν και συνθέτουν μόνοι τους ανταλλάσσουν πληροφορίες και αλληλοσυμπληρώνουν τις 

ελλείψεις τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο η συνεργατική μάθηση, αλλά και 

η αλληλοδιδακτική των ομάδων και του συνόλου. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές 
αντιλαμβάνονται ότι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδέεται με την εξοικείωση  

στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο μέσω των μηχανών αναζήτησης με τη χρήση 

λέξεων-κλειδιά. Επιπλέον, μπορούν να διαπραγματευθούν τα δεδομένα και τα ζητούμενα είτε 

με παραδοσιακά μέσα (διάλογος) είτε σε κάποιο από τα πληροφορικά εργαλεία 
(επεξεργαστές κειμένου) ή με την επικοινωνία μεταξύ τους μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ιστοσελίδας σχολείου, κατασκευής χρονογραμμών για διαλογική συζήτηση 

και ανταλλαγή απόψεων. Επομένως επιτυγχάνεται η εξοικείωση των διδασκόντων και των 
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διδασκομένων με την αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων στο διαδίκτυο η 

συνειδητοποίηση της δυνατότητας για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε εικονογραφικό και 

ενημερωτικό υλικό (Καρβουνίδης, 2014). Εναπόκειται στο διδάσκοντα να αναλάβει τη 

διαπραγμάτευση αυτού του υλικού και την με μεθοδολογικό τρόπο καθοδήγηση των 
μαθητών στην παιδαγωγική εκμετάλλευση του διαδικτύου. (Βακαλούδη, 2010). Τέλος, 

σχολιάζοντας θέματα τα οποία βρίσκονται κοντά ή μέσα στο πεδίο μελέτης των επιστημών 

του χώρου, όπως η τεχνική κάλυψη των αναγκών των περιοχών όπως το Πέραμα οφείλουμε 
να αποφασίσουμε αν θα σηκώσουμε ή όχι την κουρτίνα. Πίσω από την κουρτίνα κρύβονται η 

φτώχεια και ο πλούτος, τα κοινωνικά στρώματα, η αδυναμία ή η δύναμη να 

προσεταιρισθούμε τον χώρο της καθημερινής μας διαβίωσης, να τον μοιρασθούμε με άλλους, 
να τον αποσπάσουμε από άλλους ή γι' άλλους που τον έχουν ανάγκη (Μπελαβίλας, 2005). 

  

 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ, ΕΙΔΙΚΈΣ ΘΕΜΑΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΙΚΉ ΙΣΤΟΡΊΑ: Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 1
ΟΥ

 ΕΠΑΛ ΠΕΡΆΜΑΤΟΣ 

 

Για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 εισήχθη στη Β  ́ τάξη Ημερησίου και 
στη Γ  ́ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα 

(Ε.Θ.Δ.) ως μάθημα επιλογής του Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 37596 Γ2 03-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β )́, το οποίο καταργήθηκε με το νέο 
πρόγραμμα σπουδών των ΕΠΑΛ και αντικαταστάθηκε από το μάθημα των αγγλικών 

ειδικότητας. 

Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα ήταν μάθημα επιλογής δίωρης διάρκειας ανά 

εβδομάδα και η εργασία επιλεγόταν με τη συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών. Η Ε.Θ.Δ. 
πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο συνεχόμενου δίωρου και επιλεγόταν ένα θέμα ανά διδακτικό 

έτος. Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα αποτελούσε μια εκπαιδευτική διαδικασία 

απόκτησης και αφομοίωσης επαγγελματικών γνώσεων και εμπλουτισμού δεξιοτήτων των 
μαθητών που συνδυαζόταν με την ανάπτυξη της ικανότητάς τους στη μεθοδολογία της 

μάθησης. Στο πλαίσιο της Ε.Θ.Δ. οι μαθητές εκπονούσαν μελέτες ή αναλάμβαναν την 

εκτέλεση έργων μικρής κλίμακας, μετείχαν σε εθελοντικές δράσεις και διεξήγαγαν 

ερευνητικές εργασίες. Επίσης, ήταν σε θέση να εφαρμόσουν προγράμματα 
επιχειρηματικότητας, π.χ. μελέτες περίπτωσης, δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς (αριστεία και καινοτομία) κτλ. Σκοπός του μαθήματος ήταν η 

εξοικείωση με πραγματικές συνθήκες και προκλήσεις της αγοράς εργασίας τις οποίες θα 
κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές μετά την αποφοίτησή τους. Επιπλέον η Ειδική 

Θεματική Δραστηριότητα είχε ως στόχο σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα (εγκύκλιος  

ΥΠΑΙΘ με Αρ.Πρωτ.:79980 Γ2  12-07-2012) στην: 

 ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών και στην παρότρυνσή τους για ανάληψη 

πρωτοβουλιών, 

 εξοικείωση των μαθητών με το ομαδικό πνεύμα, την ενεργό συμμετοχή και την 

επίτευξη στόχων μέσω συνεργασίας, 

 ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών και της ικανότητας στην 

παρουσίαση εργασιών, 

 ανάπτυξη ικανοτήτων όπως: αναζήτηση πληροφοριών, επεξεργασία και αξιολόγηση 

στοιχείων, σύνθεση απόψεων, λήψη αποφάσεων, κατασκευή και κοστολόγηση έργων, 
αξιοποίηση θεωρητικών γνώσεων για την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων, οργάνωση 

δράσεων, οργάνωση γραμμής παραγωγής προϊόντων, 

 σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων 

επιχειρηματικότητας, 

 σύνδεση της δηλωτικής με τη διαδικαστική γνώση και του σχολείου με την κοινωνία. 

Ο τομέας ηλεκτρολόγων του 1
ο
 ΕΠΑΛ Περάματος στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Ε.Θ.Δ. ανέλαβε να εκπονήσει το θέμα «Η Ιστορία και οι τεχνικές ρευματοδότησης της 

περιοχής Περάματος – Ικονίου. Από την παροχή ρεύματος στην αρχή του αιώνα στις 
διακοπές ρευματοδότησης των ημερών μας». Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία 
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πραγματοποιήθηκε από τους συναδέλφους ηλεκτρολόγους-ηλεκτρονικούς Βησσαρίωνα 

Σιάφη και Δημήτρη Κοτσιφάκο συμμετείχε στο πρόγραμμα «Διάλογοι» του Ιδρύματος 

Μείζονος Ελληνισμού με τη συμμετοχή της Μαίρης Πλέσσα ως ιστορικού-επιβλέπουσας το 

πρόγραμμα στο Ι.Μ.Ε. Με αυτό τον τρόπο «παρακάμφθηκε» και η μη συμμετοχή φιλολόγων 
(παρά μόνο σε περιπτώσεις συμπλήρωσης ωραρίου) στο μάθημα των ερευνητικών εργασιών. 

Το πρόγραμμα «Διάλογοι» απoτελείται από σύνολο εκπαιδευτικών δράσεων, σκοπός των 

οποίων είναι η εξοικείωση των μαθητών με το αξιακό απόθεμα που σχετίζεται με την 
Ακαδημία της Αρχαίας Αθήνας. Τούτο αφορά τις έννοιες του διαλόγου, της 

επιχειρηματολογίας, της κριτικής σκέψης, της δόμησης ταυτότητας μέσω της συμμετοχής και 

της πολιτισμικής μνήμης. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ως φορέας υλοποίησης 
αναλαμβάνει την εκπαίδευση εκπαιδευτικών των δύο πρώτων βαθμίδων σε μεθόδους και 

εργαλεία αξιοποίησης του πλατωνικού έργου και της τοπικής ιστορίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 Το βασικό σκεπτικό για την ένταξη της Ε.Θ.Δ. στο πρόγραμμα «Διάλογοι» του Ι.Μ.Ε. 
στηρίχθηκε στο κίνημα της Νέας Ιστορίας, όπως διατυπώθηκε στο τρίτομο έργο των Λε 

Γκοφ και Νορά (Λε Γκοφ – Νορά ed. all 1975). Η «νέα» Ιστορία έθεσε καινούργια 

ερωτήματα, χρησιμοποίησε τεχνικές και μεθόδους άλλων επιστημών, προχώρησε σε 
καινούργια ερευνητικά πεδία και τέλος συνειδητοποιώντας την απόσταση που χωρίζει τη 

βιωμένη ιστορία από την γραπτή, οδηγήθηκε σε σχετικοποίηση των συμπερασμάτων, 

προσπαθώντας να αποφύγει τα επικαθοριστικά αφηρημένα σχήματα, που εκπορεύονται από 
διάφορες φιλοσοφίες της ιστορίας. Με τη συνδρομή της επανάστασης στην τεχνολογία της 

πληροφορικής, που μεταμόρφωσε και δίνοντας ώθηση στην επιστημονική μελέτη  οι 

συνάδελφοι έθεσαν ως βασικά ερωτήματα στην εργασία: 

 Ποιες τεχνικές εφαρμόζονται κατά την διαδικασία της ρευματοδότησης μιας 

περιοχής;  

 Πότε και πως αποκαταστάθηκε η ρευματοδότηση της περιοχής του Περάματος; 

 Τι το ιδιαίτερο είχε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο αυτή η παροχή για τους 
κατοίκους;  

 Τι συμβαίνει τεχνικά κατά την διαδικασία διακοπής παροχής ρεύματος σε μια οικεία; 

 Τι συμβαίνει ηθικά, ψυχολογικά και κοινωνικά κατά την διαδικασία διακοπής 
παροχής ρεύματος σε μια οικογένεια;  

 Τι είδους ηθικά, ψυχολογικά και κοινωνικά διλήμματα προκύπτουν όταν οι 

εργαζόμενοι Ηλεκτρολόγοι της ΔΕΗ υποχρεώνονται σε διακοπή παροχής ρεύματος σε 
κατοίκους του Δήμου Περάματος εξαιτίας της μη πληρωμής των λογαριασμών τους; 

 

 

2.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  

 

 Μια διεπιστημονική προσέγγιση των ιστορικών ηλεκτρολογικών φαινομένων μέσα 

από την τοπική ιστορία βοηθά στην κατανόηση του παρόντος και στη πορεία προς την 

αυτογνωσία (Βαρλάς, 2013). Για του νέους Ηλεκτρολόγους είναι σημαντικό να προσεγγιστεί 
η μακρά και σύνθετη ιστορία της τελικής χρήσης του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού των 

ημερών μας.   

 Στα νεοελληνικά σχολικά εγχειρίδια Φυσικής, τα οποία αποτυπώνουν τις ευρωπαϊκές 

εξελίξεις, κατά τον 18
ο
 η ετυµολογία του όρου «µαγνήτης» συνδέεται µε τις αρχαίες 

ελληνικές ετυµολογίες της λέξης και έως τα µέσα του 19ου αιώνα  σταδιακά εγκαταλείπεται. 

Στο τέλος του 18ου αιώνα που αναδύεται η ετυµολογία του όρου «ηλεκτρισµός» είναι 

συνδεδεµένη πρώτα µε την λέξη «ήλεκτρο» και τις παρατηρήσεις των «αρχαίων» σε αυτό, 

ενώ έως το τέλος του 19ου αιώνα καθιερώνεται η σύνδεση της ετυµολογίας µε τον Θαλή. Η 
συµφωνία της ετυµολογίας του «µαγνήτη» µε τις αρχαίες ελληνικές πηγές και η  συµφωνία 

της ετυµολογίας του «ηλεκτρισµού» µε αυτές, δείχνει ότι οι συγγραφείς χρησιµοποιούν την 

Ιστορία της Φυσικής στα σχολικά υποκινούµενοι από διδακτικούς σκοπούς και στόχους. Οι 
ευρωπαίοι συγγραφείς µε την πάροδο του χρόνου και την είσοδο του 19ου αιώνα, δεν 

«σταµάτησαν» στην εξήγηση της λέξης «ηλεκτρισµός» από τις πρώτες παρατηρήσεις των 
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αρχαίων στο ήλεκτρο. Το ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για τον ηλεκτρισµό, η ανατίµηση 

της Ιστορίας κατά τον 19
ο
  αιώνα (µέσα από µια Ιστορία που εξυµνεί κυρίως τα µεγάλα 

ονόµατα και τις ηρωικές µορφές) όσο και η (ροµαντική) εξύµνηση των αρχαίων Ελλήνων, 

τους έκανε να προχωρήσουν σε µια νέα θεώρηση της ετυµολογίας του όρου «ηλεκτρισµός» 
Από την άλλη μεριά είναι αναγκαίο για τον νέο Ηλεκτρολόγο να προσεγγίσει  το γεγονός ότι 

η εφαρμογή των κατακτήσεων του Ηλεκτρικού ρεύματος εκτός από τις μαθηματικές και 

φυσικές θεωρίες περιλαμβάνει τυχαίες ανακαλύψεις και θεμελιώδη πειράματα (Stewart, 
1996). Από τον Gilbert τον γιατρό της βασίλισσας Ελισάβετ, τον Galvani, τον Volta και τον 

Faraday διαμορφώθηκε μια μεγάλη, όχι πάντα ευθύγραμμη, ιστορική πορεία που 

περιελάμβανε τεράστια άλματα εξέλιξης στην ανθρώπινη σκέψη. Η συμβολή στην παραπάνω 
πορεία των εξισώσεων του Maxwell  και η εξαγωγή της κυματικής εξίσωσης απ’ αυτές 

σύνδεσε τελικά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα με την ταχύτητα του φωτός.  

 Σε ανάλογες κατευθύνσεις κινήθηκαν οι Hertz και  Marconi σε μια μακροχρόνια και 

πολύπλοκη επίδραση μεταξύ μαθηματικών, φυσικής, μηχανολογίας, και οικονομίας.  

 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Δέκα περίπου χρόνια μετά την εργασία των Λε Γκοφ – Νορά, οι Δημαράς και 

Σβορώνος, σε συνέντευξη τους στο περιοδικό Σύγχρονα Θέματα διαπίστωναν ότι για τους 
ιστορικούς η επιλογή των χρονικών περιόδων και η θεματικής του πεδίου τους κατά πρώτο 

λόγο επηρεάζονται από τα προβλήματα και τα βιώματα του παρόντος. Ακόμα και οι νέες 

τεχνολογίες, οι νέες τεχνικές, η διαθεσιμότητα των πηγών, επαναπροσδιορίζουν, 
αναγκαστικά, την έρευνα του παρελθόντος (Δημαράς,  Σβορώνος, 1995). Σκοπός της έρευνας 

υπήρξε η σύνδεση αυτής της κληρονομιάς με τα νέα πεδία διδακτικής δράσης όπως αυτή των 

ειδικών θεματικών δραστηριοτήτων. Με διαπιστωμένες τις καθυστερήσεις στη μετακένωση 

ιδεών, μεθοδολογιών και διδακτικών ρευμάτων, αλλά και τις παρανοήσεις γύρω από τους 
ειδικούς όρους εφαρμογής τους επιχειρήσαμε την αποκατάσταση μερικών βασικών εννοιών 

στην αντίληψη των μαθητών μας. Η κυριότερη πρόθεση της συγκεκριμένης ειδικής 

θεματικής δραστηριότητας ήταν να εγγραφεί στην αντίληψη των μαθητών η έννοια της 
Διεπιστημονικότητας και η σύνδεση της με τα προβλήματα της εποχής τους.  Η 

Διεπιστημονική προσέγγιση, προϋποθέτει κατά μερικούς, μία καλή γνώση των εννοιών των 

επιστημονικών πεδίων σε όσα  μέλη  συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα. Η 

Διεπιστημονική προσέγγιση θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι διαφέρει στην 
πραγματικότητα από την Πολυεπιστημονική, με τον τρόπο που διαφέρουν τα αντίστοιχα 

προθέματα "Διά" και "Πολύ", τα οποία διαφορίζουν ποιοτικά την μορφή, το βεληνεκές, τη 

λειτουργία, τη μεθοδολογία αλλά και τη σχέση της επιστημονικής προσέγγισης με το κάθε 
φορά συγκεκριμένο πρόβλημα (Ρόκος 1990γ, 1992γ). Το "Διά" αναφέρεται ταυτόχρονα 

στο Χώρο (π.χ. δια ξηράς) και στο Χρόνο (π.χ. δια βίου), καλύπτει και συσχετίζει έννοιες 

"τόπου" και "διαρκείας", αντιλαμβάνεται και εκφράζει πολυδιάστατες σχέσεις και 
αλληλεπιδράσεις των στοιχείων τα οποία συγκροτούν και ή συναποτελούν συγκεκριμένες 

"οντότητες" ή τμήματα μέρη των υπό διερεύνηση προβλημάτων και τέλος,  

υπαινίσσεται διαδικασίες οργανικών "ολοκληρώσεων" (integrations) -και όχι μηχανιστικών 

αθροίσεων- και αλληλεπιδράσεων των ειδικών προσεγγίσεων με βάση τις σχετικές 
θεμελιώδεις έννοιες οι οποίες διατρέχουν τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία 

1] Για τις ανάγκες τις εργασίας προσπαθήσαμε να μυήσουμε τους μαθητές σε τεχνικές 

ομαδοσυνεργατικές. Τα συνεργαζόμενα μέλη μιας ομάδας θα μπορούσαν να αναπτύξουν μια 
αναπτυξιακή δυναμική που θα τους επέτρεπε να ξεπεράσουν τα ατομικά όρια σκέψης και 

δράσης. Τα συνεργαζόμενα μέλη της ομάδας θα μπορέσουν να αναπτύξουν συλλογικές 

σκέψεις και δράσεις που κανένα από τα μέλη δεν θα μπορούσε να αναπτύξει ατομικά. Καθώς 
όμως κινούνται μέσα στην συλλογική δράση, εκτός των ατομικών τους ορίων εσωτερικεύουν 

και οικειοποιούνται τις νέες και ανώτερες των αρχικών δυνατοτήτων μορφές σκέψης και 

δράσης και Μετά από ένα διάστημα συλλογικής δράσης τις κατακτούν τελικώς και τις 

εκφράζουν ως ατομικό επίτευγμα (Ματσαγγούρας, 2000). 
2] Η συλλογική αλληλοεπικοινωνία και εργασία έγινε στο πλαίσιο ανάπτυξης του λόγου και 

της σκέψης (Ματσαγγούρας, 2008). 
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3] Με την παραπάνω μεθοδολογία προσπαθήσαμε να εμπνεύσουμε τους μαθητές μας να 

εργαστούν για την κατασκευή μακέτας του σχολείου. 

4] Επίσης με προβολές ταινιών και συζητήσεις και ευρύτατη χρήση του διαδικτύου 

προσπαθήσαμε να τους ευαισθητοποιήσουμε γύρω από τα ζητήματα της ιστορικότητας της 
παροχής του Ηλεκτρικού Ρεύματος. 

5] Τέλος η χρήση του διαδικτύου οργανώθηκε στοχευμένα και μεθοδικά με βάση τις 

προϋποθέσεις που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος της παρούσας εισήγησης. 
6] Βασικό ρόλο στην συνεχή ανατροφοδότηση της ύλης μαθήματος έπαιξε η διαρκής 

εβδομαδιαία διαδικτυακή ενημέρωση της ιστοσελίδας του μαθήματος. 

(http://tinyurl.com/l3m4n6n) 
 

 

4. ΣΤΟΧΟΙ 

 
Με όλες τις παραπάνω θεωρητικές και μεθοδολογικές αποσκευές αποπειραθήκαμε να 

συνδέσουμε την σπουδή των νέων Ηλεκτρολόγων του Τομέα μας με την πραγματικότητα της 

τοπικής Ιστορίας τους και να τους ενεργοποιήσουμε ώστε να έρθουν σε επαφή με τις πηγές 
μελέτης της ιστορίας του τόπου τους. Η ρευματοδότηση της περιοχής του Περάματος έχει μια 

πλούσια ιστορία η οποία αφήνει τα ίχνη της από την πολεοδομία της πόλης έως τις σύγχρονες 

υποδομές και τους σημερινούς υποσταθμούς.  Η μελέτη όλων αυτών, μέσα από προσωπικές 
μαρτυρίες συγγενών των μαθητών μας, βιντεογραφήσεις, πρωτότυπες  ηχογραφήσεις 

μαρτύρων,  φωτογραφίες – ντοκουμέντα και επισκέψεις σε χώρους εργασίας της περιοχής 

του Περάματος είναι οι βασικές κατευθύνσεις της εργασίας μας.  

Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από την περιοχή των 
ενδιαφερόντων μας οι επιπτώσεις των οικονομικών μέτρων και οι άμεσες συνέπειες που 

έχουν αυτές στις ζωές των μαθητών μας και των οικογενειών τους γύρω από τα ζητήματα της 

ρευματοδότησης. Από τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν θέσαμε ως στόχους: 

 να κατακτήσουν ποιοτικά την διεπιστημονική σύνδεση των τομέων που ερευνούνε, 

 να ευαισθητοποιηθούν για τα ζητήματα παροχής και ηλεκτροδότησης, 

 να συνδέσουν γνωστικά τα αντικείμενα του τομέα με τα προβλήματα της δικής τους 
καθημερινότητας, 

 να αντιμετωπίσουν και να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες διερεύνησης των πηγών που 
τους παρέχονται στην καθημερινότητα, 

 να επανεκτιμήσουν ποιοτικά την σχέση τους με την ιστορικότητα της περιοχής που ζουν.  
 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση, ως βασικό στοιχείο της διδακτικής διαδικασίας, βοηθά τον 

εκπαιδευτικό να ελέγχει καλύτερα τις διδακτικές του ενέργειες και να κινείται προς την 

κατεύθυνση της βελτίωσής τους. Αποτελεί κυρίως μέσο ανατροφοδότησης της διδασκαλίας, 
αφού πληροφορεί για την επιτυχία ή αποτυχία των ακολουθούμενων μεθόδων και την 

αποτελεσματικότητα των υιοθετούμενων στρατηγικών. Η αξιολόγηση στη σχολική ιστορία 

είναι δυνατόν να διαμορφώνεται κυρίως με βάση αρχές, διδακτικές διαδικασίες και 
δραστηριότητες που στηρίζονται παράλληλα και στη μεθοδολογία μελέτης του 

περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) και ορίζονται με κριτήρια ιστορικής του 

προσέγγισης (περιβαλλοντική ιστορία) (Λεοντσίνης, 1996). 

Κριτήρια αξιολόγησης της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας και της σχολικής 
ιστορικής έρευνας μπορεί να αποτελούν (Λεοντσίνης, 2006): 

 Η μέθοδος διδασκαλίας και σχολικής ιστορικής έρευνας η οποία ταιριάζει στο 

μάθημα της ιστορίας και στη μελέτη θεμάτων τοπικής ιστορίας. 

 Ο βαθμός της προσπάθειας των προσώπων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία για υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων της σχολικής ιστορικής έρευνας.  

 Η ανάπτυξη από τους μαθητές νοητικών δεξιοτήτων και αφορούν αφενός στην 

πρόσληψη και κατάκτηση ιστορικής γνώσης (γνώση ιστορικών γεγονότων, ταύτιση 

πρωτοβουλιών και δράσης προσώπων με γεγονότα) και αφετέρου στην ικανότητα 

http://tinyurl.com/l3m4n6n
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αφηγηματικής αναπαράστασης και ανάπτυξης δεξιοτήτων κατανόησης του ιστορικού χρόνου 

και χώρου (αφήγηση, προφορική ή γραπτή). 

 Ο βαθμός της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

στη σχολική ιστορική έρευνα και έξω από το σχολικό χώρο (χρήση επιτόπιας ιστορικής 

έρευνας και μελέτης, καλλιέργεια δεξιοτήτων αξιοποίησης κάθε πρόσφορης για την εκάστοτε 
θεματική ενότητα διδακτικής μεθόδου, πραγματοποίηση οργανωμένων εκπαιδευτικών 

επισκέψεων σε ιστορικούς χώρους και μουσεία, ανάληψη γραπτών εργασιών σχετικών με 

μελέτη και έρευνα τοπικών ιστορικών θεμάτων). 

 Η συνειδητοποίηση από τους μαθητές της περιβαλλοντικής διάστασης του ιστορικού 

υλικού μέσω της περιβαλλοντικής προσέγγισης της ιστορίας (Λεοντσίνης, 1999). 

 Η ανάπτυξη από τους μαθητές δεξιοτήτων αναγνώρισης και κατανόησης, χωρίς 

αναχρονισμούς, της παροντικής διάστασης της ιστορίας (πρόκληση στους μαθητές 

σύγχρονου πολιτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού εν γένει προβληματισμού, ανάπτυξη 
ιστορικής σκέψης και συνείδησης).  

 Η συνειδητοποίηση από τους μαθητές της χρησιμότητας ενός διαλόγου με το 

παρελθόν τη σχολική ιστορική έρευνα, με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης 

κατά την έρευνα του ιστορικού υλικού (Λεοντσίνης, 2003). 

Ειδικότερα η αξιολόγηση οφείλει να είναι στο στάδιο της διερεύνησης διαμορφωτική, 
η οποία λαμβάνει διερευνητικό χαρακτήρα, ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να 

προσεγγίζουν την ιστορική πραγματικότητα με βάση τις εμπειρίες τους και τις αντιλήψεις 

τους. Με τη διαμορφωτική αξιολόγηση είναι δυνατόν να καταβάλλεται προσπάθεια 
εντοπισμού και καταγραφής των διεργασιών σύλληψης και ερμηνείας των ιστορικών 

γεγονότων ώστε να ακολουθεί η παρέμβαση του διδάσκοντος. Με τον τρόπο αυτό η 

αξιολόγηση συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της δημιουργικής-συνθετικής εργασίας 
(Λεοντσίνης, 2006).  

Σε δεύτερη φάση η τελική αξιολόγηση λαμβάνεται από κοινού μεταξύ μαθητών και 

διδάσκοντος. Είναι αυτονόητο ότι, εφόσον η ανάπτυξη κριτικής σκέψης αποτελεί βασική 

επιδίωξη του μαθήματος της Ιστορίας, στόχος της αξιολόγησης είναι να αναπτύξουν οι 
μαθητές κριτήρια και μεθόδους κριτικής και αυτοκριτικής, να κινητοποιήσουν την κρίση, τη 

φαντασία και την επινοητικότητα τους (Πλέσσα, 2011). Σε μια προσπάθεια καταγραφής των 

αποτελεσμάτων της Ε.Θ.Δ. για την διεξαγωγή της αξιολόγησης του μαθήματος από τους 
μαθητές ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία προσαρμόστηκαν στα 

δεδομένα των δραστηριοτήτων. Σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, σε διάφορες φάσεις των 

μαθημάτων και για την ανατροφοδότηση του μαθήματος, θέταμε ερωτηματολόγια στους 
μαθητές. Στα ερωτηματολόγια αξιοποιήθηκε η επταβάθμια κλίματα Likert που κατέγραφε 

μικρή ή μεγάλη συμφωνία για το κάθε ερώτημα που έθετε με βαθμονόμηση από 1 για την 

μικρή συμφωνία έως 7 για τις μεγάλη συμφωνία.  

                                             

                                 
                                            Εικόνα 1: Ερώτηση  Α10 

Από την ερώτηση που αφορούσε την συνολική εντύπωση από την συνεργασία των 

καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων μεταξύ τους (διεπιστημονικότητα) οι μαθητές σε 
ποσοστό 92 % απάντησε ότι γι’ αυτόν ήταν ικανοποιητική ή μέτρια ικανοποιητική αυτή η 

συνεργασία. (Εικόνα 1) 
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                                    Εικόνα 2: Ερώτηση Β3 

 
Οι ερωτήσεις της ενότητας Β έθεταν στους μαθητές ερωτήματα γύρω από την Τοπική 

Ιστορία. Η ερώτηση Β3 αφορούσε την απόπειρα σύνδεση τους με την Τοπική Ιστορία. Β3: 

«Τα θέματα της τοπικής ιστορίας που μας απασχόλησαν ανέπτυξαν την κρίση μας και μας 
βοήθησαν στο να συνειδητοποιήσουμε ουσιαστικά θέματα για την ζωή μας στην πόλη.»   Το 

84 % έδειξαν μεσαία και μεγάλη συμφωνία (Εικόνα 2) 

 

                     
                                              Εικόνα 3: Ερώτηση Β4 

Η ερώτηση Β4 αποπειράθηκε να συνδέσει την έρευνα στην Τοπική Ιστορία όπως 
πραγματοποιήθηκε μέσα από την Ε.Θ.Δ. με το μάθημα της ιστορίας. Β4: «Θέλω να μελετήσω 

περισσότερο τις μεθόδους ανάλυσης της  τοπικής  ιστορίας και να τους εντάξω στην ύλη του 

μαθήματος της Ιστορίας.» Το 70 % κατέγραψε ότι θέλει να μελετήσει περισσότερο γύρω από 
τις μεθόδους ανάλυσης της Τοπικής Ιστορίας και μάλιστα θέλει  να το εντάξει και στην 

βασική ύλη του μαθήματος. Έτσι πέραν του ότι αναγνωρίζει την συνάφεια των μεθόδων 

έρευνας της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας με το μάθημα της Ιστορίας, προτείνει και 
μια λύση επικαιροποίησης και ενδυνάμωσης των όρων διδασκαλίας του μαθήματος. (Εικόνα 

3). 

                           
                                         Εικόνα 4: Ερώτηση Δ4 

Η Ερώτηση Δ8 αφορούσε το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας και την μελέτη γύρω 
απ’ αυτήν. Δ8:«Το υλικό που μελετήσαμε ήταν αρκετό για την προσέγγιση του ζητήματος 

της ενεργειακής φτώχειας και την αναγκαιότητα κάλυψης των ασθενέστερων περιοχών». Το 

92% των μαθητών έδειξε μεγάλη και μέτρια συμφωνία γι’ αυτήν την θέση (Εικόνα Δ4). 
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                                          Εικόνα 5: Ερώτηση Δ9 

 

Η ερώτηση Δ9 έθετε το ζήτημα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ερώτηση Δ9: «Το υλικό 

των εργασιών με ευαισθητοποίησαν γύρω από ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης». Το 
ερωτηματολόγιο κατέγραψε ότι το  84% των μαθητών ευαισθητοποιήθηκαν γύρω από 

ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από τις δραστηριότητες του μαθήματος.                                                

 Με βάση τα παραπάνω δεδομένα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η σχολική 
ερευνητική δραστηριότητα είναι συνδεδεμένη και με ιστορική έρευνα των μαθητών. Και 

όταν αυτή πραγματοποιείται αυτή με στόχο την ανάδειξη κριτηρίων της εποχής που 

μελετούμε και στο χρονικό πλαίσιο της οποίας η ανθρώπινη δραστηριότητα εκτυλίσσεται, η 

ιστορική εμβάθυνση στα γεγονότα και στα φαινόμενα του ιστορικού γίγνεσθαι 
απελευθερώνει τους μαθητές από ιδεολογικούς επηρεασμούς, μεταθέτει την ιστορική έρευνα 

σε νέα πεδία μελέτης και συμβάλλει ώστε οι διδάσκοντες να αναπτύξουν στους μαθητές τους 

δεξιότητες ανίχνευσης κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου. (Λεοντσίνης, 2013) 
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Η συμβολή της επικοινωνίας, στη μετεξέλιξη του 

παραδοσιακού σχολείου σε νοήμονα οργανισμό: Από τη 

γνώση στην επίγνωση και τη συναισθηματική νοημοσύνη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Το σχολείο, ως ζωντανός και νοήμων οργανισμός που διαρκώς αντιλαμβάνεται, κατανοεί και 

αυτοδιαχειρίζεται τις αδυναμίες και τις λειτουργικές του υποχρεώσεις, εδράζει τις αυτοδιαμορφωτικές 

ικανότητές του στις διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται πολυεπίπεδα, μεταξύ των μελών 

της κοινότητάς του. Η παρούσα εισήγηση, εστιάζει στις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται 

στη σχολική τάξη, κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, 

δίνοντας έμφαση στις παιδαγωγικές έννοιες του διδασκαλικού ενδιαφέροντος (teacher concern), της 

αξιοπιστίας του εκπαιδευτικού (teacher credibility), της διδακτικής αμεσότητας (teacher immediacy) 

και της διδακτικής σαφήνειας (teacher clarity). Στόχο της εισήγησης αποτελεί η ανάδειξη της 

συμβολής της διδακτικής, λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνιακής δυναμικής του εκπαιδευτικού, στη 

δημιουργία, τροφοδότηση και βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης ενός ευνοϊκού πλαισίου για τη 

σταδιακή μετεξέλιξη της σύγχρονης σχολικής διαδικασίας, που εστιάζεται στη μετάδοση γνώσεων και 

καλλιέργειας δεξιοτήτων, σε μια δυναμική δημιουργίας ενός νοήμονα οργανισμού, ο οποίος 
εξελίσσεται αειφορικά, αξιοποιώντας και τη συναισθηματική του νοημοσύνη. 

 

ABSTRACT 

 
Each school, as alive and intelligent organism which constantly perceives, understands and self-

regulates the flaws and operational obligations, predicated on self-reformed skills and in interpersonal 

relationships, which are multi-developed among members of its community. This paper focuses on the 
interpersonal relationships which take place in the classroom during the teaching process, between 

students and teachers, focusing on pedagogical concepts of teacher concern, teacher credibility, teacher 

immediacy and teacher clarity. The aim of this paper is to highlight the contribution of teaching under 

consideration of a systemic point of view, verbal and nonverbal communication dynamics of education, 

creation, provisioning and improve development of an enabling framework for the gradual evolution of 

modern educational process that focuses on transmission of knowledge and culture skills, in a dynamic 

creation of an intelligent organism which develops sustainably utilizing its emotional intelligence. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 

Σε ένα σύγχρονο σχολείο, το οποίο επιδιώκει την ανακαλυπτική και ομαδο-
συνεργατική μάθηση, την ενσυναίσθηση, τα δημοκρατικά ιδεώδη, την ολόπλευρη ανάπτυξη 

προσωπικοτήτων, την καλλιέργεια συνειδήσεων που χαρακτηρίζουν υπεύθυνους και 

ενεργούς πολίτες και που αναφέρεται σε μια σειρά ακόμη από παιδαγωγικά εύηχους και 
βαρυσήμαντους όρους, με ουσιώδες περιεχόμενο πράγματι, ποια είναι η συμβολή της 

επικοινωνίας στη διδακτική διαδικασία και τη διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ 

των μελών της σχολικής κοινότητας, η οποία εξετάζεται υπό το πρίσμα ενός ευέλικτου 

συστήματος που αυτορυθμίζεται και αυτοοργανώνεται; Μπορούν να συμβάλουν οι 
σύγχρονες επικοινωνιακές προσεγγίσεις στη μετεξέλιξη του παραδοσιακού σχολείου σε ένα 

νοήμονα οργανισμό; Μπορεί το σύγχρονο σχολείο, οικειοποιούμενο παραδοσιακές έννοιες, 
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να μεταβαίνει από τη σφαίρα της παροχής, μετάδοσης ή μεταλαμπάδευσης γνώσεων, στη 

σφαίρα της ανακαλυπτικής μάθησης, της επίγνωσης και του ρόλου της συναισθηματικής 
νοημοσύνης, σε όλα τα επίπεδα σχέσεων, εντός και εκτός της σχολικής μονάδας και κυρίως, 

στο επίπεδο αποτελεσματικής άσκησης του διδακτικού έργου; Τα ερωτήματα αυτά 

προσδιορίζουν το πλαίσιο προβληματισμού της παρούσας εισήγησης, η οποία κινείται κατά 

κύριο λόγο σε θεωρητικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονα μοντέλα συστημικής 
θεώρησης της επικοινωνίας, όπως αυτά π.χ. των Jürgen Habermas και Niklas Luhmann. Η 

προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, εκκινεί από την εννοιολογική 

αποσαφήνιση θεμελιωδών εννοιών, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την αποτελεσματικότητα 
της σύγχρονης διδακτικής πράξης, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Simonds & Cooper, 

2011. Marzano, 2007 κ.ά.), δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην παρουσία των εκπαιδευτικών σε μια 

τάξη που τείνει να μετατραπεί αποκλειστικά σε εικονική. Παράλληλα, οι έννοιες αυτές 
σχετίζονται με τη δυναμική της τάξης ως κοινωνικό σύστημα και τη συμβολή της στην 

αναβάθμιση των εκπαιδευτικών διεργασιών της σχολικής μονάδας, αναβαθμίζοντας έμμεσα 

και τη λειτουργία της, μετατρέποντάς το σχολείο από οργανισμό μετάδοσης και πρόσκτησης 

γνώσεων, σε νοήμονα οργανισμό, ο οποίος, όντας αυτοποιητικός, μπορεί και πρέπει να 
διαθέτει επίγνωση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων του, αναφορικά με το σύνολο των 

στοχεύσεών του. Πιο συγκεκριμένα, οι διαμορφωτικές αυτές έννοιες για τη διδακτική 

διαδικασία που θεωρείται ως συστημική πράξη, η οποία πραγματώνεται στη σύγχρονη 
σχολική τάξη, πρέπει να αποτελούν θεμελιώδη γνώση για κάθε εκπαιδευτικό που αξιώνει να 

είναι αποτελεσματικός. Οι έννοιες αυτές είναι: 

Το διδασκαλικό ενδιαφέρον (teacher concern) 

Με τον όρο διδασκαλικό ενδιαφέρον σχετίζεται η αντίληψη του ρόλου και της ευθύνης 
του εκπαιδευτικού αναφορικά με την άσκηση του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου στο 

σύνολό του (McCroskey & Young, 1981). Ουσιαστικά, σχετίζεται με το βαθμό 

υπευθυνότητας που εκδηλώνει κάθε εκπαιδευτικός σε σχέση με τους γνωστικούς, 
συναισθηματικούς ή άλλους στόχους της διδακτικής διαδικασίας, σε συνάρτηση με τα 

ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών, τα μέσα διδασκαλίας και τη 

διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόζει, καθώς και κάθε άλλη παράμετρο για την 
αποτελεσματική άσκηση του έργου του. 

Η αξιοπιστία του εκπαιδευτικού (teacher credibility) 

Η αξιοπιστία αποτελεί ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

εκπαιδευτικού κατά τη διδακτική διαδικασία και παραπέμπει στη δυνατότητα του μαθητή να 
αντιλαμβάνεται και να αποδέχεται το επιστημονικό κύρος του δασκάλου του (McCroskey et 

al., 2004). Υπό αυτή την έννοια, η αξιοπιστία εκδηλώνεται με την επάρκεια του 

εκπαιδευτικού, η οποία σχετίζεται με την εξειδίκευση του εκπαιδευτικού στο διδακτικό του 
αντικείμενο, το ήθος του (π.χ. φιλική διάθεση, εντιμότητα κ.ά.) και το ενδιαφέρον, το οποίο 

σχετίζεται με την προθυμία του εκπαιδευτικού να δείχνει κατανόηση και να νοιάζεται το 

μαθητή (McCroskey & Teven, 1999). Έρευνες επισημαίνουν ότι η αξιοπιστία του 
εκπαιδευτικού συναρτάται με εκατοντάδες παραμέτρους της επικοινωνιακής του 

συμπεριφοράς, όπως η αμεσότητα, οι απρεπείς εκφράσεις, η λεκτική επιθετικότητα, η 

αντιδραστικότητα, η επιβράβευση, η ενθάρρυνση των μαθητών κ.ά. (Schrodt et al., 2009. 

Edwards & Myers, 2007. Mottet et al., 2007. Schrodt, 2003. Myers, 2001). Επίσης, βρέθηκε 
ερευνητικά ότι η αξιοπιστία του εκπαιδευτικού επιδρά θετικά στις σχέσεις εκπαιδευτικού-

μαθητή, στη θετική αξιολόγηση της διδασκαλίας, στην παρακίνηση των μαθητών και στη 

βελτίωση των μαθησιακών του επιδόσεων (Finn et al., 2009. Schrodt et al., 2009. Myers & 
Martin, 2006. Johnson & Miller, 2002). 

Η διδασκαλική αμεσότητα (teacher immediacy) 

Η διδασκαλική αμεσότητα αποτελεί την πιο δημοφιλή και περισσότερο ερευνημένη 

έννοια της διδακτικής επικοινωνίας, η οποία παραπέμπει στις μορφές επικοινωνιακών 
συμπεριφορών που σχετίζονται με τη σωματική εγγύτητα και τη ψυχοσυναισθηματική 

απόσταση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών μέσα στην τάξη (Mehrabian, 1969). Η 

διδασκαλική αμεσότητα σχετίζεται παραδοσιακά με λεκτικές και μη λεκτικές διαστάσεις της 
διδασκαλίας, μολονότι ορισμένοι ερευνητές υπογραμμίζουν πως σχετίζεται περισσότερο με 
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τις μη λεκτικές (Simonds, 1997. Christophel, 1990. Gorham, 1988.). Άλλοι ερευνητές (Zhang 

& Oetzel, 2006. Mottet & Richmond, 1998 κ.ά.) κάνουν λόγο για τρεις βασικές μορφές 
αμεσότητας, τη διδακτική, η οποία σχετίζεται με τις συμπεριφορές που αναπτύσσονται κατά 

τη διδασκαλία και ενισχύουν τη διάθεση προσέγγισης εκπαιδευτικών και μαθητών, τη 

σχεσιακή, η οποία περιλαμβάνει συμπεριφορές που επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών και την προσωπική αμεσότητα, η οποία αναφέρεται σε 
συμπεριφορές που αφορούν στα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, όπως η 

ιδιοσυγκρασία, η προσωπικότητα, το ήθος, το μορφωτικό τους επίπεδο κ.ά.  Επίσης, 

πολυάριθμες μελέτες επισημαίνουν ότι η λεκτική και η μη λεκτική αμεσότητα σχετίζονται 
θετικά με τη μαθησιακή και γνωστική ικανότητα των μαθητών σε όλο τον κόσμο, με μικρές 

εξαιρέσεις σε ορισμένες ασιατικές χώρες (Zhang et al., 2007. Roach & Byrne, 2001. Myers, 

Zhong, & Guan, 1998. Neuliep, 1997).  
Η διδασκαλική σαφήνεια (teacher clarity) 

Η έννοια της διδασκαλικής σαφήνειας παραπέμπει σε συμπεριφορές εκπαιδευτικών 

που συμβάλλουν στην πιστότητα των διδακτικών μηνυμάτων και σχετίζεται άμεσα με τη 

διδακτική αποτελεσματικότητα (Chesebro & Wanzer, 2006). Ο «σαφής» εκπαιδευτικός, 
συνήθως δεν μιλάει στους μαθητές του με ασάφειες, αοριστίες, παραπλανητικές ή 

συγκεχυμένες έννοιες, με ακατάλληλα παραδείγματα, δυσνόητες εκφράσεις ή αδόκιμους 

όρους που τους μπερδεύουν. Αντίθετα, έχει τη δυνατότητα να διεγείρει τις γνωστικές 
ικανότητες των μαθητών χρησιμοποιώντας κατάλληλα δομημένα λεκτικά και μη λεκτικά 

μηνύματα (Chesebro & McCroskey, 2001). Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι η σαφήνεια του 

εκπαιδευτικού παρουσιάζει συνάφεια  με τη διδακτική αποτελεσματικότητα, καθώς 

συμβάλλει στην καλλιέργεια της γνωστικής και συναισθηματικής μάθησης, στην αύξηση των 
κινήτρων μάθησης και στη μείωση του ακαδημαϊκού άγχους (Zhang & Zhang, 2005. 

Chesebro, 2003. Powell & Harville, 1990). Οι Kennedy, Cruickshank, Bush και Myers 

(1978), ορίζουν τη διδακτική σαφήνεια λαμβάνοντας υπόψη τους κριτήρια, όπως η 
διαδικασία αξιολόγησης των μαθητικών επιδόσεων, η παροχή ευκαιριών μάθησης, η χρήση 

παραδειγμάτων και ανακεφαλαιώσεων κατά τη διδασκαλία κ.ά. Ομοίως, οι McCaleb & 

White (1980) θέτουν ως κριτήρια ορισμού της διδακτικής σαφήνειας τη συνέχεια στη 
διδακτέα ύλη, την επεξηγηματική ικανότητα του εκπαιδευτικού, το επίπεδο κατανόησης, τη 

δομή του μαθήματος και τον τρόπο παρουσίασής του στους μαθητές. Από τους ορισμούς 

αυτούς, καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για μια ευρεία έννοια με ποικίλα χαρακτηριστικά, 

που περιστρέφονται γύρω από την κατανόηση του μαθήματος. 

 
2. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΝΟΗΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
 

Η γνώση και κυρίως η αξιοποίηση των παραπάνω εννοιών, συμβάλλει στη σταδιακή 

μετεξέλιξη μιας κλασικής σχολικής μονάδας σε νοήμονα οργανισμό. Νοήμων θεωρείται ο 
οργανισμός που διαθέτει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται και να προσλαμβάνει τα ποικίλα 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα, αφού τα υποβάλλει σε γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές 

διεργασίες, προβαίνοντας σε διακρίσεις, συγκρίσεις, ταξινομήσεις, αναπλαισιώσεις και 

ποικίλες άλλες συμπεριφορικές διαδικασίες, προκειμένου να επιλέξει ή να απορρίψει, να 
προβλέψει, να προγραμματίσει ή να σχεδιάσει, να αποδεχτεί ή να αρνηθεί, ώσπου να επιτύχει 

τελικά την αυτοτέλεια, την αυτοσυντήρηση και την αυτοδιάθεσή του, καταλήγοντας στην 

ορθότερη απόφαση, κατά την κρίση του, την οποία εκδηλώνει με συγκεκριμένες πράξεις ή 
συμπεριφορές που παραπέμπουν σε δυνατότητα αυτοποίησης, σύμφωνα με το θεωρητικό 

πλαίσιο του Luhmann (2002). Υπό την έννοια αυτή, το σχολείο, ως νοήμων οργανισμός, 

οφείλει να παρακολουθεί, να παρατηρεί, να προσεγγίζει με έντονο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, 

να λειτουργεί συνδιαμορφωτικά σε συνεργασία με την πολιτεία, την τοπική κοινωνία και 
τους πολίτες-μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονείς, φίλους και κάθε ενεργό πολίτη που 

επιθυμεί να συνεισφέρει, σε εθελοντική βάση, στα εκπαιδευτικά δρώμενα, διδακτικά, 

πολυπολιτισμικά και κοινωνικά, σε ολόκληρο σχεδόν το φάσμα εντοπισμού της 
συναισθηματικής νοημοσύνης κοντολογίς. 
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Σύμφωνα με την παραπάνω εννοιολογική τοποθέτηση, ο συνδυασμός των 

προαναφερόμενων όρων συμβάλλει, μεταξύ πολλών άλλων, στη διαμόρφωση και 
οικοδόμηση ενός ισχυρού επικοινωνιακού πλαισίου διδασκαλίας, το οποίο αποτελεί θεμέλιο 

λίθο ανάπτυξης ισχυρών δεσμών και διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία ευρύτερα, ενισχύοντας το κλίμα της τάξης και δημιουργώντας 

ισχυρή διδακτική δυναμική που αποδόθηκε στον αγγλοσαξωνικό χώρο με τη φράση “power 
in the classroom” (Richmond & McCroskey, 1992). Η δυναμική αυτή μετατοπίζει το κέντρο 

βάρους της διδασκαλίας που πραγματοποιόταν στο παραδοσιακό σχολείο, από το μοντέλο 

της μετάδοσης ή μεταλαμπάδευσης της γνώσης από το δάσκαλο προς το μαθητή, σε ένα νέο 
περιβάλλον μάθησης, όπου ο μαθητής καλείται να ανακαλύψει τη γνώση με τις δικές του 

δυνάμεις, μαθαίνοντας διευρευνητικά και έχοντας επίγνωση των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ 

ερωτημάτων και απαντήσεων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, τα γνωσιακά θέσφατα 
αμφισβητούνται και επανεξετάζονται, ο επιστημονικός δογματισμός σχετικοποιείται και η 

αυθεντικότητα της αλήθειας εσωτερικοποιείται αφού, προηγουμένως, καταστεί υποκειμενική, 

έχοντας ήδη υποστεί τη βάσανο της ερευνητικής διαδικασίας με ποικίλες μεθόδους και 

τελικά, την κριτική της επιστημονικής κοινότητας.  
Σε ένα τέτοιο διδακτικό περιβάλλον, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, αφήνοντας πίσω του 

τις πρακτικές του συγκαλυμμένου «μαθητοκεντρικού δασκαλοκεντρισμού», οφείλει να 

πορεύεται προς σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες εμφορούνται από τις αρχές που 
επισημαίνουν οι έννοιες του διδασκαλικού ενδιαφέροντος, της αξιοπιστίας, της αμεσότητας 

και της σαφήνειας του εκπαιδευτικού, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, ξεπερνώντας κατά 

πολύ τα όρια της πάλαι ποτέ προσφιλούς έννοιας της «μεταδοτικότητας». Το πλαίσιο της 

σύγχρονης διδασκαλίας, η οποία θέτει ως πρώτιστο μέλημά της την αποτελεσματικότητα και 
την επίτευξη των μαθησιακών στόχων στο σύνολό τους, σε άριστο και εποικοδομητικό, 

σχολικό κλίμα, με υγιείς και ευχάριστες, διαπροσωπικές σχέσεις, είναι πλαίσιο παιδαγωγικής 

υπευθυνότητας και ελεύθερης έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων. Αυτό είναι το 
θεμελιώδες πλαίσιο αναφοράς που προτείνεται από τον κλάδο της Διδακτικής Επικοινωνίας 

(Instructional Communication), αποσκοπώντας στην ανάπτυξη ενδοταξικής και ενδοσχολικής 

«συναισθηματικής νοημοσύνης» η οποία, με τη σειρά της, θεωρείται ο σημαντικότερος 
παράγοντας μετεξέλιξης του παραδοσιακού σχολείου σε νοήμονα οργανισμό (Myers & 

Anderson, 2008. Mottet, Richmond & McCroskey, 2005). 

Είναι προφανές ότι η έννοια της σχολικής, συναισθηματικής νοημοσύνης, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μεταφορικά, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα και ταυτόχρονα τη 
δυνατότητα ανάπτυξης, από το σχολικό οργανισμό, διεργασιών αυτοαντίληψης, 

αυτορρύθμισης και αυτοδιάθεσης, σαν αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, με απώτερο 

στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του και κατά συνέπεια, τη βελτίωση του 
ενδοσχολικού κλίματος και την πρόοδο των μελών της σχολικής κοινότητας, με την ευρεία 

της έννοια. Η σχολική μονάδα, επιτυγχάνοντας να λειτουργεί με συναισθηματική νοημοσύνη, 

δημιουργεί προϋποθέσεις για τη βελτίωση όλων των ποιοτικών δεικτών, σε όλα της τα 
επίπεδα, από τη διδακτική αποτελεσματικότητα σε κάθε τμήμα έως το πολυσυζητούμενο 

άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, σε μόνιμη και όχι μόνο περιστασιακή βάση 

(MacGilchrist, Reed & Myers, 2004. Cohen, 2001. Cotton & Laura, 1998). Με αυτή τη 

δυναμική, διευρύνεται το δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων και επιτυγχάνονται ποικίλες και 
πολυδιάστατες αλληλεπιδράσεις που αποτιμώνται στα δίπολα «δάσκαλος-μαθητής» και 

«σχολείο-κοινωνία». Κάθε ενδοταξικός χώρος παύει να αποτελεί κλειστό περιβάλλον 

μάθησης αλλά διευρύνεται και μετατρέπεται σε ένα ανοικτό και ευέλικτο σύστημα, 
κοινοτικοποιείται και τείνει προς την κατεύθυνση της αειφόρου διεύρυνσης, πέραν των 

παραδοσιακών ορίων της ελληνικής, εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Τείνει προς την 

ανακάλυψη νέας γνώσης, την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών, τη δημιουργία έξυπνων και 

πρωτοπόρων εφαρμογών, τις σύγχρονες αρχές της παγκόσμιας κοινότητας, όντας 
εξωστρεφές, δημιουργικό και καινοτόμο. Τείνει να γίνει ένα σχολείο που σέβεται το παιδί, 

ένα σχολείο που λειτουργεί πραγματικά στο πλαίσιο που θέτουν οι Επιστήμες της Αγωγής.  
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3. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ   

Μετατοπίζοντας τον προβληματισμό από το θεμελιώδες ερώτημα του παρόντος συνεδρίου 

που θέτει αξιωματικά την άποψη ότι η γνώση έχει αξία, καθώς προσπαθεί να διακριβώσει, 
παράλληλα, «ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία», επιχειρείται να δοθεί μια 

διαφοροποιημένη διάσταση, επαναδιατυπώνοντας ρητορικά το ερώτημα «η γνώση έχει 

μεγαλύτερη αξία ή η επίγνωση;», δηλαδή η γνώση αυτή καθεαυτή ή η συνειδητοποίηση της 
γνώσης και η δυνατότητα να γνωρίζει κανείς, να παράγει και να ανακαλύπτει νέα γνώση; 

Παραφράζοντας το Σωκράτη, το ερώτημα θα μπορούσε να ήταν, τι έχει μεγαλύτερη αξία το 

«εν οίδα», το οποίο παραπέμπει σε γνώση ή το «ουδέν οίδα», που δηλώνει την άγνοιά του, 
παραπέμποντας στην επίγνωση της γνωσιακής του κατάστασης; Κάθε γνώση είναι μοναδική 

και γι’ αυτό, λόγω μοναδικότητας, έχει τη δική της αξία, την αυταξία της. Συνεπώς, θεωρώ 

ότι το ερώτημα «ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία» δεν είναι τόσο δόκιμο, επειδή 

επιχειρείται μέσω αυτού να συγκριθούν ανόμοια «μεγέθη», δηλαδή γνώσεις με ανόμοιο 
περιεχόμενο, με ανόμοιες διαστάσεις, σημασίες και συμβολισμούς. Το ερώτημα θα ήταν πιο 

δόκιμο εάν εντασσόταν σε ένα συγκριτικό πλαίσιο συγκεκριμένων ερωτημάτων, όπως π.χ. 

«ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία, σε σχέση με την προσωπικότητα του παιδιού ως 
μελλοντικού πολίτη ή σε σχέση με την πρόοδο της επιστήμης κ.λπ.». Εξάλλου, η γνώση, 

πέρα από την αντικειμενικότητα που περιλαμβάνει, διαθέτει και μια εντελώς υποκειμενική 

διάσταση, καθώς σχετίζεται συχνά με ένα συμβολικό περιεχόμενο και μια ερμηνευτική 

διάσταση, η οποία της αποδίδεται από τον «κάτοχό» της, ενδεχομένως διαφοροποιημένο από 
αυτό που εννοούσε ο «παραγωγός» της! 

Όμως, η δυνατότητα να γνωρίζουμε βρίσκεται πάνω από την ίδια τη γνώση, η αξία της 

οποίας, βέβαια, δεν πρέπει να αμφισβητείται, εάν πρόκειται για «προϊόν» επιστημονικά 
τεκμηριωμένης διαδικασίας ή για αποτέλεσμα-συμπέρασμα αξιόπιστης έρευνας. Το σχολείο, 

ως νοήμων οργανισμός, με όχημα τη συναισθηματική νοημοσύνη, στις διαστάσεις που 

αναφέρθηκε παραπάνω, οφείλει να προσκτά νέα γνώση, βασιζόμενο στα βιώματα και τις 
εμπειρίες του, εμπλουτίζοντας διαρκώς και ανανεώνοντας την προγενέστερη γνώση που 

διαθέτει προς όφελος των μελών και της εύρυθμης λειτουργίας του. Το σχολείο, ως νοήμων 

οργανισμός, έχοντας επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, της δυναμικής και των 

στόχων του, οφείλει να συνεργάζεται με πρόσωπα και φορείς, εντός και εκτός εκπαιδευτικής 
κοινότητας, εάν κρίνεται σκόπιμο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αξιοποιηθεί το 

σύνολο των δυνατοτήτων του για παραγωγή νέας γνώσης καινοτομώντας και πολύ 

περισσότερο, για εφαρμογή νέας γνώσης πρωτοτυπώντας. Θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει τα 
διαθέσιμα και διατιθέμενα διδακτικά και υλικοτεχνικά μέσα, τις δυνατότητες όλου του 

προσωπικού, τα ενδιαφέροντα και τις εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών, τα 

επαγγέλματα και τις ασχολίες των γονέων, τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας, τον 
παραγωγικό και επιχειρηματικό της ιστό και το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών.  

Κάτι τέτοιο δεν συνιστά απλώς μια ευρεία γνώση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού 

γίγνεσθαι αλλά, πολύ περισσότερο, επίγνωση της θέσης και του ρόλου του σχολικού 

οργανισμού σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον και τη δυναμική που αυτό διαθέτει, 
επιδιώκοντας να μετάσχει ενεργά στην αξιοποίηση αυτής της δυναμικής, προς «ίδιον 

όφελος». Το όφελος αυτό βέβαια, μιλώντας για σχολικό οργανισμό, είναι αυτονόητο ότι δεν 

μπορεί παρά να είναι κοινό. Συναισθηματική νοημοσύνη για έναν σχολικό οργανισμό, θα 
μπορούσε να σημαίνει αντίληψη της πολυδιάστατης εικόνας του μέσα σε ένα μεταγνωστικό 

πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, η ρεαλιστική διάγνωση δημιουργεί την αντικειμενική γνώση και η 

επίγνωσή της συμβάλλει στην πολυεπίπεδη αποτελεσματικότητα, «αναγκάζοντας» τη 

μεταδοτικότητα του δασκάλου να παραχωρήσει τη θέση της στη συνεργατική, ανακαλυπτική 
και βιωματική μάθηση, καθιστώντας σταδιακά τα παιδιά μαθησιακά αυτοδύναμα.  Ωστόσο, 

αυτό μπορεί να συμβεί υπό την προϋπόθεση ότι το διδασκαλικό ενδιαφέρον, η αμεσότητα, η 

σαφήνεια και η αξιοπιστία του εκπαιδευτικού, όπως ορίστηκαν παραπάνω, θα αποτελέσουν 
τα δυνατά σημεία της διδασκαλίας σε κάθε σχολική τάξη, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό, 
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διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον, απαραίτητο για κάθε σχολικό, νοήμονα οργανισμό, με 

επίγνωση βασισμένη στη συναισθηματική του νοημοσύνη. Η προοπτική αυτή, θα μπορούσε 
να αποτελέσει μια ρεαλιστική, διδακτική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος, ένα σχολείο 

δημιουργικό, ανοιχτό και ανθρώπινο, ένα σχολείο ζωντανό, νοήμον, κοινωνικά ευέλικτο και 

καινοτόμο. Η συνειδητοποίηση και αξιοποίηση αυτής της γνώσης θα μπορούσε να έχει την 

πιο μεγάλη αξία. 
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Εισαγωγή 

Στο συμπόσιο τίθενται από την οπτική της συστημικής θεωρίας προβληματισμοί 

σχετικά με τη γνώση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία της ως αναδυτική δομή των 

κοινωνικών συστημάτων εντός του σχολείου δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία και 

το ρόλο των ΤΠΕ. 

Θα προσεγγιστεί η σχολική γνώση μέσα από συστημική προσέγγιση, κατά την οποία 

ο άνθρωπος και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί προσδιορίζονται ως νοήμονα συστήματα 

σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους. Η γνώση αποτελεί θεμελιώδες συστατικό 

και λειτουργικό στοιχείο αυτών των συστημάτων και συνιστά μέρος της ταυτότητάς 

τους.  

Θα προσπαθήσουμε να δούμε τη σχολική γνώση μέσα από δυο τουλάχιστον 

διαδρομές. Αναδυόμενη μέσα από τις αλληλεπιδράσεις και τις εσωτερικές διεργασίες 

των συστημάτων, αλλά και μετασχηματίζουσα τα ίδια τα συστήματα και τα σύνορά 

τους.  

Μέσα από αυτό το πολύπλοκο πλαίσιο θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τη σημασία 

της οργάνωσης και της διαχείρισης της γνώσης στο σχολικό περιβάλλον για την 

ανάπτυξη ατομικής και συλλογικής νοημοσύνης.  

Προσωπική vs. Σχολική γνώση: Η ανάπτυξη της γνώσης ως αυτοαναφορική και 

αυτοποιητική λειτουργία των ψυχικών και κοινωνικών συστημάτων  

Καθ. Αναστάσιος Κοντάκος 

Η συστημική θεωρία ως θεωρία των κοινωνικών συστημάτων του Λούμαν έχει 

διαμορφώσει ένα νέο δυναμικό και ανατρεπτικό πλαίσιο παιδαγωγικού 

προβληματισμού, σχεδιασμού και στοχασμού, το οποίο όμως δεν έχει διεισδύσει 

ακόμα ως αναλυτικό και ερμηνευτικό εργαλείο της εκπαίδευσης σε ικανοποιητικό 

βαθμό εντός των επιστημονικών ορίων του επίσημου παιδαγωγικού ντισκούρς. Στην 

παρούσα θεωρητική εισήγηση επιχειρείται μια συστημική προσέγγιση του 

φαινομένου της γνώσης σε διάφορα δομικά συζευγμένα συστήματα αναφοράς. 

Συγκεκριμένα η γνώση προσεγγίζεται ως διαδικασία σε επίπεδο ψυχικών, δηλαδή 
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συνειδησιακών συστημάτων και σε επίπεδο οργανώσεων (υποσυστημάτων) και 

συστημάτων, δηλαδή συμβολικών ή νοηματικών συστημάτων. Όλα τα στοιχεία 

σχετικά με τη γνώση υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για μια αυτοαναφορική και 

αυτοποιητική, ανοικτή μεν αλλά τελεστικά κλειστή διαδικασία.  Η ανάπτυξη της 

γνώσης ως ατομική, συλλογική και κοινωνική διαδικασία αποτελεί και την κεντρική 

λειτουργία του σχολείου, τη δια της διδασκαλίας μάθηση. Στην παρούσα εισήγηση 

επιχειρείται μια χαρτογράφηση των διασυνδέσεων των δομών γνώσης και στα τρία 

αυτά επίπεδα. 

 

Η συστημική προσέγγιση και η Πληροφορική στην εκπαίδευση. Θεωρητικές 

προσεγγίσεις της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, παρανοήσεις 

και ιστορική εξέλιξη.  

Γεώργιος Φεσάκης,  Επικ. Καθ. 

"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes." 

 Edsger Dijkstra 

Η Πληροφορική, ως επιστημονικός κλάδος που η γέννηση του συνδέεται άμεσα 

ιστορικά με την εμφάνιση της συστημικής σκέψης, είναι φυσικό να αναμένεται να 

γίνει γέφυρα για την πρόσβαση των παιδιών στην συστημική προσέγγιση . Αντίθετα 

στην πράξη εμφανίζεται μια μάλλον μυωπική και συντηρητική προσέγγιση στην 

ενσωμάτωση της στα εκπαιδευτικά συστήματα που δεν έχει αποδώσει ακόμα όσα θα 

ήταν δυνατό.   Στο συμπόσιο θα εισαχθεί σύντομα η εξέλιξη των προσεγγίσεων της 

εισαγωγής και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ και της Πληροφορικής στα εκπαιδευτικά 

συστήματα. Στην πορεία της προσπάθειας αυτής έχουν εμφανισθεί διάφορες 

προσεγγίσεις καθώς και εννοιολογικές παρανοήσεις, όπως είναι φυσικό άλλωστε σε 

μια διαδικασία προσαρμογής και μάθησης. Ειδικότερα διακρίνουμε τα διάφορα 

μοντέλα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ (κάθετο, οριζόντιο, πραγματολογικό, 1-1, BYOD, 

MOOC, flipped classroom κ.α.) που υπαγορεύονται από τεχνολογικούς και 

εκπαιδευτικούς παράγοντες, κυρίως όμως εστιάζουμε στην εννοιολογική προσέγγιση 

των ΤΠΕ και της Πληροφορικής εξετάζοντας σημαντικής επίδρασης προσεγγίσεις: 

εποπτικό μέσο, νοητικό εργαλείο, μαθησιακό περιβάλλον, πληροφοριακός 

εγγραμματισμός, ψηφιακός εγγραμματισμός, και ιδιαίτερα την σύγχρονη προσέγγιση 

της υπολογιστικής σκέψης. Η υπολογιστική σκέψη είναι μια οπτική για την εισαγωγή 

και την αξιοποίηση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση βασισμένη στη συστημική 

προσέγγιση η οποία άλλωστε αποτελεί θεμέλιο και της ίδιας της Πληροφορικής. Με 

δύο λόγια η υπολογιστική σκέψη πρεσβεύει την ανάγκη να εφοδιαστούν οι μαθητές 

της γενικής εκπαίδευσης με έννοιες και μεθοδολογίες από την Πληροφορική που θα 

τους επιτρέψουν να αναπτύξουν την ικανότητα επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων 

αξιοποιώντας τους υπολογιστικούς πόρους. 

Στόχος της τοποθέτησης είναι να αναπτυχθεί ένα νήμα διαλόγου στο πλαίσιο του  

συμποσίου προς την κατεύθυνση του ρόλου της πληροφορικής για την ανάπτυξη της 

συστημικής σκέψης των παιδιών της γενικής εκπαίδευσης. Μετά την σύντομη 

παρουσίαση των εννοιών και των δεδομένων θα γίνει συζήτηση. 
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Από τα σημεία στο σύνολο και στο σύστημα  

Καθ. Φραγκίσκος Καλαβάσης 

 

 ή  ή . ή και  

 

Τα σημεία έχουν το καθένα τη θέση και τη σημασία του. Αν τα δούμε ως σύνολο, αν 

δηλαδή γνωρίζουμε ότι αυτά και μόνον αυτά ανήκουν σε  μια ενότητα και μόνον σε 

αυτή, περιέχουν και περιέχονται στο νόημα του συνόλου των συγκεκριμένων 

σημείων. Από τα σημεία και την έννοια του ανήκειν αποκτά νόημα η ενότητα, όπως 

συμβαίνει σε ένα βιβλίο με τα κεφάλαιά του και με την αναγραφή τους στη σελίδα 

των περιεχομένων του.  

Αντίστοιχα  οι σχολικές γνώσεις της πρώτης ώρας, της δεύτερης, κλπ. έχουν μιαν 

απόλυτη αλλά και σχετική σημασία μέσα στη σημασία της σχολικής ημέρας και του 

ωρολογίου προγράμματος. Αντίστοιχα συμβαίνει με τις γνώσεις της κάθε τάξης και 

της κάθε βαθμίδας.  

Διαφορετικό νόημα αποκτούν τα σημεία και το σύνολο εάν μπορέσουμε να δούμε και 

να πούμε τις συνδέσεις μεταξύ τους, ακόμη περισσότερο εάν οι συνδέσεις αυτές 

αντιστοιχούν και μοντελοποιούνται σε κάποια λογική δομή.  

Συμπληρώνουμε στη συνέχεια την αντίληψή μας με τις ιδιότητες της συγκεκριμένης 

δομής, καθώς και με  τις σχέσεις της δομής με το εκάστοτε περιβάλλον και με τις 

δυνατότητες μετασχηματισμών της δομής που οι σχέσεις και ιδιότητες συνεπάγονται.  

Μέσα σε αυτό το πλέγμα μπορούμε να αντιληφθούμε πλέον την ανάδυση, την 

ιεράρχηση, τη λειτουργία, τις συνδέσεις και τους μετασχηματισμούς της γνώσης.  

Θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, καθώς και το μοντέλο του 

πενταγώνου για τη αλληλεπίδραση του μαθητή με τη σχολική μονάδα στη μαθησιακή 

διεργασία. Σχετικές αναφορές υπάρχουν στους 6 τόμους της σειράς Θέματα 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, επιμέλεια Α. Κοντάκος και Φ. Καλαβάσης, εκδόσεις 

Ατραπός και εκδόσεις Διάδραση.   



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ:  Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
 

 

Η προσέγγιση της γνώσης από τη σκοπιά τριών επιστημολογικών θέσεων: 

Συνέπειες για το σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων.  

Καθηγητής, Ιωάννης Χατζηγεωργίου 

Στο ερώτημα σχετικά με την ‘πιο αξιολόγηση γνώση’ μπορεί να  δοθεί έμμεσα μια 

απάντηση από τη σκοπιά τριών διαφορετικών θέσεων ως προς το τι θεωρείται γνώση. 

Αυτές οι θέσεις αποτέλεσαν τις βάσεις της παραδοσιακής/ακαδημαϊκής, της 

προοδευτικής και της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης. Παρόλο που ιδέες και από τα τρία 

εκπαιδευτικά ρεύματα ή σχολές φαίνεται να υιοθετούνται, ή τουλάχιστον να 

θεωρούνται σημαντικές, από τους εκπαιδευτικούς, η διαφορετική άποψη όσον αφορά 

το ‘τι θεωρείται γνώση’ θέτει ένα μεγάλο πρόβλημα σχετικά όχι μόνο με την 

επιστημολογική βάση του αναλυτικού προγράμματος, αλλά και με το πώς τα ίδια τα 

παιδιά στα σχολεία μπορούν να προσεγγίσουν το θέμα της ‘πιο αξιόλογης γνώσης’.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο λειτουργίας (Nόμος 3966/2011), τα Πρότυπα Πειραματικά 
Σχολεία (ΠΠΣ) αποκτούν σύγχρονο λειτουργικό και κοινωνικό ρόλο στην εκπαίδευση, 

εναρμονισμένο με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, τις ανάγκες της διαρκώς μεταβαλλόμενης 

εποχής της κοινωνίας της πληροφορίας και της τεχνολογίας. Αριστεία, καινοτομία, έρευνα, 

πειραματισμός, αξιολόγηση είναι οι πέντε βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται 
και αναπτύσσεται η λειτουργία καθώς και ο νέος κοινωνικός ρόλος των ΠΠΣ. Σε αυτή τη 

διαδικασία, η αξιολόγηση παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε όλα τα επίπεδα (δομές, εκπαιδευτικό 

έργο, υλικοτεχνική υποδομή, επιλογή στελεχών, εκπαιδευτικών και μαθητών). Η παρούσα 
ανακοίνωση εστιάζει στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που επιλέγονται για 

θητεία σε ΠΠΣ και συγκεκριμένα: 1) στην αναγκαιότητα αξιολόγησης, 2) στις μορφές και τα 

στάδια αξιολόγησης, 3) στον τρόπο και το βαθμό στον οποίο η αξιολόγηση μπορεί να 
συμβάλλει στην προώθηση των υπόλοιπων 4 πυλώνων στήριξης της ανάπτυξης των ΠΠΣ. 

Αφού διερευνηθούν τα παραπάνω ερωτήματα με κριτική ανάλυση κειμένου, θα γίνει 

προσπάθεια αποτίμησης της διαδικασίας της αξιολόγησης. Τέλος, θα διατυπωθούν προτάσεις 

προώθησης του θεσμού της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών καθώς η νέα κουλτούρα 
μάθησης στο σύγχρονο ΠΠΣ ξεκινά από την επαγγελματική γνώση και τη στάση των 

εκπαιδευτικών που τη στηρίζουν.  

 

ABSTRACT 

Under the new operating framework (Law 3966/2011), model experimental schools 

(MES) acquire modern functional and social role in education, in line with modern learning 

theories, the needs of the ever changing era of the information society and technology. 
Excellence, innovation, research, experimentation, evaluation are the five basic pillars on 

which it is based and developed the operation and the new social role of MES. In this process, 

evaluation plays a key role at all levels (structures, educational work, logistics, selection of 
executives, teachers and students). This communication focuses on the evaluation process of 

teachers selected for service in MES, namely: 1) the need for evaluation, 2) forms and stages 

of evaluation, 3) the manner and extent to which the evaluation can contribute to the 

promotion of 4 remaining pillars supporting the development of MES. Having explored these 
questions by critically analyzing text will attempt valuation of the evaluation process. Finally, 

recommendations will be made to promote the institution of teacher evaluation as the new 

mailto:smpalom@upatras.gr
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learning culture in modern MES starts from the professional knowledge and attitudes of 
teachers who support it. 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Με τον νόμο 4376/1929 ιδρύονται για πρώτη φορά τα Πειραματικά σχολεία Αθηνών 

κα Θεσσαλονίκης: «Προς θεωρητικήν και πρακτικήν παιδαγωγικήν μόρφωσιν των 
μελλόντων καθητητών και σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως, άμα δε και προς θεραπείαν της 

παιδαγωγικής επιστήμης, ιδρύεται εν τοις πανεπιστημίοις Αθηνών και Θεσσαλονίκης ανά έν 

πειραματικόν σχολείον, όπερ, αποτελούμενον εξ ενός μονοταξίου δημοτικού σχολείου, ενός 

εξαταξίου δημοτικού σχολείου και ενός εξαταξίου γυμνασίου, προσαρτάται εις την τακτικήν 
έδραν της παιδαγωγικής εκατέρου πανεπιστημίου».  

Στη συνέχεια τα Πανεπιστήμια Πατρών και Κρήτης και Μακεδονίας ιδρύουν 

Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων. To  1972 με την υπουργική απόφαση 80852/5-8-
1972 ιδρύεται το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών. Με το προεδρικό 

διάταγμα (Π.Δ.) 631/29-8-1978 ιδρύεται μεικτό Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο του 

Πανεπιστημίου Πατρών και καθορίζεται θέση Γενικού Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης ως 
Διευθυντή όλου του Σχολείου. Με το βασικό νόμο για τη γενική εκπαίδευση 309/1976, 

άρθρο 79, κυρώνεται η μέχρι τότε λειτουργία του Πειραματικού Σχολείου και οι τίτλοι. Με 

αντίστοιχα διατάγματα ιδρύονται Πειραματικά σχολεία στην Κρήτη και την Μακεδονία. Το 

Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύεται με απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ. Πετσάλνικου και Οικονομικών Γ. Δρυ (ΦΕΚ 

1157/19-9-2000, τεύχ. Β΄). Τα υπόλοιπα Πειραματικά σχολεία που βρίσκονται στην Αθήνα 

και λοιπή χώρα, λειτουργούν με τον νόμο του 1985 επί Πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου, 
στον οποίον εντάχτηκαν τότε και τα Πρότυπα Σχολεία όπως η Βαρβάκειος κ.α.  

Το διδακτικό προσωπικό τοποθετείται κατόπιν εισήγησης του ΚΥΣΔΕ στον Υπουργό 

Παιδείας με μεταθέσεις ύστερα από πανελλήνια προκήρυξη ανάλογα με τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα τους. Οι μαθητές εισάγονται στα σχολεία αυτά με κλήρωση. Τα 

Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων  διατελούν υπό την άμεση εποπτεία καθηγητή 

Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου στο οποίο υπάγεται το αντίστοιχο Πειραματικό σχολείο.  

Με τον νόμο 3966/2011, τα πειραματικά σχολεία «μεταλλάσσονται» κατόπιν αξιολόγησης σε 
Πρότυπα Πειραματικά σχολεία. Η στοχοθεσία των πρώην πειραματικών σχολείων 

διατηρείται μεν, αλλά εμπλουτίζεται με όρους αριστείας, καινοτομίας και δημιουργικότητας. 

Η λειτουργία και ο νέος κοινωνικός ρόλος των Πρότυπων Πειραματικών σχολείων 
στηρίζεται σε πέντε πυλώνες: αριστεία, καινοτομία, έρευνα, πειραματισμός και αξιολόγηση. 

Έτσι, οι σχολικές μονάδες αξιολογούνται ύστερα από αίτησή του Σχολικού 

Συμβουλίου τους, η οποία συνοδεύεται από φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά, με βάση 

κριτήρια όπως το εκπαιδευτικό προσωπικό, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και 
καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και σε πανελλήνιους και 

διεθνείς διαγωνισμούς, οι υλικοτεχνικές υποδομές, η σύνδεση με τους φορείς σύμφωνα με το 

άρθρο 46, καθώς και λοιπά στοιχεία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια της 

αξιολόγησης και καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση. Οι σχολικές 

μονάδες ορίζονται ως Π.Π.Σ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

Ξεκινώντας από την αξιολόγηση των σχολείων ώστε να λειτουργούν ως ΠΠΣ, περνάμε 

στην αξιολόγηση πλέον και των μαθητών προκειμένου να φοιτήσουν στα ΠΠΣ (Γυμνάσια 
και Λύκεια) με τη διαδικασία των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλήνιο επίπεδο, 

ενώ διατηρείται ακόμα η διαδικασία της κλήρωσης για τους μαθητές που εισάγονται στο 

προνήπιο των ΠΠΣ και μέχρι την έκτη δημοτικού. Έχει βεβαίως προηγηθεί ο θεσμός της 
αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης που θα επανδρώσουν τα ΠΠΣ, σε ένα 
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νέο πλαίσιο σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού για 
πειραματικά σχολεία.  

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για πενταετή θητεία στα ΠΠΣ αποτελεί και το 

αντικείμενο αυτής της εισήγησης. Ξεκινώ από τη διερεύνηση της αναγκαιότητα αξιολόγησης, 

των μορφών και των σταδίων αξιολόγησης, και του τρόπο και βαθμού στον οποίο η 
αξιολόγηση μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση των πυλώνων στήριξης της ανάπτυξης των 

ΠΠΣ: αριστεία, καινοτομία, πειραματισμός και έρευνα . Αφού διερευνηθούν τα παραπάνω 

ερωτήματα με κριτική ανάλυση κειμένου, ακολουθεί προσπάθεια αποτίμησης της 
διαδικασίας της αξιολόγησης, διερεύνησης θετικών και αρνητικών σημείων της αξιολόγησης 

όπως έχει εφαρμοστεί στις δύο πρώτες φάσεις. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις προώθησης 

του θεσμού της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών καθώς και προβληματισμοί σχετικά με την 
μέχρι τώρα πορεία της αξιολόγησης. 

 

2.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση αποτελεί μια σύνθετη πολυπαραμετρική διαδικασία 

που έχει παιδαγωγικές, κοινωνικές, πρακτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
συνιστώσες και αφορά το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην ολότητά του: εκπαιδευτική 

πολιτική, νομοθεσία, δομές, υλικοτεχνική υποδομή, αναλυτικά προγράμματα, διοικητική 

δομή, το εκπαιδευτικό έργο, τους μαθητές και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Με βάση αυτές τις 
παραμέτρους όλοι οι ορισμοί που έχουν δοθεί στην αξιολόγηση συμφωνούν ότι η τελευταία 

αφορά την εκτίμηση και την αποτίμηση ενός αποτελέσματος. 

 Ένας ορισμός που μπορούμε να διατυπώσουμε για να αναδείξουμε τη σημασία της 

αξιολόγησης είναι ότι "η αξιολόγηση ορίζεται ως η εκτίμηση της αξίας ενός προσώπου ή 
έργου με συγκεκριμένα κριτήρια, μετά την συνολική θεώρηση του έργου ή την συνολική 

συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης αν είναι εκπαιδευτικός" (Μπαμπινιώτης, 1998). 

Ένας άλλος ορισμός σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αποτυπώνει την αξιολόγηση ως την: 
συστηματική και οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία διεργασίες, συστήματα, άτομα, 

πλαίσια ή αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμώνται με βάση 

προκαθορισμένα κριτήρια, μέσα και σκοπούς. (Δημητρόπουλος, 2007: 30)   
Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης και η αξιοπιστία της 

εξαρτάται από το πόσο κατορθώνει να αντιπαρέλθει διαισθητικές και μη 

συστηματοποιημένες αποτιμήσεις που δεν στοιχειοθετούνται ούτε τεκμηριώνονται 

επιστημονικά και να στηριχθεί σε αντικειμενικά δεδομένα καθορίζοντας με σαφήνεια τα 
κριτήρια μέτρησης και με αντικειμενικότητα τις διαδικασίες βαθμολόγησης  (Ματσαγγούρας, 

1998).  

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Ανάλογα με τους στόχους της εκάστοτε αξιολόγησης μπορεί να προσδίδεται στη 

διαδικασία της αξιολόγησης διαφορετικός προσανατολισμός ελεγκτικός ή ανατροφοδοτικός 

(Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού & Τσάφου, 2007). Στην πρώτη περίπτωση η 

αξιολόγηση μετρά τον βαθμό επίτευξης συγκεκριμένων στόχων και τον βαθμό προσαρμογής 
σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, εστιάζοντας στο αποτέλεσμα. Στη δεύτερη 

περίπτωση αποτιμάται η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από μια σχέση 

αμφίδρομη και ανατροφοδοτική. 

 

3.ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

 

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3966/2011 των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, οι 

στόχοι που καλούνται αυτά να επιτύχουν είναι οι ακόλουθοι:   

1. Εξασφάλιση δημόσιας & δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους 

2. Προαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη 
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3. Εκπαίδευση & πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 
αλλά και η επαγγελματική ανάπτυξη εκπ/κων της ευρύτερης εκπαιδευτικής 

κοινότητας σε συνεργασία με ΑΕΙ & ΙΕΠ 

4. Υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, καινοτομίας και αριστείας- 

λειτουργία ομίλων (στόχος ο οποίος υποστηρίζει και το προσδιοριστικό: 
Πρότυπο) 

5. Πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών (Π.Σ), αναλυτικών 

προγραμμάτων (Α.Π), καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, δράσεων κ.α. (στόχος 
ο οποίος υποστηρίζει και το προσδιοριστικό: Πειραματικό)  

 

Πέντε είναι οι βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίζεται και αναπτύσσεται η 
λειτουργία & ο νέος κοινωνικός ρόλος των ΠΠΣ: αριστεία, καινοτομία, έρευνα, 

πειραματισμός και αξιολόγηση. 

Καθοριστικός κρίνεται ο ρόλος της αξιολόγησης για την στήριξη των υπολοίπων 

τεσσάρων πυλώνων προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Η αξιολόγηση κρίνεται 
καθοριστική σε όλα τα επίπεδα: επίπεδο δομών, εκπαιδευτικού έργου, υλικοτεχνικής 

υποδομής, αλλά κυρίως ανθρώπινων πόρων που καλούνται να τα εφαρμόσουν και να τα 

στηρίξουν (στελέχη, εκπαιδευτικοί και μαθητές). 
Εστιάζοντας  στη  διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που επιλέγονται για 

θητεία σε ΠΠΣ είναι προφανής η αναγκαιότητα αντικειμενικής επιλογής των εκπαιδευτικών 

εκείνων που έχουν τις βέλτιστες ικανότητες ανταπόκρισης στους παραπάνω στόχους των 

ΠΠΣ, και τη δυνατότητα στήριξης και προώθησης του θεσμού αυτού. Δεδομένου ότι η 

νέα κουλτούρα μάθησης στο σύγχρονο ΠΠΣ ξεκινά από την επαγγελματική γνώση και τη 

στάση των εκπαιδευτικών και στελεχών που τη στηρίζουν, η αξιολόγηση δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό και στείρα διαδικασία αλλά ευκαιρία  βελτίωσης και βέλτιστων επιλογών.  
 

4.ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΠΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2013  

 

Το μοντέλο αξιολόγησης εκπαιδευτικών για ΠΠΣ που εφαρμόσθηκε κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης του Νοεμβρίου 2012 & Ιουνίου 2013 είναι το τεχνοκρατικό μοντέλο 

αξιολόγησης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009), το οποίο υιοθετεί κυρίως τη φιλοσοφία της 

ποσοτικής αξιολόγησης.  Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται ουσιαστικά σε 

επίπεδο δεικτών (Μπαλωμένου, 2006). Οι δείκτες αξιολόγησης είναι κατά κανόνα ποσοτικοί. 
Οι ποσοτικοί δείκτες ναι μεν προσφέρουν μια συνοπτική αριθμητική εκτίμηση, 

προκειμένου να διευκολυνθεί μια συγκριτική διαδικασία και βοηθούν να εντοπιστεί ποσοτικά 

ο βαθμός διαφοροποίησης μεταξύ αξιολογούμενων, αλλά δεν εξασφαλίζουν την ποιοτική 

διαφοροποίηση των αξιολογούμενων. 
Οι ποσοτικοί δείκτες με τη σειρά τους αναλύονται σε κριτήρια

 
(Αξιολόγηση του 

Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 2012) που περιλαμβάνονται στο  

portfolio του εκπαιδευτικού και αναφέρονται σε  δύο βασικές ενότητες: 1)Κατάρτιση και 
επιστημονικό έργο και 2)Διδακτική εμπειρία και προϋπηρεσία. 

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δύο φάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικών για 

πενταετή θητεία στα ΠΠΣ. Η πρώτη διενεργήθηκε τον Νοέμβριο του 2012. Στη διαδικασία 
μπορούσαν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί των πρώην ΠΣ που είχαν μέχρι τότε οργανική 

θέση στα πρώην ΠΣ, καθώς και εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούσαν με απόσπαση κατά τα 

τελευταία δύο χρόνια στα σχολεία αυτά. Δεν υπήρξε δηλαδή ανοικτή προκήρυξη της θέσης 
και οι εκπαιδευτικοί κρίθηκαν ως προς την επάρκειά τους για την διατήρηση της θέσης τους 

με πενταετή θητεία πλέον, αφού καταργήθηκε η οργανική τους θέση. Αυτό ήταν και ένα 

μελανό σημείο της μεταρρύθμισης των πειραματικών, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί 

βρέθηκαν ξαφνικά μετέωροι, χωρίς οργανική θέση. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογήθηκαν σε 
τέσσερα επίπεδα: 1) ως προς τα τυπικά τους προσόντα, 2)υπηρεσιακά από τους Διευθυντές 

τους, 3)παιδαγωγικά-διδακτικά (από Σχολικούς Συμβούλους ειδικότητας) και 4) συνέντευξη 
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ενώπιον τριμελούς επιτροπής που απαρτιζόταν από έναν Πανεπιστημιακό, έναν σχολικό 
σύμβουλο και έναν διευθυντή ΠΣ. Κατά τη διαδικασία του Νοεμβρίου υπήρχε αξιολογική 

βάση: προκειμένου ο εκπαιδευτικός να θεωρηθεί ικανός για παραμονή στο ΠΠΣ έπρεπε να 

συγκεντρώσει τουλάχιστον 55 μόρια με άριστα το 100. Τέλος προβλέπεται αξιολόγηση στη 

διετία, διαμορφωτικού κυρίως χαρακτήρα. 
Η δεύτερη φάση επιλογής εκπαιδευτικών για πενταετή θητεία σε ΠΠΣ διενεργήθηκε 

τον Ιούνιο του 2013. Στη φάση αυτή υπήρξε ανοικτή προκήρυξη των κενών θέσεων και οι 

εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν κατάλληλοι για πενταετή θητεία χάνουν και αυτοί την οργανική 
τους θέση. Αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ένα αντικίνητρο για τη εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία αξιολόγησης και παραμένει ένα μελανό σημείο της 

μεταρρύθμισης των πειραματικών. Τον Ιούνιο 2013 οι εκπαιδευτικοί αξιολογήθηκαν σε δύο 
από τα τέσσερα επίπεδα της προηγούμενης φάσης και συγκεκριμένα: 1)portfolio 

(α.κατάρτιση και επιστημονικό έργο και β.Διδακτική εμπειρία και προϋπηρεσία) και 2) 

συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής που απαρτιζόταν από έναν Πανεπιστημιακό, έναν 

σχολικό σύμβουλο και έναν διευθυντή ΠΣ. Αυτό συγκαταλέγεται στα αρνητικά σημεία της 
δεύτερης φάσης αξιολόγησης, δεδομένου ότι ένας εκπαιδευτικός με αυξημένα τυπικά 

προσόντα δεν είναι απόλυτο ότι έχει τη δυνατότητα βέλτιστης διαχείρισης σχολικής τάξης 

και υποστήριξης καινοτόμων διδακτικών πρακτικών. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η 
παιδαγωγική-διδακτική αξιολόγηση από Σχολικούς Συμβούλους ειδικότητας.  Επιπλέον, τα 

αυξημένα τυπικά προσόντα δεν διασφαλίζουν  την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 

με τον σύλλογο διδασκόντων και με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου 
κρίνεται απαραίτητη μια τουλάχιστον υπηρεσιακή έκθεση από διευθυντή σχολικής μονάδας 

στην οποία έχει υπηρετήσει ο εκπαιδευτικός κατά το παρελθόν. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία 

του Ιουνίου δεν υπήρχε αξιολογική βάση  προκειμένου ο εκπαιδευτικός να θεωρηθεί επαρκής 

για πενταετή θητεία στο ΠΠΣ. Αυτό αποτελεί ένα σημείο που χρίζει προσοχής. Οι 
εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να επιλέγονται απλά και μόνο με βάση μια αριθμητική κατάταξη 

μορίων αλλά και με κριτήριο ικανοποίησης ενός ελάχιστου πλαφόν προσόντων, όπως 

πιστοποίηση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, πιστοποιημένη γνώση μιας 
τουλάχιστον ξένης γλώσσας, οργάνωση και συντονισμός τουλάχιστον μιας καινοτόμου 

δράσης κ.α. Τέλος, και σε αυτή τη φάση επιλογής προβλέπεται αξιολόγηση στη διετία, 

διαμορφωτικού κυρίως χαρακτήρα. 

Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 1), συνοψίζονται τα βασικά σημεία κάθε φάσης 
αξιολόγησης με προσάρτηση ενός προσήμου +  ή – μπροστά από κάθε σημείο, δηλωτικό της 

θετικής (+) ή αρνητικής (-) αποτίμησης του σημείου: 

Νοέμβριος 2012 Ιούνιος 2013 

 

 - αξιολόγηση του προσωπικού των 

πρώην Πειραματικών Σχολείων  για 

παραμονή στο ΠΠΣ χάνοντας την 

οργανική τους θέση 

 + χωρίς ανοικτή προκήρυξη της θέσης 

τους 
 + κρίθηκαν για τη θέση τους από Δ/ντη, 

Σχ. Σύμβουλο, από τον φάκελο με τα 

τυπικά τους προσόντα και συνέντευξη 

 + Θετική θεωρήθηκε η αξιολόγηση αν ο 

εκπαιδευτικός συγκέντρωσε τη βάση των 

55 μορίων 

 + Ανάληψη πενταετούς θητείας, με 

δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν νέας 

αξιολόγησης.  

 - ενδιάμεση αξιολόγηση στη διετία  

 - Οι εκπαιδευτικοί χάνουν τις οργανικές 

τους θέσεις 

 + ανοιχτή προκήρυξη κενών θέσεων 

 - Οι εκπαιδευτικοί δεν αξιολογήθηκαν 

υπηρεσιακά (από τους Διευθυντές τους) 

και παιδαγωγικά-διδακτικά (από 
Σχολικούς Συμβούλους) παρά μόνο με 

βάση τον φάκελο με τα τυπικά τους 

προσόντα και τη συνέντευξη.  

 -  Δεν υπάρχει αξιολογική βάση 

 - Αλλαγή και στα κριτήρια αξιολόγησης 

(π.χ.: δεν μοριοδοτείται η προϋπηρεσία 

στα ΠΠΣ κ.α.) 

 + Ανάληψη πενταετούς θητείας, με 

δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν νέας 

αξιολόγησης 

 - ενδιάμεση αξιολόγηση στη διετία  
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Πίνακας 1: Συγκριτική αποτίμηση αξιολόγησης εκπαιδευτικών για 5ετή θητεία σε ΠΠΔ 

 

5.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΠΣ 

 

Η αναγκαιότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών ώστε να επιλεγούν οι καταλληλότεροι για 

τους επιδιωκόμενους σκοπούς των ΠΠΣ είναι προφανής. Διερευνώντας τον τρόπο και το 

βαθμό στον οποίο η αξιολόγηση εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση των 

υπόλοιπων 4 πυλώνων στήριξης της ανάπτυξης των ΠΠΣ συμπεραίνουμε ότι μπορεί να γίνει 
υπό προϋποθέσεις. 

Με την παραδοχή ότι το αξιολογικό πλαίσιο είναι απαραίτητο να βασίζεται στην 

επιστημονική διερεύνηση και σε αξιόπιστα κριτήρια, ώστε να αποφεύγονται αυθαίρετες 
κρίσεις, απαιτείται: 

 Διασφάλιση της διαδικασίας: οι αξιολογητές να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα για να αξιολογήσουν υποψηφίους. Ένα αγκάθι κατά τη διαδικασία των δύο 

προηγούμενων  φάσεων αξιολόγησης ήταν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο 
αξιολογητής είχε κατώτερα προσόντα από τον αξιολογούμενο. Ως εκ τούτου, 

δημιουργήθηκε σε μερικές περιπτώσεις ένα αίσθημα ποιοτικού ελλείματος της 

αξιολογικής διαδικασίας. 

 Η αξιολόγηση να περιλαμβάνει υποχρεωτικά αξιολογική έκθεση Σχολικών 

Συμβούλων ειδικότητας: τα αυξημένα τυπικά προσόντα δεν μπορούν να 

εξασφαλίσουν την διδακτική και παιδαγωγική ικανότητα του υποψηφίου. Κατά την 
αξιολόγηση του Νοεμβρίου 2012, προβλεπόταν παρατήρηση διδασκαλία από τον 

Σχολικό σύμβουλο ειδικότητας, καθώς και μελέτη φακέλου με εκπαιδευτικό υλικό 

του υποψηφίου εκπαιδευτικού (φύλλα εργασίας, διαγωνίσματα, διδακτικά σενάρια 

κ.α.), γεγονός που θεωρώ ότι θα έπρεπε να γενικευθεί σε κάθε αξιολογική φάση. 
 Η αξιολόγηση να περιλαμβάνει υποχρεωτικά αξιολογική έκθεση Διευθυντών: τα 

αυξημένα τυπικά προσόντα δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να συνεργάζεται αρμονικά με τον Σύλλογο διδασκόντων και τον 
Διευθυντή του Σχολείου. Σκόπιμο κρίνεται ο φάκελος υποψηφιότητας να 

συνοδεύεται με τουλάχιστον μια κατάλληλα διαμορφωμένη αξιολογική έκθεση 

Διευθυντών από τα σχολεία προέλευσης του εκπαιδευτικού που επιθυμεί να ενταχθεί 
στο ΠΠΣ. Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης του Νοεμβρίου 2012 οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί αξιολογήθηκαν υπηρεσιακά από τους Διευθυντές τους. Να σημειωθεί 

όμως ότι και σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία αντιμετωπίσθηκε από πολλούς με 

καχυποψία, θεωρώντας ότι οι Διευθυντές αξιολόγησαν υποψηφίους σύμφωνα με 
υποκειμενικά κριτήρια. 

 Προσδιορισμός ελάχιστων τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών για τα ΠΠΣ: οι 

εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν ένα ΠΠΣ θα πρέπει να πληρούν ένα ελάχιστο 
πλαφόν προδιαγραφών προκειμένου να μπορούν να υποστηρίξουν τους στόχους 

αριστείας, έρευνας, καινοτομίας και εξωστρέφειας. Ως εκ τούτου, εκτός από την 

προϋπόθεση τετραετούς διδακτικής προϋπηρεσίας, και προκειμένου ο εκπαιδευτικός 

να μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης, θα ήταν σκόπιμο  να 
θεωρείται προαπαιτούμενο ένα ελάχιστο επίπεδο  πιστοποίηση στη χρήση ΤΠΕ, ένα 

ελάχιστο επίπεδο πιστοποίησης σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, η 

συμμετοχή κατά το παρελθόν σε μια τουλάχιστον καινοτόμο δράση κ.λ.π) 

 Έμφαση στην αξιολόγηση του αποδεδειγμένου μαθησιακού αποτελέσματος σε 

σχέση με την καθημερινή διδακτική πράξη και όχι έμφαση στο πλήθος των 

δράσεων των εκπαιδευτικών: οι εκπαιδευτικοί που επανδρώνουν ένα ΠΠΣ πρέπει 
να είναι προσανατολισμένοι στην επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος ως προς την 
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ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών τους (γνωστικά και κοινωνικά) και όχι 
προσανατολισμένοι στην υλοποίηση μεμονωμένων δράσεων με στόχο τον 

εμπλουτισμό των τυπικών τους προσόντων.   

 Διαρκής επικαιροποίηση κριτηρίων αξιολόγησης: η αξιολόγηση είναι μια 

διαδικασία διαρκώς μεταβαλλόμενη δεδομένου ότι πρέπει να ακολουθεί τις εξελίξεις 
και να συνάδει με τις κοινωνικοπολιτικές απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.  

 Εμπλουτισμός των κριτηρίων επιλογής και με ποιοτικούς δείκτες: προκειμένου η 

ποσότητα να μην αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας, κρίνεται σκόπιμο να δώσουμε 
και μια ποιοτική διάσταση στα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ώστε η 

διαδικασία να αποβεί πιο ουσιαστική και αντικειμενική ως προς την επιλογή των 

καταλληλότερων ατόμων για τους προς επίτευξη στόχους των ΠΠΣ.  

 Προσθήκη νέων κριτηρίων που θα διασφαλίζουν μετρήσιμα αποτελέσματα της 

μαθησιακής διαδικασίας: δημιουργία κατάλληλων εργαλείων.  

 Σταθεροποίηση, αποσαφήνιση, και οριοθέτηση των κριτηρίων με στόχο  η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα ΠΠΣ να είναι  αντικειμενική  και ως εκ τούτου  
ομοιόμορφη σε κάθε ΕΠΕΣ και σε κάθε ομάδα αξιολογητών και σαφής 

προσδιορισμός του τρόπου επιμερισμού των μορίων ανά πεδίο αξιολόγησης. 

 

6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     Βασικός στόχος της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα ΠΠΣ είναι η αντικειμενική 

επιλογή των εκπαιδευτικών που έχουν τις βέλτιστες ικανότητες παροχής ποιοτικής 
εκπαίδευσης στα ΠΠΣ ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό η αριστεία, καινοτομία, 

έρευνα και δημιουργικότητα που είναι πρωταρχικά ζητούμενα των ΠΠΣ. 

Στην εισήγηση αυτή έγινε αρχικά μια προσπάθεια διερεύνησης της αναγκαιότητας του νέου 
θεσμού αξιολόγησης. Η αξιολόγηση μόνο σε θετικά αποτελέσματα μπορεί να οδηγήσει με 

την προϋπόθεση να διασφαλίζονται προϋποθέσεις αντικειμενικότητας και διαφάνειας.  

Στη συνέχεια ακολούθησε μια προσπάθεια αποτίμησης των δύο φάσεων αξιολόγησης 

που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα στα ΠΠΣ. Η διαδικασία αποτίμησης ανέδειξε θετικά και 
αρνητικά σημεία της διαδικασίας, αλλά επιπλέον ανέδειξε δυνατότητες βελτίωσης ως προς τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Έτσι, καταλήξαμε στη διατύπωση προτάσεων στη λογική της 

βελτίωσης της διαδικασίας, στην άρση αδικιών και στην συμπλήρωση κενών που 
προκύπτουν από την μελέτη της προηγούμενης εμπειρίας: διασφάλιση της διαδικασίας 

αξιολόγησης, αξιολόγηση από σχολικούς συμβούλους ειδικότητας και από Διευθυντή 

σχολείου, προσδιορισμός ελάχιστων τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών για τα ΠΠΣ, έμφαση 
στην αξιολόγηση του αποδεδειγμένου μαθησιακού αποτελέσματος σε σχέση με την 

καθημερινή διδακτική πράξη και όχι έμφαση στο πλήθος των δράσεων των εκπαιδευτικών, 

διαρκής επικαιροποίηση κριτηρίων αξιολόγησης, εμπλουτισμός των κριτηρίων επιλογής και 

με ποιοτικούς δείκτες, προσθήκη νέων κριτηρίων που θα διασφαλίζουν μετρήσιμα 
αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας, σταθεροποίηση, αποσαφήνιση, και οριοθέτηση 

των κριτηρίων αξιολόγησης. 

Παράλληλα, μέσα από όλη αυτή την ερευνητική προσπάθεια προέκυψαν ισχυροί 
προβληματισμοί που αποτελούν  αφορμή για περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση: 

 Η επιλογή που κάνει ο εκπαιδευτικός να διεκδικήσει πενταετή θητεία σε ΠΠΣ, με τον 

τρόπο που έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα, εντάσσεται άραγε στην προοπτική της 

επαγγελματικής του ανάπτυξης και ανέλιξης ή μήπως τον οδηγεί με μαθηματική 
ακρίβεια στην επαγγελματική του εξουθένωση (burn out);  

 Ποια κίνητρα παρέχονται στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να μπουν σε μια τέτοια 

διαδικασία επιλογής κατόπιν αξιολόγησης; Το επιμίσθιο όπως αυτό προβλέπεται για 
τους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ στο ν. 3966/2011 δεν αποδίδεται μέχρι τώρα. Η 

διασφάλιση οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού σε κάποιο άλλο σχολείο ώστε να 

νιώθει το αίσθημα της ασφάλειας και να μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα αποτελεί 
ακόμα ζητούμενο. Η μοριοδότηση για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης θα αποτελούσε 
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ίσως ένα ακόμα ισχυρό κίνητρο για εμπλοκή εκπαιδευτικών σε μια τέτοια διαδικασία 
αξιολόγησης. 

 Ίσως θα ήταν σκόπιμη η θεσμοθέτηση δομών εισαγωγικής επιμόρφωσης για τους 

εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τα ΠΠΣ, ώστε να έχουν τα απαραίτητα προσόντα 

για να υποστηρίξουν το νέο κοινωνικό και λειτουργικό ρόλο που καλούνται να 
διαδραματίσουν αυτά τα σχολεία.    

 Η διαδικασία αξιολόγησης όπως έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα εξασφαλίζει πλήρως 

και απολύτως την επιλογή των καταλληλότερων βέλτιστων εκπαιδευτικών για τους 
στόχους των ΠΠΣ; 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 4376/1929 των Πειραματικών Σχολείων: «επιτρέπεται εις τον σύλλογον 

του πειραματικού σχολείου να επιφέρη, χάριν πειραματισμού, μεταβολάς εις το αναλυτικόν & ωρολόγιον 

πρόγραμμα των μαθημάτων, την διάταξιν της ύλης, τας μεθόδους της μεταδόσεως αυτής[…]». Η ίδια 

στοχοθεσία διατηρήθηκε και στο νέο νόμο 3966/2011, όπου ως στόχος των Πρότυπων Πειραματικών 

Σχολείων τίθεται και «η πειραματική εφαρμογή ιδίως: προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών 

προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας[…]». Με οδηγό το παράδειγμα τροποποίησης Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών που εφαρμόστηκε στο Πρότυπο – Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου 

Πατρών κατά το σχολικό έτος 2012–13 στα μαθήματα Μουσικής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της 

Β΄ τάξης, τα οποία συναντήθηκαν στο «Άξιον εστί» του Οδυσσέα Ελύτη και στο ομώνυμο λαϊκό 

ορατόριο του Μίκη Θεοδωράκη, θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο 
μπορεί να αναδείξει καινοτόμες πρακτικές, τις οποίες μπορούμε να διαχύσουμε ως εναλλακτικές 

μορφές μάθησης στην εκπαίδευση. 

 

 

ABSTRACT 
According to the founding law 4376/ 1929 of the Experimental Schools: “… it is permitted to the 

teacher of the Experimental School to modify, for the sake of experimentation, the curriculum and the 

syllabus of the subjects to be taught, the lesson plans and the teaching methods…”. The same aims 

were presented in the new law 3966/ 2011 where one of the aims of Model Experimental Schools is 

“the experimental implementation of curricula, syllabi and teaching methods…” Using as guide the 

modification of the curriculum which was applied at the Model Experimental Junior High School 

during the school year 2012 – 2013 with the subjects of Music and Modern Greek Literature of B 

Grade, where there was a parallel and crisscrossed teaching of “Axion Esti”, poem by Odysseas Elytis 

and the “Axion Esti” oratorio by Mikis Theodorakis, we will examine the way we can use the existing 

regulatory legal framework inn order to feature innovative practices in the classroom, which can be 

dispersed as alternative forms of learning in education. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Θα ήταν ουτοπικό από την πλευρά μας να υποστηρίξουμε ότι με την παρουσίασή μας 

θα προκαλέσουμε την πολυπόθητη ανατροπή στην πολύπαθη ελληνική εκπαίδευση. Οι 

στόχοι μας είναι πολύ πιο ταπεινοί. Βρισκόμαστε εδώ όχι ως θεωρητικοί της διδακτικής, 
αλλά ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί που αξιοποιώντας τις δυνατότητες του υπάρχοντος 

εκπαιδευτικού συστήματος, τολμήσαμε να αλλάξουμε για έναν μήνα το πλαίσιο σπουδών σε 

δυο διδακτικά αντικείμενα – τη Μουσική και τη Λογοτεχνία - και μέσα από την αξιοποίηση 

mailto:katplalin2@gmail.com
mailto:smpalom@upatras.gr
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σύγχρονων διδακτικών καινοτόμων πρακτικών, όπως η διαθεματικότητα, η μέθοδος project 
και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, δοκιμάσαμε να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις μιας 

παραγκωνισμένης εκπαιδευτικής εξωδιδακτικής – επιβεβλημένης, αλλά παρ’ όλα αυτά συχνά 

υποβαθμισμένης – σχολικής δραστηριότητας: αυτής μιας  σχολικής γιορτής. 

Παρόλο που με επίσημες εγκυκλίους οι σχολικές γιορτές θεωρούνται αναπόσπαστο 
μέρος της σχολικής διαδικασίας και ανατίθενται με επίσημο πρακτικό στον/ στους εκάστοτε 

εκπαιδευτικό/ εκπαιδευτικούς (Κ.Δ.Π. 223/97), θεσμικά δεν προβλέπεται χρόνος 

προετοιμασίας. Αποτέλεσμα: Η προετοιμασία μιας σχολικής εορτής υλοποιείται αγχωτικά σε 
ώρες που ευγενικά (ή με κατήφεια) δέχονται να παραχωρήσουν οι υπόλοιποι μη 

εμπλεκόμενοι διδάσκοντες. Διαφορετικά η εύκολη συνταγή «δυο ποιήματα, τρία τραγούδια 

και ο εθνικός μας ύμνος» υποβαθμίζουν τη σχολική γιορτή  καταποντίζοντας μαζί της  και τις 
όποιες ελπίδες σύνδεσης των μαθητών με την ιστορία και την παράδοσή τους. 

Με τους παραπάνω προβληματισμούς κατά νου, μέσα σε μια κοινωνικοπολιτική 

συγχρονία που και για εμάς ως πολίτες, αλλά και για τους μαθητές μας ως μέλλοντες πολίτες 

προσφερόταν για γόνιμο  προβληματισμό και «διάλογο» με την πνευματική και πολιτιστική 
μας κληρονομιά, καταθέσαμε στο Σύλλογο Διδασκόντων του Πρότυπου – Πειραματικού 

Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών για το Σχολικό Έτος 2012 – 13 κατά τη Συνεδρίαση του 

Προγραμματισμού του Σχολικού Έτους πρόταση για την οργάνωση και υλοποίηση της 
σχολικής εορτής της 28

ης
 Οκτωβρίου 2012 που περιελάμβανε την παρουσίαση του 

νομπελικού έργου του Οδυσσέα Ελύτη ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ και του φερώνυμου λαϊκού ορατορίου 

του Μίκη Θεοδωράκη. Η γιορτή αποτέλεσε μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό στις ώρες που 
προβλέπεται από το Νόμο η διεξαγωγή της (πρωινές σχολικές ώρες της 27

ης
 Οκτωβρίου). 

Η επιλογή αυτή υπαγορεύθηκε από τους παρακάτω λόγους: α) Το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ είναι 

ένα ποιητικό κείμενο που γεννήθηκε από την εποποιία του 1940 και αποδίδει ανάγλυφα την 

εποχή και β) Η παγκοσμίως γνωστή μελοποίησή του από το διάσημο Έλληνα συνθέτη Μίκη 
Θεοδωράκη αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μουσικές συνθέσεις από τα πρώιμα 

σχολικά μας χρόνια (ποιος δεν έχει τραγουδήσει από το νηπιαγωγείο το «Χελιδόνι»;).  

Για να εξασφαλιστεί η συνοχή της ομάδας και να μπορούν να αξιοποιηθούν οι 
αντίστοιχες διδακτικές ώρες, αποφασίστηκε να εμπλακεί μόνο η Β’ τάξη του Γυμνασίου στο 

μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και όλες οι τάξεις στο μάθημα της Μουσικής (μια και 

η συμμετέχουσα χορωδία περιελάμβανε μαθητές και μαθήτριες απ’ όλες τις τάξεις). Ο χρόνος 

που απαιτούνταν για την οργάνωση και προετοιμασία καλύφθηκε κατά τις ώρες διδασκαλίας 
του εκάστοτε αντικειμένου, καθώς και κατά τις ώρες που προβλέπεται η διδασκαλία της 

χορωδίας από το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα.  

Επειδή το σχολικό έτος 2012 – 13 δεν είχε ξεκινήσει η Πιλοτική Εφαρμογή 
Προγραμμάτων Σπουδών στα Πειραματικά Γυμνάσια, επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε  ύστερα 

από αίτηση των εμπλεκομένων διδασκόντων  (της διδάσκουσας ΠΕ16 το μάθημα της 

Μουσικής και της διδάσκουσας ΠΕ2 το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας) στο οικείο 
Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο τροποποίηση του ΑΠΣ. Αξιοποιήθηκε δηλαδή η 

δυνατότητα που παρέχεται ήδη από τον ιδρυτικό νόμο των Πειραματικών το 1929 να  

επιτρέπεται εις τον σύλλογον του πειραματικού σχολείου να επιφέρη, χάριν πειραματισμού, 

μεταβολάς εις το αναλυτικόν & ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων, την διάταξιν της ύλης, 
τας μεθόδους της μεταδόσεως αυτής, δυνατότητα που διατηρήθηκε και στον αντίστοιχο νόμο 

του 2011. 

Στόχος, λοιπόν, της παρούσας ανακοίνωσης είναι να συζητηθεί μέσα από ένα 
παράδειγμα της σχολικής πραγματικότητας η αναγκαιότητα τα ΑΠΣ να αποκτήσουν ευελιξία, 

ώστε να μπορούν να καλύπτουν ουσιαστικά τις γνωστικές, αλλά και παιδαγωγικές ανάγκες 

των μαθητών. Η διδακτική μας πρόταση δεν αφορά μόνο τα Πειραματικά Σχολεία, αλλά όλα 
τα Σχολεία. 

 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

2.1. Η φιλοσοφία των ΑΠΣ γενικά 
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Η παρούσα ανακοίνωση, έχοντας ως  κεντρικό άξονα τα Α.Π.Σ. και τη δυνατότητα που 
παρέχει το θεσμικό πλαίσιο των ΠΠΣ για πιλοτική – πειραματική εφαρμογή τροποποίησης,  

στηρίζεται σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το εκάστοτε γνωστικό 

αντικείμενο, αλλά και άλλες παραμέτρους όπως διδακτικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, ώστε 

να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο ΑΠΣ. 
Διερευνώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία ο όρος «Αναλυτικό Πρόγραμμα» 

αντιστοιχεί στον λατινικό όρο «curriculum» και ετυμολογικά σημαίνει  «κύκλο σε στάδιο» 

και μεταφορικά «κύκλο μελέτης, κύκλο σπουδών, στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο» 
(Αφράτης, 2007). Το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί 

έτσι, ώστε η οργάνωση του περιεχομένου του, να οδηγήσει στη μάθηση σύμφωνα με κάποιο 

συγκεκριμένο σκοπό (Χατζηγεωργίου,  2004).   
Άλλοι ορισμοί

 
 του Α.Π.Σ. που βρίσκουμε σε σχετική βιβλιογραφία, αναφέρουν ότι: 

Α.Π.Σ. είναι όλες οι οργανωμένες και σκόπιμα επιδιωκόμενες εμπειρίες των μαθητών για τις 

οποίες το σχολείο αναλαμβάνει την ευθύνη της μετάδοσης τους (Ryan & Cooper,1980), είναι 

ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, οι οποίες οργανώνονται έτσι ώστε να μπορέσουν οι 
μαθητές να πετύχουν επιθυμητούς σκοπούς (Hirst & Peters, 1970). 

  Με τον όρο "Αναλυτικό Πρόγραμμα" εννοούμε, λοιπόν,  τη -συνήθως γραπτή- 

διατύπωση των χαρακτηριστικών μιας διδακτικής πρότασης. Τυπικές παράμετροι ενός 
αναλυτικού προγράμματος είναι ο γενικός σκοπός και οι  επιμέρους στόχοι του, το 

περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται, οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί, οι διαδικασίες που 

προτείνει ή οι προτάσεις αξιολόγησής του. Η διδακτική πρόταση μπορεί να αφορά τη 
διδασκαλία μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή τάξης σε συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο ή σε σύνολο γνωστικών αντικειμένων (el.wikipedia.org/wiki/αναλυτικό 

πρόγραμμα).  

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα εντάσσεται σε κάποιο κοινωνικό πλαίσιο και αποτελεί 
έκφραση πολιτικών επιλογών προσαρμοσμένο στις επιταγές των καιρών διαδραματίζοντας 

σημαντικό ρόλο στη χάραξη γενικότερων ιδεολογικών κατευθύνσεων και εκπαιδευτικών 

πολιτικών, στον προσδιορισμό σκοπών και στόχων της εκπαίδευσης και στον καθορισμό του 
περιεχομένου καθώς και των σκοπών κάθε γνωστικού αντικειμένου.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα είναι κλειστού τύπου, ως αποτέλεσμα και του 

εξεταστικού μας συστήματος, διαμορφώνεται δηλαδή κεντρικά από κάποια θεσμική αρχή 

(Υπουργείο Παιδείας, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής και παλιότερα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) 
και είναι υποχρεωτικά κοινό για όλα τα σχολεία της επικράτειας.  

Πέραν των κοινωνικών αναγκών που μπορεί να εκφράζει ένα αναλυτικό πρόγραμμα, 

είναι πολύ πιθανό να διαπνέεται από κάποια ρητά δηλωμένη θεωρία μάθησης. Για 
παράδειγμα το αναλυτικό πρόγραμμα "PSSC physics" των H.Π.A. βασίζεται στις ιδέες περί 

ενεργητικής μάθησης του αμερικανού Jerome Seymour Bruner 

(el.wikipedia.org/wiki/αναλυτικό πρόγραμμα).  
Στην Ελλάδα, σε μια προοπτική διαμόρφωσης ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού 

συστήματος, απαλλαγμένο από το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο παθητικής 

απόκτησης αποσπασματικής γνώσης, θεσπίστηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) (ΦΕΚ 1366/τεύχος Β /́18-10-2001) και των 
συνακόλουθων διαθεματικών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (ΦΕΚ 1373-1376/τεύχος 

Β΄/18-10-2001) για την υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Ως διαθεματική προσέγγιση νοείται η ολιστική κατάκτηση της γνώσης, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα 

του επιτρέπει να αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους, με 

ζητήματα της καθημερινής ζωής και να διαμορφώσει τη δική του κοσμοαντίληψη 
(Αλαχιώτης, 2002). Η διαθεματική προσέγγιση δεν μπορεί παρά να υποστηρίζεται από 

μεθόδους ενεργητικής απόκτησης της γνώσης στα πλαίσια διδακτικών αντικειμένων με 

διαθεματικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαθεματικής προσέγγισης είναι α) η οργάνωση της 
σχολικής γνώσης γύρω από θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και β) η ενεργός εμπλοκή των 

μαθημάτων στις διαδικασίες διερεύνησης των υπό μελέτη θεμάτων (Κασιμάτη, 2006):  
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Οι διδακτικές αρχές της διαθεματικής προσέγγισης εστιάζονται ακολούθως:  

 � αρχή της παιδοκεντρικότητας  

 � αρχή της αυτενεργού μάθησης  

 � αρχή της συνδιερεύνησης  

 � αρχή της παροχής πληροφοριών  

 � αρχή της ολιστικής προσέγγισης 

Η διαθεματική προσέγγιση δεν καταργεί την αυτονομία των μαθημάτων αλλά 

στηρίζεται στην οριζόντια διασύνδεση των Α.Π.Σ. των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. 

Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης αξιοποιούνται μαθητοκεντρικές και 
ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας που οδηγούν το μαθητή στην ολιστική προσέγγιση 

της γνώσης (Π.Ι., 2001, &  Κολιάδης, 2002). 

 

2.2. ΑΠΣ και Πειραματικά Σχολείο 
 

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 4376/1929/άρθρο 6 των Πειραματικών Σχολείων: 
«[…]επιτρέπεται εις τον σύλλογον του πειραματικού σχολείου να επιφέρη, χάριν 

πειραματισμού, μεταβολάς εις το αναλυτικόν & ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων, την 

διάταξιν της ύλης, τας μεθόδους της μεταδόσεως αυτής τον τρόπον των εξετάσεων και την 
προαγωγήν των μαθητών, κατόπιν εγκρίσεως του επόπτου του πειραματικού σχολείου. Αι 

μεταβολαί αύται άμα τη εφαρμογή γνωστοποιούνται εις τοΥπουργείον της Παιδείας υπό του 

διευθυντού του πειραματικού σχολείου, εκθέτοντος και τους λόγους οίτινες επέβαλαν 

ταύτας.».  
Η ίδια στοχοθεσία διατηρήθηκε και στο νέο νόμο 3966/2011 (άρθρο 36), όπου ως 

στόχος των Π.Π.Σ. τίθεται και «η πειραματική εφαρμογή ιδίως: προγραμμάτων σπουδών, 

αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας[…]» β) αποφασίζει την τροποποίηση 
του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος του Π.Π.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν 

καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα πιλοτικά 

ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ό,τι 

άλλο κριθεί σκόπιμο κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου. 
 

2.3.Το έργο 
 

Το Άξιον Εστί σε μουσική Μ. Θεοδωράκη και ποίηση Οδυσσέα Ελύτη δεν θέλει 

συστάσεις. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της 
παγκόσμιας πολιτιστικής ιστορίας.  Είναι σίγουρα κάτι παραπάνω από εκείνο που δηλώνει η 

«ιδιότητά» του, αφού συνδέθηκε άρρηκτα με ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της 

μεταπολεμικής Ελλάδας και για πολλούς θεωρείται η σπουδαιότερη κατάθεση του μεγάλου 

συνθέτη. 
Σε  μια συνέντευξή  του  στην ΕΡΤ ο Οδυσσέας Ελύτης εξομολογείται: «Έβλεπα 

καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ότι και η μοίρα του ποιητή 

ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του χρήματος και της 
εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος σπινθήρας, ήταν το πρώτο εύρημα, και η ανάγκη που ένιωθα 

για μια δέηση μού ´δωσε το δεύτερο εύρημα, να δώσω δηλαδή σ  ́αυτή τη διαμαρτυρία μου 

για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Έτσι γεννήθηκε το  Άξιον Εστί.»  
Λέει ο Μίκης Θεοδωράκης: ‘Ο Οδυσσέας Ελύτης ήρθε να καταγράψει με τον ποιητικό 

λόγο του το αποκορύφωμα και το απόσταγμα ενός τιτάνιου ψυχικού, πνευματικού και ηθικού 

αγώνα μιας φυλής, που της έλαχε κάποτε ο κλήρος του πρωτοπόρου μέσα στην παγκόσμια 

εποποιία της ανθρώπινης κοινωνίας. Μετά την παρακμή φάνηκε να αχνοροδίζει η αυγή μιας 
καινούργιας εθνικής αναγέννησης. Σ' αυτό βοήθησαν οι εχθροί και οι βάρβαροι, γιατί ο 

Έλληνας ξυπνά, όταν τα όρια της ντροπής και της βίας έχουν φτάσει στο έσχατό τους σημείο. 

Γεννήθηκε τότε μια "ποιητική" βιωματική των απλών ανθρώπων. Δηλαδή γέμισε ο τόπος με 
ανθρώπινες πράξεις, που με την υπέρβαση και τον οίστρο της αυτοκαταστροφής η της 

Θυσίας ήσαν αυτές καθ' εαυτές ανθρώπινα ποιήματα. Γεγονός που οδήγησε τους ποιητές 

στην καταγραφή αυτού του έπους με νέα σύμβολα αντάξια της βιωμένης ποιητικής. Έτσι. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ : ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

13 
 

γεννήθηκε το "Άξιον Εστί". Γιατί ο Ελύτης; Τότε γιατί ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης, ο 
Δαμασκηνός και ο Κορνάρος; Γιατί ο Σολωμός;  

Χρειάζονται ίσως βυθείς ρίζες, που να εισχωρούν ως τες εσχατιές της ουσίας των 

πραγμάτων και ευαίσθητες κεραίες, που να δονούνται στους μυστικούς κραδασμούς της 

συλλογικής ευαισθησίας... Μνήμη και Προοπτική. Ενόραση και Όραμα. Η ιδανική μορφή 
του ιδανικού νεοέλληνα είδε τον εαυτό της στον "καθρέφτη" του "Άξιον Εστί". Κι όταν οι 

χαλεποί καιροί μεταβάλανε τη μορφή αύτη τού νεοέλληνα σε καρικατούρα, μείναν οι Στίχοι 

του ποιητή, πού με θεϊκή χάρη βρέθηκε στο μονοπάτι του χρόνου, πάνω στη διακλάδωση, να 
δει και να μιλήσει. Για πάντα! Η πομπή δεν ακολούθησε το δρόμο, που εκείνος χάραξε. Δεν 

τράβηξε μπροστά. Γλιστρώντας πάνω σε λάσπες από μαρμελάδα που κατηφόριζαν, οι 

νεοέλληνες χαίρονταν το ανέμελο, το άκοπο, το ανέξοδο και προπάντων το ανεύθυνο "ταξίδι" 
της τσουλήθρας προς το τίποτα. Γι' αυτό το "Άξιον Εστί" κι όλος ο κόσμος γύρω του, 

πνευματικός και ηθικός, μένουν σήμερα μετέωρα. Σημάδια ενός πολιτισμού, που μόλις 

κατάφερε να ανθοφορήσει σε μια βραχύβια Άνοιξη, που ζει σαν όνειρο στη σκέψη μόνο 

όσων αρνήθηκαν τον ξεπεσμό». 
 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 

3.1. Η Φιλοσοφία και οι στόχοι της επιλογής του έργου   
Η ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη γενικότερα, αλλά και ειδικότερα το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ 

ανθολογείται στα σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας και Λογοτεχνίας όλων σχεδόν των τάξεων της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έτσι η πρώτη τροποποίηση, αφορούσε την 

ενοποιημένη παρουσίαση του νομπελικού αυτού έργου, μια και μετά την πρώτη διδακτική 

ώρα διερευνητικά διαπιστώθηκε πως, ενώ οι περισσότεροι μαθητές υποστήριζαν ότι δεν 

γνωρίζουν το έργο, όταν αναφέρθηκαν οι μελοποιημένες εκδοχές του (Η δικαιοσύνη, Το 
Χελιδόνι), το σύνολο των μαθητών απευθείας το ταύτισε με τον σχολικό εορτασμό του 

Πολυτεχνείου. 

 Αυτός λοιπόν ήταν και ο πρώτος στόχος του εγχειρήματος: Να δούμε το έργο μέσα 
στις διαστάσεις της εποχής που το γέννησε, προκειμένου να τη συσχετίσουμε με τη σύγχρονη 

Ελλάδα. Εξάλλου και ο ίδιος ο ποιητής σε συνέντευξή του είχε δηλώσει πως το έργο αυτό 

είναι η προσευχή που ήθελε να απευθύνει αντικρίζοντας τα δεινά του λαού μας μετά την 

Κατοχή: «Έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ότι και η 
μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του 

χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος σπινθήρας, ήταν το πρώτο εύρημα, και η 

ανάγκη που ένιωθα για μια δέηση μού ´δωσε το δεύτερο εύρημα, να δώσω δηλαδή σ  ́αυτή τη 
διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Έτσι γεννήθηκε το 

Άξιον Εστί.» 

Με δεδομένη όχι μόνο την εκπαιδευτική, αλλά και την πολιτική και πολιτιστική 
διάσταση της εκπαίδευσης, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τα Α.Π.Σ. που περιγράψαμε 

παραπάνω, η επιλογή του ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ βασίστηκε στην ανάγκη να ξαναδιαβάσουμε 

ολοκληρωμένα τα κλασικά έργα που γεννήθηκαν από εποχές δύσκολες σαν τη δική μας.  

 

3.2. Επιλογή αποσπασμάτων του έργου 
 

Από το έργο επελέγησαν χαρακτηριστικά αποσπάσματα από όλες τις ενότητές του: Ι) 

Η Γένεση, ΙΙ) Τα Πάθη και ΙΙΙ) Το Δοξαστικόν. Παρακάτω παραθέτουμε τα αποσπάσματα 

όπως παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα της γιορτής: 
 

 

 

 

1. Ο Ελύτης για το «Άξιον εστί» 

2. «Άξιον εστί ως αληθώς» (βυζαντινός ύμνος) 

3. Ο Μίκης Θεοδωράκης για το «Άξιον εστί» 
4. Η ΓΕΝΕΣΙΣ: 
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- Στην αρχή το φως… Ο καθείς και τα όπλα του είπε 
- Η Ειρήνη θέλει δύναμη να την αντέξεις… Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας! 

- Κάθε λέξη κι από ‘να χελιδόνι… Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας! 

- Βλέπεις είπε είναι οι Άλλοι… Ο καθείς και τα όπλα του είπε 

 
  

5. ΤΑ ΠΑΘΗ:  

- Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική 
[ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ]:  

- Ανάγνωση Πρακτικού  

- Ορισμός Σημαιοφόρων – Παραστατών 

- Το τραγούδι της Σημαίας  
- Στα πνευστά των δέντρων… ΣΤΟΥ ΣΠΑΘΙΟΥ ΣΟΥ ΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΗΝ 

ΤΡΟΜΕΡΗ 

- ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ  
6. ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΡΩΤΟ: Η πορεία προς το μέτωπο 

7. ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ: «Εζυγίσανε τη χαρά μου…» 

8. ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Οι ημιονηγοί 
9.  ΧΟΡΩΔΙΑ: Ένα το χελιδόνι 

10. ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ: «Ήρθαν ντυμένοι ‘φίλοι’…» 

11. ΧΟΡΩΔΙΑ: Με το λύχνο του άστρου 

12. ΧΟΡΩΔΙΑ: Της δικαιοσύνης ήλιε 
13. ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Το Οικόπεδο  με τις τσουκνίδες 

14. ΧΟΡΩΔΙΑ: Της αγάπης αίματα 

15. ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΚΤΟ: Προφητικόν 
16. ΧΟΡΩΔΙΑ: Ανοίγω το στόμα μου 

17. ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ: 

 

       Το Άξιον Εστί 

 

18. ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ – ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

19. ΧΟΡΩΔΙΑ: Της δικαιοσύνη ήλιε νοητέ 

 

3.3. Διδασκαλία ποιητικών και μουσικών κειμένων 

 

3.3.1. Λογοτεχνική – Ερμηνευτική Προσέγγιση 
 
 

Η διδασκαλία και προετοιμασία των αποσπασμάτων για την παρουσίαση έγινε στις 
αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αφού αφήσαμε να μας 

μιλήσει ο ίδιος ο ποιητής μέσα από τις συνεντεύξεις του, παρακολουθήσαμε αποσπάσματα 

από τη θρυλική συναυλία στο Ηρώδειο το 1977, έτσι ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να 
κατανοήσουν αυτό το ιδιαίτερο είδος του λαϊκού ορατορίου

1
. Κατόπιν δημιουργήσαμε τις 

ομάδες εργασίας: 

 Χορωδία (ήδη διαμορφωμένη από την διδάσκουσα ΠΕ16) 

 Ομάδα απαγγελίας 

 Σολίστ 

 Εκτελεστές μουσικών οργάνων 

 Ομάδα τεχνικής υποστήριξης 

                                                             
1
 Ορατόριο: μελοποίηση δραματικού κειμένου, κατά κανόνα θρησκευτικού περιεχομένου, η οποία δεν 

προορίζεται για λειτουργική χρήση[…] χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της όπερας: χορωδία, σολίστες, 

ορχήστρα (λεξικό Μπαμπινιώτη) 
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Οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν την ομάδα στην οποία θα συμμετείχαν, αλλά 
γνώριζαν εκ των προτέρων ότι η ομάδα της απαγγελίας θα προέκυπτε μετά από διαδικασία 

ακροάσεως (audition) οι απαγγελίες στους  μαθητές.  

Οι διδακτικές ώρες του μαθήματος της Λογοτεχνίας αξιοποιήθηκαν προκειμένου όλοι 

οι μαθητές, ανεξάρτητα από την ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν, να προσεγγίσουν 
ερμηνευτικά τα αποσπάσματα που είχαν επιλεγεί. Για την ερμηνευτική προσέγγιση 

αξιοποιήθηκαν οι οδηγίες που βρίσκονται στα βιβλία του εκπαιδευτικού όλων των τάξεων 

Γυμνασίου και Λυκείου, αλλά και πιο εξειδικευμένες μονογραφίες (Vitti, 1977; Freyer, 
1978). Στόχος ήταν οι μαθητές να μπορέσουν να αφομοιώσουν τις ιδιαίτερες αποχρώσεις του 

έργου, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν τόσο στις ερμηνευτικές απαιτήσεις μιας 

απαγγελίας (να σημειώσουμε ότι η ποιητική/ λογοτεχνική απαγγελία είναι μια δεξιότητα 
παραγκωνισμένη στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως είναι γενικότερα η αναγνωστική 

δεξιότητα) όσο και στις ερμηνευτικές απαιτήσεις των μελοποιημένων αποσπασμάτων που 

εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της εορτής.  

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υπερρεαλιστική χρήση του λόγου και στην 
εικονοπλαστική δύναμη της ποίησης του Οδυσσέα Ελύτη, προκειμένου να μπορούν οι 

μαθητές να αντεπεξέλθουν στη δραστηριότητα που είχαν αναλάβει. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ήταν η απόπειρα ερμηνευτικής προσέγγισης του στίχου «Πού να βρω την ψυχή  
μου/ το τετράφυλλο δάκρυ;», προκειμένου ο μαθητής που είχε αναλάβει τη μουσική ερμηνεία 

του κομματιού να μπορέσει να το αποδώσει ορθά.  Εκεί δόθηκε η διευκρίνιση ότι το ερώτημα 

δεν είναι ολοσδιόλου ρητορικό, αλλά ότι η ερώτηση επιτείνει την απόγνωση του ανθρώπου 
που απευθύνει μια κραυγή στον ουρανό. Από τη μια η δυσκολία της σωστής τοποθέτησης της 

φωνής, από την άλλη η δυσκολία της έκφρασης… Σαν όλο το έργο να παλεύει, για να φτάσει 

σε μια νότα, σαν αυτή η νότα να αιωρείται και να θέλεις απεγνωσμένα να την κατακτήσεις: 

ένα απλό ντο, ένα ντο όμως που ερμηνευτικά μοιάζει με την κατάκτηση της υψηλότερης 
κορυφής. Αυτή είναι η πιο συγκλονιστική κορύφωση του έργου.  

Η απορία του μαθητή πώς γίνεται το δάκρυ να είναι τετράφυλλο, αφού η αποδεκτή 

στην ελληνική γλώσσα φράση είναι το τετράφυλλο τριφύλλι, το τριφύλλι που θα φέρει την 
τύχη σε όποιον το ανταμώσει, στάθηκε η αφορμή να δούμε στοχευμένα τη λειτουργία του 

υπερραλιστικού λόγου: το δάκρυ μετουσιώνεται σε τριφύλλι, σε τυχερό τριφύλλι, είναι το 

δάκρυ του εξαγνισμού, το δάκρυ που εκχέεται, όταν η προσευχή μας γίνεται σπαρακτική 

κραυγή ικεσίας. 
 

3.3.2. Μουσική Προσέγγιση 
 

Ως προς τη μουσική διδασκαλία οι μαθητές κλήθηκαν να προσεγγίσουν το σύνθετο και 

απαιτητικό αυτό έργο συναισθηματικά, διαισθητικά και βιωματικά. Προσπαθήσαμε να 
οξύνουμε και να αφυπνίσουμε  συναισθήματα, μέσα από τη μνήμη του λαού μας στους 

έφηβους μαθητές μας, προσπαθήσαμε δηλαδή να μετουσιώσουμε σε διδακτική βιωματική 

εμπειρία, αυτό ακριβώς που ήθελαν ο Ο. Ελύτης και ο Μ. Θεοδωράκης. 

Πρώτα απ΄ όλα συναισθηματικά: για εμάς ήταν πολύ σημαντικό να καταλάβουν το 
έργο, να το νιώσουν, να νιώσουν τον πόνο, την απελπισία, την ελπίδα του ελληνικού έθνους 

σε μια από τις πιο κρίσιμες δεκαετίες της ιστορίας του. 

Έπειτα διαισθητικά: απαραίτητη η διαίσθηση των παιδιών, για να μπορέσουν να το 
προσεγγίσουν νοηματικά και μουσικά! Προσπαθήσαμε να το περάσουμε στις φλέβες τους, 

γιατί όπως έλεγε και ο συνθέτης το ποιητικό κομμάτι κυκλοφορεί στις φλέβες αυτού του 

λαού, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από αυτές τις ίδιες τις φλέβες. (Θεοδωράκης, 1972) 
Τέλος – και το πιο σημαντικό - βιωματικά: Πόσο εύκολο, όμως είναι να κοινωνήσεις 

τόσες ανησυχίες και προβληματισμούς για την πατρίδα σου σε μικρά παιδιά εν ώρα ειρήνης; 

Εδώ ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία μας. Αν πάρουμε το προηγούμενο παράδειγμα του στίχου 

«Πού να βρω την ψυχή μου;» πόσο εύκολο είναι να απαιτήσεις από έναν έφηβο να βγάλει 
μουσική φωνή ικεσίας; Πώς να καταλάβουν οι μαθητές ότι όλο αυτό το έργο είναι μια 

προσευχή στο Χριστό και την Παναγία  στην κρισιμότερη στιγμή, όπου κι αυτοί τους 

παρακαλούν να μη λησμονήσουν τη χώρα τους! Και κυρίως, πώς όλα αυτά τα συναισθήματα 
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μπορούν να γίνουν πράξη μέσα από το σημειολογικό κώδικα της μουσικής, όπου τα 
σημαινόμενα πρέπει να αναδυθούν από ήχους; 

Δουλέψαμε νότα προς νότα, μουσική  φράση προς μουσική φράση, λέξη προς λέξη. 

Εκεί έγινε κατανοητό στους μαθητές ότι η ενδελεχής τμηματική μελέτη ενός ποιητικού 

κειμένου δεν στοχεύει στον κατακερματισμό του, αλλά στην ανάδειξη των λεπτών νοημάτων 
του που οφείλουμε να αναδείξουμε στη συνολική του ερμηνεία. 

Ανοίγω το στόμα μου κι αναγαλλιάζει το πέλαγος… : η μουσική ερμηνεία θα έπρεπε να 

αξιοποιήσει την παντοδυναμία του α στο ρήμα αναγαλλιάζει για να αισθητοποιήσει μελωδικά 
την εικόνα του αφρισμένου κύματος πάνω στο πέλαγος – αλήθεια πόσο γνώριμη και 

αγαπημένη εικόνα του αρχιπελάγους μας; - καθώς η λέξη πέλαγος που έπεται θα πρέπει να 

τραγουδηθεί με έναν ανιόντα κυματισμό στη φωνή που θα εκρήγνυται καθώς θα συναντά την 
επόμενη νοηματική και μουσική φράση: και παίρνει τα λόγια μου στις σκοτεινές του τις 

σπηλιές/ και στις φώκιες τις μικρές τα ψιθυρίζει, όπου η μαθήτρια – ερμηνεύτρια κλήθηκε να 

συναντήσει την υπόλοιπη χορωδία, για να καταλήξουν όλοι μαζί οδυνηρά τις νύχτες που 

κλαίν των ανθρώπων τα βάσανα. 
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο μουσικό σύνολο κλήθηκαν να ασκηθούν στην 

προσοχή να μην ξεπερνούν τις φωνητικές ερμηνείες, αλλά ακούγοντας το νόημα των στίχων, 

όπως αυτοί προσεγγίστηκαν ερμηνευτικά κατά την πρώτη διδακτική φάση της 
δραστηριότητας. 

 

3.3.3. Τεχνολογική Επένδυση – Υποστήριξη 
 

Στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης εντάχθηκαν μαθητές με έφεση στις Νέες 

Τεχνολογίες, καθώς και σε δραστηριότητες που απαιτούν γνώσεις και χειρισμό Η/ Υ. Σε 
συνεργασία με τον διδάσκοντα Πληροφορική στο Σχολείο, η ομάδα αυτή κλήθηκε να 

ετοιμάσει ένα βίντεο υποστηρικτικό της ποιητικής και μουσικής παρουσίασης του Άξιον Εστί 

στη γιορτή της 28
ης

 Οκτωβρίου.  
Αποτέλεσμα ήταν ένα βίντεο που συνόδευε με ακρίβεια δευτερολέπτου την υπόλοιπη 

παρουσίαση, βασισμένο στην ερμηνευτική ανάλυση του έργου, όπως αυτή έγινε κατά τις 

ώρες τις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και στόχο είχε να επενδύσει με οπτικό υλικό τους 
στίχους που είχαν επιλεγεί να παρουσιαστούν στη γιορτή, αλλά και να δημιουργήσει μετά την 

γιορτή με το οπτικό υλικό που συγκέντρωσε ένα αναμνηστικό βίντεο. 

Παράλληλα, η ομάδα ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη της εικόνας και του ήχου κατά 

τη διάρκεια της σχολικής μας εκδήλωσης, ρυθμίζοντας την προβολή του βίντεο, αλλά και τον 
ήχο στην αίθουσα, ώστε να ακούγονται ευδιάκριτα οι μουσικές και ποιητικές ερμηνείες. 

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

Μετά τη γιορτή ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν τη συμμετοχή τους στη 
συγκεκριμένη δράση που κάλυψε τις διδακτικές ώρες δύο αντικειμένων, της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας και της Μουσικής, για έναν μήνα. Οι μαθητές μεταξύ των άλλων τόνισαν πως 

απόλαυσαν τη συμμετοχή τους σε μια καλλιτεχνική δραστηριότητα, όπου ο καθένας 

μπορούσε να εκφραστεί μέσα από όποιον τρόπο μπορούσε: με απαγγελία, με συμμετοχή στη 
χορωδία, με συμμετοχή στο μουσικό σύνολο που συνόδευε την εκδήλωση, ως μέλος της 

ομάδας τεχνικής υποστήριξης. Επίσης, διαπίστωσαν ότι με αυτόν τον τρόπο η ανάλυση ενός 

ποιήματος έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ ήταν σε θέση να κατανοήσουν νοήματα 
που μέσα στα πλαίσια μιας παραδοσιακής διδασκαλίας θα τα θεωρούσαν απροσπέλαστα. 

Η αξιολόγηση της δράσης από την πλευρά των διδασκόντων που ενεπλάκησαν 

επιβεβαίωσε τις παρατηρήσεις των μαθητών, ενώ διαπιστώθηκε η μεγάλη διδακτική 

συνάφεια των αντικειμένων της Λογοτεχνίας (και συγκεκριμένα της ποίησης), με το μάθημα 
της Μουσικής, αναφορικά με τα ζητήματα ερμηνείας. Η τελευταία αυτή παρατήρηση 

κατέστη περισσότερο ορατή, στις περιπτώσεις της ερμηνείας των τραγουδιών, όπου η 

νοηματική προσέγγιση ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή απόδοση του μουσικού 
κομματιού. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα εργασία προέκυψε χάριν πειραματισμού, αξιοποιώντας κατά το σχολικό 

έτος 2012 – 2013 τη δυνατότητα που μας παρείχε ο νέος Νόμος των Πειραματικών του 2011 
να τροποποιήσουμε το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων της Λογοτεχνίας και της 

Μουσικής προκειμένου να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε το σχολικό εορτασμό της 28
ης

 

Οκτωβρίου.  

Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τα συμπεράσματά μας θα καταλήγαμε στα εξής: 

 Η τροποποίηση ενός αναλυτικού προγράμματος, όταν γίνεται με 

συγκεκριμένη παιδαγωγική στόχευση, έστω χάριν πειραματισμού και όχι χάριν 

εντυπωσιασμού, μπορεί να αποδειχθεί μια εξαιρετικά χρήσιμη δυνατότητα για κάθε 

σχολική βαθμίδα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών στη 
Διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθημάτων που εφαρμόζονται στα Πρότυπα – 

Πειραματικά Γυμνάσια από το σχολικό έτος 2013 – 2014 βάζουν στο προσκήνιο το 

διδασκόμενο και τις μαθησιακές του ανάγκες και όχι την αγχωτική διεκπεραίωση της 
«ύλης». 

 Η διαθεματικότητα, η διεπιστημονική δηλαδή προσέγγιση των διδακτικών 

αντικειμένων, αποδεικνύεται όχι απλώς χρήσιμη, αλλά απολύτως απαραίτητη στη 

μαθησιακή διαδικασία, εάν θεωρήσουμε ότι ο βασικός στόχος των ΑΠΣ είναι να 

εφοδιαστούν οι μαθητές με  δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τη ζωή τους.  

 Μέσα από μια σχολική δραστηριότητα, όπως αυτή που περιγράψαμε 

παραπάνω, ο κάθε μαθητής ξεκινώντας από μια κοινή αφετηρία (η ερμηνευτική 

προσέγγιση του κειμένου ήταν κοινή για όλους), μπορεί να ανακαλύψει κλίσεις και 

ενδιαφέροντα, για τα οποία  μια παραδοσιακή διδασκαλία δεν αφήνει χώρο να 
αναδειχθούν (π.χ. κλίση στην απαγγελία, το τραγούδι ή τις νέες τεχνολογίες). 

 Με την καθολική συμμετοχή των μαθητών σε μια σχολική δραστηριότητα 

(να θυμίσουμε ότι συμμετείχαν και οι 48 μαθητές της Β’ Γυμνασίου, μαζί με την 40 

μελή χορωδία του Σχολείου), αλλά και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών μέσα από 

τη διαθεματικότητα, διδάσκουμε τα οφέλη της συνεργασίας έμπρακτα, ενώ 
παράλληλα κάνουμε την αποδοχή της διαφορετικότητας πράξη. 

 Με το νομπελικό έργο ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ως Σηματωρό μας ( που θα έλεγε και ο 

Ελύτης), μέσα σε μια δύσκολη για τον τόπο μας εποχή, σαν αυτή που διανύουμε 

είδαμε ότι η Τέχνη μπορεί πάντα να διδάξει και να στηρίξει. 
Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να  αποδώσουμε όσο γινόταν καλύτερα σε ένα 

σχολικό περιβάλλον και με τους μαθητές που είχαμε τη μουσική, που θα υπηρετήσει θα 

παρακολουθήσει και κάποια στιγμή θα προεκτείνει την ποίηση. Πολλές φορές γονατίσαμε, 
κλάψαμε, ξαπλώσαμε, πέσαμε στο πάτωμα και αμέσως μετά σηκωθήκαμε, για να 

μπορέσουμε να αισθανθούμε καλύτερα τις μεγάλες αντιθέσεις, την απόγνωση, την 

προσπάθεια να σωθούμε… 

Ήταν οι στίχοι, ήταν η δύναμη της μνήμης; Ήταν τα ίδια τα γεγονότα ή απλά ήταν η 
διαθεματική προσέγγιση σε συνδυασμό με το μεγαλείο αυτού του έργου, στο σύνολό του που 

μάγεψαν τις εφηβικές ψυχές τους; Ποιος ξέρει; Μάθαμε πάντως όλοι διδάσκοντες και 

διδασκόμενοι πως η γνώση που κατακτιέται μέσα από αυτούς τους δρόμους, μπορεί καμιά 
φορά να μην μπορεί να κοστολογηθεί βαθμολογικά στη σχολική πραγματικότητα και να 

αναδείξει ποσοτικά την αριστεία, σίγουρα όμως είναι η γνώση που έχει την μεγαλύτερη αξία. 
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Περίληψη 

Λειτουργώντας ως εκπαιδευτικοί ενός σχολείου όπως το Πρότυπο Πειραματικό 

Γυμνάσιο Πατρών, που η καινοτομία ενέχεται στην διδακτική διαδικασία και πρακτική, θα 
προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το όραμα και τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση του 

σχολείου στο «σύννεφο». Ένα αδιάκοπο σχολείο σε 24ωρη λειτουργία. Ένα σχολείο στο 

διαδίκτυο με εκπαιδευτικό υλικό, καθηγητές, μαθητές, ομάδες εργασίας σε συνεχή 

επικοινωνία και γονείς.  Οι ανάγκες της μεταβιομηχανικής κοινωνίας όπου η πληροφορία και 
η διαχείρισή της αποτελούν το «κεφάλαιο», επιτάσσουν να διαμορφωθούν τέτοιες δεξιότητες 

στους μαθητές ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια σε μια αέναα μεταβαλλόμενη 

πραγματικότητα.  

Στη παρούσα μελέτη ανιχνεύσαμε τη δυνατότητα και την έκταση διαμοίρασης εκπαιδευτικού 

υλικού στο «σύννεφο». Δημιουργήσαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς ιστολόγιο, όπου 
αναρτώνταν καθημερινά η ύλη των μαθημάτων και χρηστικές πληροφορίες σχετικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Μελετήσαμε την επισκεψιμότητα του ιστολογίου, τις παραπομπές, 

τις ετεροαναφορές στο ιστολόγιο. Επίσης, μελετήσαμε την απήχηση του ιστολογίου χρονικά 

καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ενώ εξετάσαμε τη διείσδυση του ιστολογίου στα ήδη 
υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα των μαθητών, όπως το Facebook. Η τεχνολογία ανοίγει νέους 

δρόμους, η γνώση διαχέεται, το σχολείο γίνεται πηγή γνώσης, έρευνας, αναζήτησης και 

μάθησης, διαρκούς και απεριόριστης, χωρικά και χρονικά. 

Abstract 

Working as teachers at the Model Experimental Junior High school of Patras, where 

innovation involves in the teaching process and practice, we will try to present the vision and 

the first steps in the direction of the “school in the cloud". We envision the “school in the 

cloud” as a continuous 24-hour functioning school, a school on the Internet with educational 
material, teachers, students, excellence groups in constant contact and supervising. The needs 

of post-industrial society where information management is the “key to all doors”, the 

development of skills for students is of exceptional demand, so as to respond adequately to a 
perpetually changing reality. 

In the present study we detected the possibility and the extent of sharing educational material 
in the "cloud". At the beginning of the school year, we created a blog, where the daily 

educational material was uploaded in addition to useful information about the educational 

process. We studied the blog traffic, referrals, and citations related to the blog. Also, we 

studied the impact of the “blog time” throughout the school year, while we looked at the 
blog's penetration into existing social networks, like Facebook. Technology opens up new 
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ways, knowledge diffuses widely and school becomes a source of knowledge, research, 
learning, and continuous wondering. 

Εισαγωγή 

Το σχολείο για κάποιον λόγο που μοιάζει ακατανόητος στις μέρες μας, μάθαινε στους 

μαθητές τον έξω κόσμο αποκλειστικά μέσα στις ερμητικά κλειστές πόρτες του σχολείου. 

Κάποιες φορές η περιφρούρηση αυτής της μάθησης αποτελούσε αυτοσκοπό. Η διαχείριση 

της γνώσης σε μια μετανεωτερική κοινωνία απαιτεί την εμπλοκή και άλλων χώρων εκτός 

σχολείου. Παράλληλα τα γνωστικά αντικείμενα που μέχρι σήμερα έδειχναν αυτάρκη 

απαιτούν διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση. Έτσι ο χώρος της μάθησης που 

διακατεχόταν από αυστηρά -πολλές φορές- περιφρουρούμενα όρια  οφείλει να επανεξετάσει 

τα στεγανά και να χρησιμοποιήσει ίσως και αντισυμβατικούς τρόπους για τη μάθηση αν θέλει 

να προετοιμάσει τους μαθητές για έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται και 

αυτοαναιρείται. Για να γίνει αυτό απαιτούνται νέα εργαλεία μάθησης. Οι τεχνολογίες της 

πληροφορίας  και των επικοινωνιών ως ένα από τα εργαλεία μάθησης έχουν μπει δυναμικά 

στις μαθησιακές διαδικασίες. Η υπέρβαση των ορίων της παραδοσιακής αίθουσας 

διδασκαλίας  γίνεται με την εξ αποστάσεως μάθηση, με τη μάθηση στην κοινότητα, με τη 

μάθηση με άλλους μαθητές από άλλες τάξεις αλλά και με τη μάθηση στο σπίτι (Kalantzis & 

Cope, 2013). Τα ψηφιακά μέσα μάθησης έρχονται έτσι να υποκαταστήσουν -σε ορισμένες 

περιπτώσεις- τη σχολική αίθουσα και συνδυάζοντας τα στοιχεία εκείνα των παραδοσιακών 

μοντέλων μάθησης που μπορούν να υποστηρίξουν μια ψηφιακή μεταρρύθμιση στην 

εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή είναι επιτακτική η απαίτηση για τον σχεδιασμό και την 

υιοθέτηση νέων περιβαλλόντων μάθησης, τέτοιων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα νέα αυτά μαθησιακά περιβάλλοντα από τη μια απαιτούν την 

διαφοροποιημένη μάθηση και από τη άλλη την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα 

εξυπηρετούν τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.  

Μέχρι σήμερα η σχολική μάθηση συντελείται  παραδοσιακά στο χώρο του σχολείου. Οι 

προσπάθειες για να ενσωματωθούν και νέοι χώροι μάθησης εκτός σχολείου έχουν ξεκινήσει. 

Δυστυχώς όμως το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα σχολεία δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ή την 

χρησιμοποίηση άλλων χώρων. Κάθε νέα προσπάθεια «μετακόμισης» έχει απέναντί της ένα 

ανελαστικό κανονιστικό μη λειτουργικό πλαίσιο που λειτουργεί αποθαρρυντικά για τον 

εκπαιδευτικό.  

1.Εκπαίδευση – ΤΠΕ 

Η ψηφιακή καθημερινότητα του σχολείου σήμερα έχει να κάνει με μαθητές που εκτός 

σχολείου είναι «υπερ‐ψηφιοποιημένοι», καλούνται στο σχολείο να μπουν σε flight mode, 

δηλαδή σε κατάσταση αδράνειας και με εκπαιδευτικούς που καλούνται να αναλάβουν δράση 
προς την κατεύθυνση της ανατροπής αυτού του φαινομένου (Σιδερίδης, 2013).  

Το ΠΠΓΠ κινούμενο προς αυτή την κατεύθυνση έχει εισάγει σε σημαντικό βαθμό τις ΤΠΕ 
στις διδακτικές μεθόδους του. Εκτός αυτού έχει αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες για τον 

εξοπλισμό της σχολικής μονάδας σε τεχνολογικά μέσα. Πιο συγκεκριμένα έχει εξοπλίσει, 

από δωρεές, δύο εργαστήρια πληροφορικής με 16 τερματικά τελευταίας τεχνολογίας. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα κάθε μαθητής να έχει το δικό του μηχάνημα και ταυτόχρονα να μπορεί 
να χρησιμοποιήσει τα πιο νέα εκπαιδευτικά λογισμικά. Ταυτόχρονα όλοι οι χώροι 

διδασκαλίας και διοίκησης του σχολείου είναι συνδεδεμένοι μέσω οπτικής ίνας με το 

διαδίκτυο. Τέλος όλες οι τάξεις είναι εξοπλισμένες με προτζέκτορες και 4 εξ αυτών με 
διαδραστικούς πίνακες.  
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Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Τα αποτελέσματα ερευνών επιβεβαιώνουν πως η 
διαδραστική προσέγγιση ενός αντικειμένου, η οπτικοακουστική του παρουσίαση, αυξάνει τις 

επιδόσεις των μαθητών και βοηθά την ολιστική προσέγγιση των προς εξέταση αντικειμένων. 

Επίσης, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν την δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσίασης του 

ερωτήματος και της λύσης, του μηχανισμού δηλαδή που αποτελεί την βάση κάθε έρευνας, σε 
οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο (Καζάζης, 2013). Ταυτόχρονα η εισαγωγή των ΤΠΕ 

λειτουργεί και προς την κατεύθυνση του παιδευτικού τους ρόλου. 

Η εφαρμογή των ΤΠΕ βέβαια δεν πρέπει να γίνεται άκριτα. Παρόλα τα θετικά της στοιχεία 

έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές στη σχέση των σημερινών μαθητών με την ανάγνωση 

έντυπων βιβλίων. Το βιβλίο επί δεκαετίες αποτέλεσε το κύριο μέσο για την μετάδοση της 
γνώσης, με αποτέλεσμα να έχει συνδεθεί με στείρα και μη ικανοποιητικά περιβάλλοντα 

μάθησης,  με ότι συνεπάγεται αυτό στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των μαθητών. Δεν 

πρέπει να υποτιμάται, όμως, η αξία του, ούτε να γίνεται η προσπάθεια αντικατάστασης του 

από τις ΤΠΕ. Το βιβλίο αναπτύσσει την συγκέντρωση και καλλιεργεί την συνεκτική σκέψη, 
την μνήμη και  στοχαστική ανάγνωση, που είναι και η πιο παραγωγική. Αντίθετα, μια 

ιστοσελίδα, που περιβάλλεται από συνδέσμους και διαφημίσεις, περισσότερο διασπά, παρά 

βοηθά την συγκέντρωση του αναγνώστη. Η χρήση των ΤΠΕ υπέρ του δέοντος, δύναται να 
κατακερματίσει μια σειρά νοητικών λειτουργιών του εγκεφάλου, όπως αυτές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω (Καζάζης, 2013). Επομένως το σχολικό βιβλίο και οι ΤΠΕ δεν 

πρέπει να δρουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους αλλά να είναι διαλεκτικά δεμένα, για την 
πραγμάτωση μιας, όσο το δυνατόν, πιο ολοκληρωμένης διδακτικής εμπειρίας. 

Πέρα όμως από τη διαλεκτική σχέση σχολικού βιβλίου και ΤΠΕ, οφείλουμε να δούμε τη 

σχέση αλληλεπίδρασης υπολογιστή και μαθητή. Η διεπιφάνεια χρήστη (user interface)  και η 

επικοινωνιακή σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτή και το μαθητή είναι ένα άλλο 
ζητούμενο της σύγχρονης παιδαγωγικής. Η σημασία της ευχρηστίας της ικανότητας δηλαδή 

του συστήματος να εκπληρώνει τις προσδοκίες του χρήστη (Αβούρης 2000), αποτέλεσε ένα 

από τα βασικά κριτήρια που υιοθετήθηκαν για τη διαμόρφωση της παρακάτω εκπαιδευτικής 
πρακτικής. Ταυτόχρονα και σε επαγγελματικό επίπεδο λειτουργήσαμε ως διαχειριστές όχι 

μόνο του ψηφιακού εργαλείου και των γνώσεων που παρείχε, αλλά και των σχέσεων που 

διαμορφώθηκαν μέσω του εργαλείου με τους μαθητές. Από εκπαιδευτικοί μετατραπήκαμε σε 
μαθητές και απολαύσαμε τη χαρά να μαθαίνουμε από τους μαθητές μας. 

2. Μια εφαρμογή 

Το σχολείο στο σύννεφο (school on cloud) είναι ένα διαρκές σχολείο (Mark Warschauer, 

2011). Η διδαχθείσα ύλη στη σχολική τάξη είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και ο μαθητής 

μπορεί να έχει εικοσιτετράωρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (Mitra and Rana, 2001). 
Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση στο αντίστοιχο υλικό που εμπλουτίζεται 

καθημερινά καθώς διδάσκονται τα αντίστοιχα τμήματα της διδακτέας ύλης (Mitra 2010). 

Ακολουθούμε τη φιλοσοφία του e-learning (Lionarakis, 2008), με βασικά εργαλεία το 
ιστολόγιο (Davis, 2004; Downes, 2004) με τίτλο «Καθημερινή Ύλη Μαθημάτων» και τη 

διαδικτυακή πλατφόρμα “Slideshare” (Wagner, Day, James, Kozma, Miller, & Unwin, 2006) 

που παρέχει τη δυνατότητα ανάρτησης παρουσιάσεων.  

Αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι η ανταπόκριση των μαθητών σε αυτούς τους 

ιστοτόπους (Lionarakis, 1998). Στα παρακάτω γραφήματα μπορείτε να δείτε την κλιμάκωση 

της επισκεψιμότητας του προσωπικού ιστοτόπου “Slideshare” που έχει δημιουργήσει 
εκπαιδευτικός του σχολείου μας με ειδίκευση στη Φυσική. Στη σελίδα αυτή αναρτάται σε 

καθημερινή βάση το εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκεται στην σχολική αίθουσα. 

Παρατηρούμε ότι ο αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα αυξάνεται προοδευτικά από τις 
5000 περίπου θεάσεις στις αρχές του Οκτώβρη 2013, στις 28500 θεάσεις στα μέσα Ιουνίου 

2014 (Εικόνα 1). Εντός 8 μηνών είχαμε μια αύξηση των επισκέψεων της ιστοσελίδας κατά 

23500, γεγονός που υποδηλώνει μια μέση επισκεψιμότητα 3000 ατόμων ανά μήνα. Η 

http://www.amazon.com/Mark-Warschauer/e/B001HN35CO/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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ανταπόκριση είναι αξιόλογη, καθώς φαίνεται να απευθύνεται όχι μόνο στους μαθητές, αλλά 
και σε μεγάλο τμήμα του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 

Εικόνα 1:Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα “Slideshare” με εκπαιδευτικό υλικό Φυσικής 
του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2013-

Ιουνίου 2014. 

Αυτό φαίνεται και από το αντίστοιχο γράφημα (Εικόνα 2) των λήψεων (downloads) που 

πραγματοποιήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο. Παράλληλα, από τη στατιστική των 

αναρτήσεων μπορούμε να δούμε των αριθμό ενσωματώσεων (embed) του εκπαιδευτικού 
υλικού σε λογισμικό άλλων εκπαιδευτικών, ο οποίος άγγιξε τις 2000 ενσωματώσεις στο 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

Εικόνα 
2: Αριθμός λήψεων (downloads) των αναρτημένων παρουσιάσεων “slideshare” στο μάθημα 

της Φυσικής τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2013-Ιούνιος 2014. 

Παράλληλα, το ιστολόγιο «Καθημερινή Ύλη Μαθημάτων» έχει δημιουργηθεί ώστε να 
συγκεντρώνει το εκπαιδευτικό υλικό και σημαντικές χρηστικές πληροφορίες σε καθημερινή 

βάση. Τροφοδοτείται με εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκεται στη σχολική αίθουσα, ώστε οι 

μαθητές και οι γονείς τους να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό από το 
σπίτι τους. Στην παρακάτω Εικόνα 3 παρατηρούμε ενδεικτικά την επισκεψιμότητα του 

ιστολογίου κατά το μήνα Φεβρουάριο.  
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Εικ
όνα 3: Ενδεικτική επισκεψιμότητα του ιστολογίου «Καθημερινή Ύλη Μαθημάτων» το μήνα 

Φεβρουάριο Παρατηρούμε μια μέση ημερήσια επισκεψιμότητα 12-14 ατόμων ανά ημέρα. 
Από την αρχή λειτουργίας του ιστολογίου καταγράφουμε μια συνολική επισκεψιμότητα 2600 

περίπου προβολών. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στατιστική των δημοφιλέστερων αναρτήσεων. Στην Εικόνα 4 

παρατηρούμε τη δημοφιλία των αναρτήσεων. Παρατηρούμε ότι το μάθημα της Φυσικής Α΄ 

Γυμνασίου που έχει εισαχθεί φέτος, συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό θεάσεων.  

 

Εικόνα 4: Δημοφιλία αναρτήσεων. Παρατηρούμε ότι το μάθημα της Φυσικής Α’ Γυμνασίου 
που εισήχθη φέτος για πρώτη φορά συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκέψεων. Μαθητές και 

γονείς αναζητούν επιπλέον υλικό και πληροφορίες. 
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Οι διευθύνσεις URL και οι ιστότοποι παραπομπής αποκαλύπτουν άλλες πηγές στο διαδίκτυο 
που έκαναν μετα-χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του ιστολογίου και αναφέρονται-

παραπέμπονται σε αυτό. Στην Εικόνα 5 μπορούμε να δούμε τις διευθύνσεις URL και τους 

ιστότοπους παραπομπής. 

 

 

Εικόνα 5: Διευθύνσεις URL και ιστότοποι παραπομπής εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται 

με το ιστολόγιο «Καθημερινή Ύλη Μαθημάτων». 

Τέλος, στην εικόνα 6 μπορούμε να δούμε τις λέξεις – κλειδιά που χρησιμοποιούν μαθητές και 

εκπαιδευτικοί στην αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού που παραπέμπει στο ιστολόγιο μας 
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Εικόνα 6: Λέξεις – κλειδιά αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με το ιστολόγιο 

«Καθημερινή Ύλη Μαθημάτων». 

Συμπεράσματα από την εφαρμογή  

Από την εφαρμογή του ιστολογίου και των αναρτήσεων του εκπαιδευτικού υλικού σε 
καθημερινή βάση προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης 

του εκπαιδευτικού έργου. Η δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό σε 

εικοσιτετράωρη βάση, δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και γονείς να έχουν απεριόριστη 

χρονική και χωρική ενημέρωση. Η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού που ανανεώνεται 
καθημερινά, αλλά παραμένει διαθέσιμο για απεριόριστο χρόνο, δίνει τη δυνατότητα στον 

αναγνώστη να ανατρέχει στο υλικό όσες φορές το επιθυμεί. Επίσης, παραμένοντας στο 

«σύννεφο» το υλικό είναι διαθέσιμο και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. 
Παρατηρήσαμε ότι το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτικούς 

ιστοτόπους και ιστολόγια άλλων χρηστών. Ταυτόχρονα δίνουμε μια νέα διάσταση 

υπερφορητότητας της πληροφορίας. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο υλικό ακόμα και από 
τα κινητά τους (smartphones) ή από τις ταμπλέτες τους (tablets). Η αναζήτηση εκπαιδευτικού 

υλικού φαίνεται να κατευθύνεται κυρίως προς μαθησιακά αντικείμενα που έχουν εισαχθεί 

προσφάτως, όπως η Φυσική Α΄ Γυμνασίου που έχει εισαχθεί φέτος (2013-2014) για πρώτη 

φορά και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό θεάσεων – επισκεψιμότητας. Παράλληλα, 
εκπαιδευτικό υλικό με ασκήσεις-προβλήματα και απαντήσεις αυτών, επίσης συγκεντρώνουν 

σημαντικό αριθμό θεάσεων. Σε περιόδους γραπτών διαγωνισμών και εξετάσεων 

παρατηρείται αύξηση του ρυθμού αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού. Ενδιαφέρουσες είναι οι 
περιπτώσεις αναρτήσεων υπερσυνδέσμων προς το ιστολόγιο σε σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης των μαθητών, όπως το Facebook. Παρατηρούμε τότε μια αύξηση της 

επισκεψιμότητας του ιστολογίου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ανακατευθύνουμε 
τους μαθητές σε εκπαιδευτικό διαδικτυακό υλικό μέσα από τις ιστοσελίδες κοινωνικής τους 

δικτύωσης. Τελικά, το ιστολόγιο καθημερινής παρακολούθησης ύλης πέτυχε τον αρχικό του 

σκοπό. Στη συνέχεια σχεδιάζουμε να το κάνουμε ακόμα πιο δυναμικό και διαδραστικό. Πέρα 

από το εκπαιδευτικό υλικό, θα αναρτώνται επαναληπτικά μαθήματα, ασκήσεις, διαδραστικές 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κ.α. ώστε να καταστεί εργαλείο μάθησης και 

ανατροφοδότησης. 
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Διδάσκοντας και εκπαιδεύοντας στις αρχές του 21
ου

  αιώνα. 

Το παράδειγμα της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης  

(2000-2013) 

 

Δώρα ΜΕΝΤΗ 

 

 

Περίληψη 
 

Η ανακοίνωση αυτή ρίχνει μια πρώτη εποπτική ματιά στην πορεία, τις αντιλήψεις και τους 
πειραματισμούς  της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αρχές του 21ου αιώνα, μέσα από το 

επιλεγμένο οικείο μου παράδειγμα της Ευαγγελικής Σχολής. Συγκεκριμένα, από το έτος 2000 ως το 

έτος 2013 μελετώ την ετήσια έκδοση «Λεύκωμα Ευαγγελικής Σχολής», εστιάζοντας το ενδιαφέρον 

μου σε τρεις θεματικούς άξονες: 1. Ιστορικές καταβολές της Σχολής και σύγχρονο εκπαιδευτικό έργο 

2. Γνωστικά αντικείμενα 3. Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις. Μέσα από τους 

θεματικούς αυτούς άξονες προκύπτει μια αντιπροσωπευτική περιδιάβαση στο σύγχρονο τοπίο της 

εκπαίδευσης, με ειδική αναφορά στους στόχους, στις προτεραιότητες και στις αξίες που θέτει το 

σχολείο ως φορέας της δημόσιας παιδείας αλλά και ως έκφραση της εκπαιδευτικής του κοινότητας και 

της τοπικής κοινωνίας. Εξετάζεται τέλος και το παράπλευρο θέμα της λειτουργίας της Σχολής, ως 

πειραματική και ως πρότυπη-πειραματική (2011-2013) εκπαιδευτική μονάδα. 

 

 

Teaching and educating in the beginning of the 21
st
 century. The Evangelici Model School of 

Smyra example 

 
This paper is concerned with the course, the established ideas and the experimental character 

of the Greek secondary education in the beginning of the 21st century. More specifically, I study the 

"Yearbook of Evangeliki Scholi" from 2000 to 2013 paying special attention to the description of the 

contemporary educational work and the connection of "Evangeliki" with its Asia Minor origins. 

Moreover I examine how the Yearbook reflects the function of the School as experimental and model-
experimental (2011-2013) educational unit. 

 

 

 

1. ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (2000-2013) 
 

Στη διάρκεια των δύο προηγούμενων σχολικών ετών ήμουν υπεύθυνη για την έκδοση 

του ετήσιου Λευκώματος της Ευαγγελικής Σχολής, ενός εντύπου που το τελευταίο έτος της 
κυκλοφορίας του, το 2013, συμπλήρωσε αισίως 13 χρόνια ζωής. Μαζί με την κυκλοφορία 

του τελευταίου τεύχους, ξύπνησε και η απολογιστική μου διάθεση τόσο ως προς το 

περιεχόμενο της εκπαιδευτικής  ζωής που περιείχε όσο και ως προς το ιστορικό ενδιαφέρον 
που με την πάροδο του χρόνου αποκτούσαν οι σελίδες του. 

Η έκδοση του Λευκώματος ξεκίνησε το 2001, με την πρωτοβουλία δύο φιλολόγων 

του Λυκείου, χάρη στην αρχική τεχνική υποστήριξη εκπαιδευτικού εκδοτικού οίκου. Η 

έκδοση τα επόμενα σχολικά έτη συνεχίστηκε με την παροχή έμμισθης υπηρεσίας από 
διάφορους συνεργάτες. Η συμβολική έναρξη της κυκλοφορίας του στην αρχή του 21

ου
 αιώνα 

μαρτυρεί την επιθυμία εγγραφής των πεπραγμένων στη συλλογική μνήμη, καθώς το 

Λεύκωμα αποτελεί σχολικό ενθύμιο. Ταυτόχρονα, από το πρώτο κιόλας τεύχος είναι εμφανές 
ότι η Ευαγγελική Σχολή ως πειραματικό σχολείο επιχειρούσε να προβάλλει το εκπαιδευτικό 

της έργο, συνδέοντας την πολύχρονη παρουσία της στη Νέα Σμύρνη (από το 1935 ως 
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δημόσιο μικτό Γυμνάσιο και από το 1971 ως Πρότυπος Σχολή)
2
 με τις μικρασιατικές 

ιστορικές της ρίζες. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί σε όλη τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 

αιώνα η επιλογή και το στήσιμο του εξωφύλλου, ιδιαίτερα τα δύο πρώτα απέριττα λευκά, το 

πρώτο από τα οποία κοσμούσε η απεικόνιση του ιστορικού εκπαιδευτηρίου της Σμύρνης
3
 και 

το δεύτερο η προσωπογραφία του σοφού απόφοιτου Αδαμάντιου Κοραή.
4
 Ταυτόχρονα, η 

ιστορική μνήμη διαποτίζει τις σελίδες των πεπραγμένων του Λυκείου, με τη συμμετοχή του 

αντιστασιακού Τάκη Μπενά στον εορτασμό της 28
ης

 Οκτωβρίου και με το αφιέρωμα στον 

αιγυπτιώτη ελληνισμό «Αντίο Αλεξάνδρεια», σε συνεργασία με το «Σύνδεσμο Ελλήνων 
Αιγυπτιωτών» και το «Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο» (Ε.Λ.Ι.Α.).

5
 Πέρα από την 

ιστορικότητα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μαθητών του Γυμνασίου βρίσκονται οι 

εναλλακτικοί τρόποι μάθησης, όπως μαρτυρούν οι τίτλοι «Θεατρικό παιγνίδι για μάθηση», 
«Τι έκανε τη διαφορά;», «Κι όμως το σχολείο μπορεί να είναι δημιουργικό…», «Καινούργια 

ερεθίσματα».
6
 Σε αυτήν την παράλληλη κατεύθυνση, με σκοπό τη «δημιουργία πιο 

χαρούμενου και ζωντανού σχολείου», κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση περιβαλλοντικά 

(2002) και προγράμματα αγωγής υγείας και υγείας καταναλωτή (2003). 
 

2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2000-2011) 

 
Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του Λευκώματος των επόμενων ετών, είναι φανερό ότι η 

εξωστρεφής εικόνα που προβάλλει το σχολείο υπερβαίνει αργά αλλά σταθερά την 

εκπαιδευτική ζύμωση που συντελείται μέσα στην τάξη. Ταυτόχρονα, ζητούμενο των νέων 
καιρών είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων «με στοιχεία από πολλούς τομείς της επιστήμης 

και του πολιτισμού».
7
 Τα περιβαλλοντικά και  πολιτιστικά προγράμματα πλαισιώνουν 

                                                             
2 Σχετικά με την ιστορία του σχολείου βλ. την ιστοσελίδα http://gym-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/tosxoleiomas/main-school.htm, η οποία διαθέτει πλούσιο υλικό που επιμελήθηκε η 

ιστορικός Τόνια Καφετζάκη. 

3
 Το Λεύκωμα ανοίγει με την «Ιστορία της Ευαγγελικής Σχολής», που είχε συγγράψει ο τέως 

Διευθυντής Αθανάσιος Φραγκούλης,  Λεύκωμα 2000-2001, σ. 5-19, κείμενο που αναδημοσιεύτηκε το 

2006-2007, σ. 3-15. Η ανάδειξη της ιστορικότητας φαίνεται ότι είναι πρωταρχικό μέλημα των 
διευθυντών του σχολείου μέχρι το 2007-2008, όπως διακρίνεται και από την πρόταξη του μελετήματος 

του K. Krumbacher, «Η Ευαγγελική της Σμύρνης το 1885», σ. 3-5 (αναδημοσίευση από την εφημερίδα 

Η Καθημερινή, 1.7.1998). Έκτοτε το στερεότυπο αυτό μέρος παραλείπεται, δίνοντας τη θέση του στη 

σύγχρονη κυρίως εικόνα, με εξαίρεση το έτος 2008-2009, οπότε προβάλλεται ξανά η σύνδεση «Η 

Ευαγγελική Σχολή από τη Σμύρνη στη Νέα Σμύρνη». 
4
 Ονομαστοί απόφοιτοι της Σχολής δεσπόζουν στο Λεύκωμα 2001-2002, 2002-2003, καθώς, με 

επιμέλεια του φιλόλογου Χρήστου Ράμμου, αναδημοσιεύονται άρθρα από τον ημερήσιο τύπο. 

5
 Λεύκωμα 2000-2001, σ. 54, 56. 

6
 Λεύκωμα 2000-2001, σ. 31-33. Εκείνη την περίοδο είναι φανερό ότι το σύνολο της εκπαιδευτικής 

κοινότητας προβληματίζεται ιδιαίτερα γύρω από θέματα διαχείρισης και μετάδοσης της γνώσης 

«την εποχή της διασποράς του ενδιαφέροντος, της περιήγησης του βλέμματος και της σκέψης σε 

όλα και από λίγο», Βασίλης Καραποστόλης, «Το ζήτημα των προτύπων στην εκπαίδευση», Σύγχρονη 

Εκπαίδευση, τχ. 129, Μαρτ.-Απρ. 2003, σ. 12-18. 

7
 Από το εισαγωγικό σημείωμα της Διευθύντριας του Γυμνασίου Δέσποινας Τζεφριού, Λεύκωμα 2006-

2007, σ. 19, σύμφωνα με έναν προβληματισμό γύρω από τις σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούσαν στη 

διεθνή και την ελληνική εκπαιδευτική βιβλιογραφία. Βλ. ενδεικτικά, Αλέξης Κόκκος, Ο 

μετασχηματισμός των στάσεων και ο ρόλος του εμψυχωτή, Αθήνα, Μέντωρ Εκπαιδευτική 2000˙ Μαρκ 

Φερό και Φιλίπ Ζαμμέ, Ποιες γνώσεις και ποιες αξίες να μεταδώσουμε στα παιδιά μας; μτφρ. Π. 

Μαρκέτου, Αθήνα, Μεταίχμιο 2002, όπου ο Φιλίπ Ζαμμέ προβάλλει το πρότυπο του καθηγητή που 

«είναι ανοιχτός στη γνώση και στα πολιτισμικά φαινόμενα», ό.π., σ. 483.  

http://gym-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/tosxoleiomas/main-school.htm
http://gym-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/tosxoleiomas/main-school.htm
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σταθερά το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο,
8
 ενώ πληθαίνουν οι διδακτικές επισκέψεις οι 

οποίες υποκαθιστούν σχεδόν τους περιπάτους και τις εκδρομές για παιγνίδι και αναψυχή. 

Όλες οι εκδρομές, μονοήμερες έως και επταήμερες στο εξωτερικό, προσλαμβάνουν 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο σχετικών προγραμμάτων και 

ανταλλαγών. Ενδεικτικά, το σχολικό έτος 2006-2007 στο Γυμνάσιο έχουν καταγραφεί 15 
διδακτικές επισκέψεις και δύο πολυήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια ολόκληρων τάξεων στο 

Λονδίνο (Β τάξη) και στο Παρίσι (Γ τάξη). Αν και οι περισσότερες επισκέψεις αφορούν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις που οργανώνουν ιστορικά μουσεία (Βυζαντινό, 
Κυκλαδικό, Μπενάκη) και άλλοι οργανισμοί (Βουλή των Ελλήνων, Αρχείο Εθνικής 

Τράπεζας), ποικίλες όψεις και ζητήματα των  θετικών επιστημών βγαίνουν στο προσκήνιο 

μέσα από τις προβολές που γίνονται στο  Πλανητάριο, τις νεοσύστατες λέσχες ανάγνωσης 
γύρω από τη δραστήρια μαθηματική ομάδα «Θαλής και φίλοι»,

9
 αλλά και τους αγώνες 

φυσικών επιστημών και κατασκευών. Παράλληλα θεματικοί άξονες ειδικού ενδιαφέροντος 

συσπειρώνουν τους μαθητές άλλοτε γύρω από οργανωμένα και εξωστρεφή εκπαιδευτικά 

προγράμματα, όπως π.χ. η γνωριμία των μαθητών του Γυμνασίου με το νησί και τον 
πολιτισμό της Χίου, με αφετηρία το βασικό προϊόν της μαστίχας, η ιστορική περιήγηση των 

μαθητών της Α Λυκείου στην Κάτω Ιταλία και Σικελία, η συνεργασία και η αδελφοποίηση 

σχολείων.
10

  
Συγχρόνως όμως ενισχύεται η εσωστρεφής ενασχόληση με την ιστορική και 

πολιτισμική ταυτότητα του σχολείου και της περιοχής, μέσα από επιλογές όπως η 

παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Βουλής των Ελλήνων «Η αττική γη 
υποδέχεται τους πρόσφυγες του ’22», ή η επίσκεψη στον δημιουργό αρχιτέκτονα Αλέξανδρο 

Τομπάζη και η συνέντευξη με αντικείμενο το σχεδιασμό και τη λειτουργία του κτηρίου της 

Ευαγγελικής Σχολής, επίσκεψη η οποία συμπίπτει με τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

της σχολικής μονάδας.
11

 Επιλεκτικά και στοχευμένα πραγματοποιούνται εξάλλου εκδηλώσεις 
που προάγουν αυτά τα ζητούμενα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της διδασκαλίας των 

φιλολογικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα, η διδασκαλία της λογοτεχνίας εμπλουτίζεται με τη 

γνωριμία με συγγραφείς, όπως ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, η Άλκη Ζέη και η Ζωρζ Σαρή, ο 
Θανάσης Βαλτινός, οι οποίοι παραβρέθηκαν στο μάθημα και συνομίλησαν με τους μαθητές 

της Β Γυμνασίου.
12

 Προοδευτικά λοιπόν η σχολική τάξη ανοίγει προς τα έξω μέσα από 

                                                             
8
  Βλ. ενδεικτικά τις εκπαιδευτικές δράσεις που περιλαμβάνονται στις επίτομες εκδόσεις: Υπουργείο 

Πολιτισμού, Παιχνίδια πολιτισμού, Αθήνα 2003, και Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος 

και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εγχειρίδιο Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων για την 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα 2006. Την ίδια χρονιά οργανώθηκε το Πρώτο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων «Πολιτισμός και Αισθητική στην 

Εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. 
9
 Το σχολικό έτος 2005-2006 λειτούργησε στο Γυμνάσιο Λέσχη ανάγνωσης για το μυθιστόρημα του 

Απόστολου Δοξιάδη, Ο θείος Πέτρος και η δοξασία του Γκόλντμπαχ,  και  δημιουργήθηκαν κατασκευές 

εμπνευσμένες από το έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στο Λύκειο 16 μαθητές διάβασαν Το θεώρημα 

του παπαγάλου του Ντενί Γκενς, μελετώντας τις ιστορικές καταβολές της μαθηματικής σκέψης από τον 

αραβικό κόσμο, την ιταλική αναγέννηση ως το γαλλικό διαφωτισμό.  Οργανώθηκε διημερίδα από την 

ομάδα «Θαλής και Φίλοι» (23-24.6.2006) στο Μουσείο Μπενάκη. 
10 Λεύκωμα 2006-2007, «Το μαστίχι», σ. 42-43, και «Οι ελληνικές αποικίες της Κάτω Ιταλίας και 

Σικελίας», ό.π., σ. 84-86. Έγινε επίσης αδελφοποίηση του Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής με το 

γερμανικό σχολείο Theodor Heuss στο Wolfenbuettel, και ανταλλαγή επισκέψεων (9-11. 6. 2007 και 

1. 4. 2008), Λεύκωμα, ό.π., σ. 79-83. 

11 Λεύκωμα 2007-2008, σ. 19-22. 

12
 Λεύκωμα 2006-2007, σ. 32-33. Προηγήθηκε η επίσκεψη του ποιητή Κυριάκου Χαραλαμπίδη (10/ 

11/ 2006) και η διδασκαλία του ποιήματός του με τη συμμετοχή και των μαθητών και των τριών 

τμημάτων της Β Γυμνασίου, βλ. αναλυτικά Δώρα Μέντη «Κυριάκου Χαραλαμπίδη, “Γλυκό του 

κουταλιού”», Διάλογος [Ηρακλείου], τχ. 18-19, 2008, σ. 303-312. Ακολούθησε η επίσκεψη των 

συγγραφέων Άλκης Ζέη και Ζωρζ Σαρή (11/1/2007), με αντικείμενο τη φιλία, την παλαιότερη σχολική 
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εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα, και το σχολείο προβάλλει το εκπαιδευτικό 
του έργο με τη συμβολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που, σε συνεργασία 

με τους δήμους ή άλλους φορείς, οργανώνει με τη λήξη της σχολικής χρονιάς μαθητικά 

φεστιβάλ
13

 και περιφερειακούς ή πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες.
14

 Το άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία δεν εκφράζει πια καινοτόμες διευθυντικές διαθέσεις αλλά ολοένα 
και περισσότερο υπαγορεύεται από τις σύγχρονες κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις: από 

τη δημιουργία ιστοσελίδων και εργαστηρίων πληροφορικής μέχρι τον ψηφιακό εξοπλισμό 

της τάξης, με αποκορύφωμα τη χορήγηση  netbook σε κάθε μαθητή της Α Γυμνασίου το 
Σεπτέμβριο 2009 και την κυκλοφορία του σλόγκαν «Όλη η γνώση με ένα κλικ». 

Συνολικά, στη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου τα πράγματα βρίσκονται 

κυριολεκτικά στο μεταίχμιο ανάμεσα στο «παλιό» και το «νέο», με βασική όμως κοινή 
επιδίωξη την επικοινωνία ανάμεσα στο δάσκαλο και τον μαθητή, όπως  τόνιζε η απερχόμενη 

καθηγήτρια Αγγλικών, μετά από 25 χρόνια διδασκαλίας στο Γυμνάσιο της Ευαγγελικής.
15

 

Παράλληλα, είχαν διαφανεί οι κίνδυνοι από τη χρήση της τεχνολογίας, κρίνοντας από την 

κινητοποίηση των μαθητών του Λυκείου για την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας 
αλλά και από την ανησυχία που κατάφερε να μεταδώσει ο ειδικός επιστήμονας, μιλώντας 

στους μαθητές του Γυμνασίου για τη βλαβερή ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων και 

πείθοντας αρκετούς από αυτούς να τα περιορίσουν, ενώ προηγουμένως απαξίωναν τις 
υποδείξεις των καθηγητών και την απαγόρευση του υπουργείου Παιδείας.

16
  Το ίδιο χρονικό 

διάστημα οι απόφοιτοι του 1978 επιστρέφουν συνειδητά, 30 χρόνια μετά, στο σχολείο τους, 

αποδίδουν τιμές στους γέροντες καθηγητές τους και συζητούν για τη δημιουργία Συλλόγου 
Αποφοίτων ο οποίος το 2010 τέθηκε σε λειτουργία με την ενθάρρυνση της Διεύθυνσης του 

Λυκείου.
17

 Έκτοτε ο θεσμοθετημένος Σύλλογος δίνει το παρόν και λειτουργεί υποστηρικτικά 

στις δράσεις του σχολείου, ενισχύοντας οικονομικά ή προσφέροντας υπηρεσίες, ιδιαίτερα 

στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Η συσπείρωση της σχολικής κοινότητας 
γύρω από την ιστορικότητα της Ευαγγελικής Σχολής και τη δημόσια παρουσία των 

αποφοίτων της, είναι φανερό ότι αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη μετάβαση από την 

εικονικά εύρωστη πρώτη στην κρίσιμη και ανταγωνιστική δεύτερη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα. 
 

3. ΠΡΟΤΥΠΟ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (2011-2013) 

  
Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα από το Σεπτέμβριο του 2011 το Πειραματικό 

Γυμνάσιο και Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής αξιολογήθηκαν και μετεξελίχθηκαν θεσμικά 

σε «Πρότυπα-Πειραματικά», υπάγονται δηλαδή στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., διαθέτουν 
Συμβούλιο Σχολείου και διοικούνται από το Ε.Π.Ε.Σ. κάθε σχολείου. Σε εκείνη τη χρονιά της 

                                                                                                                                                                              
ζωή και το συγγραφικό τους έργο. Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΚΕΒΙ «Επισκέψεις 

συγγραφέων σε σχολεία» προσκλήθηκε επίσης ο Θανάσης Βαλτινός (28/2/2007), ο οποίος συνομίλησε 

με τους μαθητές για το σχολικό απόσπασμα από το βιβλίο του Στοιχεία από τη δεκαετία του ’60.  
13

 Τα Διαδημοτικά Φεστιβάλ Έκφρασης και Δημιουργίας στην περιοχή μας εκκινούν το 2003, ενώ 

προγενέστεροι είναι οι περιφερειακοί μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες οι οποίοι το 2006 βρίσκονται 

στη 12η τους διοργάνωση. 
14

 Πρόκειται κυρίως για τους μακρόβιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής 

Εταιρείας «Θαλής» και «Ευκλείδης», τους πανελλήνιους διαγωνισμούς της Εταιρείας Ελλήνων 

Φυσικών αλλά και τον νεότευκτο διαγωνισμό ρομποτικής. 
15  Συνέντευξη με την κ. Παναγιώτα Ζούμπου, Λεύκωμα 2006-2007, σ. 60. 
16 Η ομιλία «Ακτινοβολίες-Βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό» του επίκουρου καθηγητή 

ηλεκτρονικής Φυσικής στο ΕΚΠΑ κ. Λιολιούση, θορύβησε τους μαθητές, «η ενημέρωση από έναν 

ειδικό επιστήμονα μας προβλημάτισε και μέτρησε για μας πολύ περισσότερο από ό,τι οι στείρες 

απαγορεύσεις που μας επιβάλλονται», Λεύκωμα 2007-2008, σ. 47-51. 
17 Η πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του «Συλλόγου φοιτησάντων» στην Ευαγγελική 

Σχολή χρονολογείται παλαιότερα και καταγράφεται στο Λεύκωμα 2002-2003, σ. 3-8, ωστόσο δεν είχε 

συνέχεια παρά μόνον όταν δραστηριοποιήθηκαν οι νεότερες γενιές αποφοίτων. 
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πιο έντονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης θα σταθούμε, αναστοχαζόμενοι την 
αντίφαση ανάμεσα στις υψηλές πολιτικές εξαγγελίες «Πρώτα ο μαθητής» και την ισχνή 

πραγματικότητα που, δίχως βιβλία, αντιμετωπίσαμε, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, μαζί με 

τα οικεία κακά εμπρησμού και βανδαλισμών.
18

 Η αρνητική εκείνη δράση κυοφορούσε 

ωστόσο και τη διάθεση για αντίσταση μπροστά στην πρόσθετη αναστάτωση που έφερναν η 
κατάργηση του μικρότερου ωραρίου για τους διδάσκοντες στα πειραματικά σχολεία και η 

αιφνιδιαστική εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος σπουδών στο Γυμνάσιο. Ο 

εκπαιδευτικός μας βίος επιβαρυνόταν στο εξής σημαντικά με την έλλειψη γραμματέως και 
διαρκώς διογκούμενη γραφειοκρατία, δείκτες και στατιστικές μετρήσεις σε συνδυασμό με 

μια, πρωτόγνωρη για το δημόσιο τομέα, εργασιακή ανασφάλεια που απέρρεε από τις 

πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες εν τέλει εφαρμόστηκαν την επόμενη σχολική 
χρονιά 2012-2013, με την αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού και τις συμβάσεις επί 

θητεία, σε συνδυασμό με τις εξετάσεις που αντικατέστησαν την κλήρωση για την  εισαγωγή 

μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και στη συνέχεια από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Δεν 

ήταν φυσικά τυχαίο το γεγονός ότι το ¼ από τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του 
Γυμνασίου, προβλέποντας τις εξελίξεις, είχαν αποχωρήσει από το σχολείο, καταλαμβάνοντας 

διευθυντικές θέσεις σε άλλα Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής.
19

 Οι υπόλοιποι ήταν φανερό 

ότι υπηρετούσαμε πλέον τη θολή προοπτική του «νέου» σχολείου, υποχωρώντας σταδιακά 
από το «διδάσκοντας» προς το «εκπαιδεύοντας»

20
 μαθητές που φιλοδοξούν να γίνουν 

άριστοι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πρότυπων-πειραματικών σχολείων.  

Παρά την αμφίρροπη εκείνη κατάσταση και τη συναισθηματική πίεση του έμψυχου 
δυναμικού, τα δύο τελευταία σχολικά έτη 2011-2012, 2012-2013, λειτουργούν, τηρουμένων 

των αναλογιών και σύμφωνα με την εποπτική ματιά της εργασίας μου, ως συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της Σχολής.
21

 Συνδετικός κρίκος με την έννοια ότι η 

Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης ήταν ένα σημαντικό εκπαιδευτήριο που αποτελούσε πόλο 
έλξης για την ευρύτερη περιοχή. Τον ίδιο ρόλο φιλοδοξεί να έχει και η σημερινή Ευαγγελική 

Σχολή της Νέας Σμύρνης ως πρότυπο-πειραματικό σχολείο, σύμφωνα με το πνεύμα του 

νομοθέτη και σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες, τη σύνδεση με το 
Πανεπιστήμιο, την ύπαρξη Ομίλων, τη δημιουργικότητα και την παραγωγή ιδεών.

22
 Από τη 

μια μεριά λοιπόν η Σχολή προβάλλει τις μικρασιατικές της ρίζες και επενδύει στην αξιόλογη 

εκπαιδευτική συνέχεια, σύμφωνα με την ευθεία σύνδεση που απεικονίζει η προ τριών μηνών 

                                                             
18 «Σημεία των καιρών», «Οικονομική κρίση», Λεύκωμα 2011-2012, σ. 17-18. 

19 «Μετακινήσεις και αφυπηρετήσεις», ό. π.,  σ. 58-59. 

20 Η έννοια της εκπαίδευσης τη σημερινή εποχή συνδέεται περισσότερο με τις διάφορες θεωρίες 

μάθησης, τα εποπτικά μέσα, τον διδακτικό σχεδιασμό, τη διαθεματικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και την κοινωνική δικτύωση παρά με την κλασική έννοια της διδασκαλίας όπου πηγή γνώσης και 

πληροφορίας είναι το σχολικό εγχειρίδιο και ο ειδήμων καθηγητής, τόσο ώστε να γίνεται λόγος «για 

Σχολείο 2.0 και Εκπαίδευση 2.0» (Μαρία Παυλίδου, «Το Web 2.0 και η αξιοποίησή του στα 

φιλολογικά μαθήματα» στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιμορφωτικό υλικό για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τχ. 3, Κλάδος ΠΕ2, Πάτρα 2010 

(2), σ. 216-246: 218). 
21

 Πρβλ. με το σκεπτικό που εκθέτει ο Γαβριήλ Καράλλης, «Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της 

σχολικής μονάδας ως μέρος της διαδικασίας αυτονόμησής της», Δελτίο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κύπρου, τχ. 9, Απρ.-Δεκ. 2007, σ. 1-4 

http://www.pi.ac.cy/pi/files/tekmiriosi/ekdoseis/deltia/deltio09_apr_dec2007.pdf (τελευταία επίσκεψη 

3 Ιουνίου 2014). 
22 Δώρα Μέντη, «Συνεργασία Σχολείου-Πανεπιστημίου στο πεδίο της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών: το παράδειγμα του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου της Ευαγγελικής 

Σχολής Σμύρνης», στο Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, διδακτική και διδακτική άσκηση στο Τμήμα 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, επιμ. Ευαγγελία Φρυδάκη, Θεοδώρα Κάββουρα, 

Ευανθία-Έλλη Μηλίγκου, Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Αθήνα 2013, σ. 72-76. 

http://www.pi.ac.cy/pi/files/tekmiriosi/ekdoseis/deltia/deltio09_apr_dec2007.pdf
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ανακαινισμένη ιστοσελίδα του Λυκείου, και από την άλλη παρακολουθεί συστηματικά τις 
σύγχρονες τάσεις, στοχεύοντας σε υψηλές μαθητικές επιδόσεις, αξιολογήσεις και ποσοτικές 

μετρήσεις. Πολλά από τα παραπάνω ζητούμενα στηρίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα και 

είναι πάγιες εκπαιδευτικές προτεραιότητες, με πιο αξιοσημείωτο την υψηλή βαθμολογία στις 

πανελλαδικές εξετάσεις και τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στα ΑΕΙ.
23

 Στο 
ενεργητικό του σχολείου συνεχίζουν να εγγράφονται επίσης οι συμμετοχές, τα εκπαιδευτικά 

ταξίδια και οι διακρίσεις σε ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα (aiesec, 

commenius,  euroscola, euso, e-twinning, μαθητικό μοντέλο Ο.Η.Ε.), σε πανελλήνιους ή 
τοπικούς μαθητικούς διαγωνισμούς, οι οικολογικές δράσεις, ο εθελοντισμός και η προσφορά 

κοινωνικού έργου. Παράλληλα σημαντική είναι η ανάπτυξη ενδιαφερόντων και κλίσεων 

ανάμεσα στους μαθητές, με έμφαση στη θεατρική, τη μουσική, την εικαστική και τη 
λογοτεχνική παιδεία, η οποία ολοένα και περισσότερο εμπλουτίζεται με αγώνες αντιλογίας, 

δημιουργική γραφή και άλλους δημοσιογραφικούς πειραματισμούς. Ο τελευταίος  αυτός 

χώρος είναι ιδιαίτερα παραγωγικός καθώς από το 2002, παράλληλα με την έκδοση του 

κοινού Λευκώματος, στο Λύκειο κυκλοφόρησε για 9 συναπτά έτη η εφημερίδα «ΠΕΣΣ…τα», 
βασισμένη σε πολύπλευρες συνεργασίες μαθητών (Εκπαίδευση, Μουσική, Ιστορία, 

Επιστήμη, Επικαιρότητα-Νεολαία, Κινηματογράφος-θέατρο, Περιβάλλον, 

Βιβλιοπαρουσιάσεις, Διεθνής πολιτική. Σχέδια και εικονογράφηση).
24

  
 Εξίσου σημαντικοί με τις υψηλές επιδόσεις και τη συμμετοχή ενός σχολείου στη 

σύγχρονη κοινωνική ζωή είναι και οι δεσμοί που αναπτύσσει με την τοπική κοινωνία, δεσμοί 

που εύκολα αποδεικνύονται με την ύπαρξη ή μη ενδιαφέροντος από τους γονείς και 
κηδεμόνες για τη φοίτηση των παιδιών τους σε αυτό. Συνακόλουθα, το ευδόκιμο παρόν της 

Ευαγγελικής Σχολής παραπέμπει στο σημαίνον παρελθόν της,  το οποίο το σημερινό σχολείο 

καλείται να αναδείξει μέσα από τη δυναμική συνέχεια και τις υψηλές προσδοκίες για το 

μέλλον. Σε αυτήν τη συνδυαστική κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά 
βήματα με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών και άλλων φορέων. Συγκεκριμένα, το 2009 με 

αφετηρία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από την Πόλη έρχομαι…»  μαθητές του Γυμνασίου  

επισκέφθηκαν την Κωνσταντινούπολη,
25

 και το 2011, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, χθες-σήμερα-αύριο», οι μαθητές της Α Λυκείου 

ταξίδεψαν στη Σμύρνη, αναδεικνύοντας τη συναισθηματική μνήμη που διαθέτει η σχολική 

κοινότητα.
26

 Μια αξιόλογη συνεισφορά έγινε την επόμενη χρονιά στο πλαίσιο του μαθήματος 

«Τοπική ιστορία», όταν οι μαθητές της Γ Γυμνασίου ερεύνησαν την προσφυγική ταυτότητα 
της Νέας Σμύρνης, αναζητώντας παράλληλα τους μικρασιατικής καταγωγής συμμαθητές 

τους.
27

 Το Δεκέμβριο του 2012, τέλος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τη 

μικρασιατική καταστροφή, η Ευαγγελική Σχολή τίμησε τις ιστορικές καταβολές της και 
επεδίωξε να προσεγγίσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τα αισθήματα των μαθητών, οργανώνοντας 

τον πανελλήνιο διαγωνισμό ποιήματος και διηγήματος «Σμύρνη».
28

 Αυτή η ιδέα έφερε στο 

προσκήνιο  μια όχι και τόσο αναμενόμενη ανάμεσα στη νεότερη γενιά ιστορική μνήμη, 

                                                             
23

 Απλή αναγραφή  του υψηλού μέσου όρου βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι μαθητές στις 

πανελλήνιες εξετάσεις γίνεται από το έτος 2007-2008, ενώ τα επόμενα χρόνια η παρουσίαση είναι 

πιο αναλυτική, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη της βαθμολογικής υπεροχής.  

24
 Πρόσφατα δημιουργήθηκαν περιοδικά με τη μορφή ιστολογίου  (e-copana, 

evangeliki.weebly.com.), ενώ  στο χώρο του σχολικού δικτύου (http://schoolpress.sch.gr) κυκλοφορεί 

το νέο ψηφιακό περιοδικό Γυμνασίου και Λυκείου «Ευαναγνώσεις» (2013-2014). 

25 Σχολικό Λεύκωμα 2008-2009, σ. 37-38. 

26 Λεύκωμα 2010-2011, σ. 88-89. 

27
 Λεύκωμα 2011-2012, σ. 48-49. 

28 Λεύκωμα 2012-2013, σ. 16-19. 

http://schoolpress.sch.gr/
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προκάλεσε συγκίνηση και δημιούργησε ένα πρώτο εκπαιδευτικό κεφάλαιο το οποίο και 
επενδύθηκε άμεσα, την άνοιξη του 2013, με τη διενέργεια του επόμενου λογοτεχνικού 

διαγωνισμού «Εφηβεία»,
29

 στο πλαίσιο της θεματικής του Ομίλου «Λογοτεχνία και 

Δημιουργική γραφή» και σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Σμύρνης. 

 Διδάσκοντας και εκπαιδεύοντας λοιπόν με το έμπρακτο παράδειγμά μας, η 
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης πορεύεται στο χρόνο με ιστορική συναίσθηση και θετικό πνεύμα, 

παρακολουθώντας ενεργά τη μαθητική ζωή και τα εκπαιδευτικά ζητούμενα του παρόντος και 

του μέλλοντος.
30

 Παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις αναστατώσεις που βιώνουμε 
όλοι αυτήν την εποχή,

31
 δίνουμε με ευψυχία το παρόν στον καθημερινό αγώνα της παιδείας, 

συνεχίζοντας έναν μακρύ και δημιουργικό δρόμο που αξίζει να χαράσσεται κάθε χρονιά «με 

αρετή και τόλμη», πάνω στα χνάρια που μας άφησαν οι παλαιότεροι, αναζητώντας όμως τις 
καινούργιες διαδρομές όπου κι εμείς με τη σειρά μας, θα οδηγήσουμε τους νέους.  
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Η Πορεία Μετασχηματισμού του Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών 

στη βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου και στην κατεύθυνση των νέων 

θεωριών μάθησης και των σύγχρονων Παιδαγωγικό- Διδακτικών Κινημάτων. 

 

Μαρία Αργυροπούλου                                             Νικόλαος Καμπύλης  

Κοινωνιολόγος                                                         Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

Δ/ντρια του ΠΠΓΠ                                                   του ΠΠΓΠ                                                                  

Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής                           Μεταπτυχιακός φοιτητής του ΕΑΠ       

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ                    

Αντικείμενο της εισήγησής μας αποτελεί η διαδικασία μετασχηματισμού, προσαρμογής και 

σύμπλευσης του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών με τα νέα κοινωνικοπολιτικά και 

παιδαγωγικο-διδακτικά δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται σε ένα κόσμο ραγδαίας και συνεχούς 

ομοιοστατικής μεταβολής και αναζήτησης νέων ισορροπιών. Λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον 

μετανεωτερικότητας, όπου τα κύριο στοιχείο του είναι η κατάργηση των έως τώρα  βεβαιοτήτων, 

κινούμαστε στην κατεύθυνση της προσαρμογής και του επαναπροσδιορισμού του ρόλου μας ως 

εκπαιδευτικών, αλλά και στην κατεύθυνση της δομικής αλλαγής των στοιχείων που συνθέτουν τη 

μαθησιακή διαδικασία. Στη βάση των αρχών του ριζοσπαστικού εποικοδομισμού, των νέων 

δεδομένων του κοινωνικού γνωστικισμού και των παραδοχών των παιδαγωγικο-διδακτικών 

κινημάτων της “Ομαδο-συνεργατικής Διδασκαλίας”, της “Κριτικής Γνώσης” και της “Νέας Γνώσης” 

δημιουργούμε τους όρους και οικοδομούμε τις συνθήκες ανάπτυξης των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών και  δεξιοτήτων ζωής των μαθητών, που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν και να 

αναπτυχθούν σε ένα απαιτητικό κόσμο μετασχηματισμού, συμπερίληψης, αποδοχής του 

διαφορετικού και διαπολιτισμικής σύνθεσης. Με αυτό τον τρόπο απαντούμε στην απαίτηση του 

κοινωνικού ελέγχου και αντιμετωπίζουμε τις έννοιες αξιολόγηση και λογοδοσία, ως ευκαιρίες  

αυτοβελτίωσης. 

 

ABSTRACT 

 

We investigated the process of transformation, adaptation and alignment of the Model Experimental 

Junior High School of Patras to the new socio-political and pedagogical-didactic data. The Model 

Experimental Junior High School of Patras is constantly changing to adjust itself into a rapidly 

changing world. Functioning in a metamodern environment, characterized mainly by the abolition of 

the so-far certainties, we move towards adapting and redefining our role as teachers. Furthermore, 

we are embodying all the fundamental changes concerning structural axes of the educational process. 
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We relied on the principles of radical constructivism, new options of social cognitivism and the recent 

assumptions of the pedagogical- didactic trends of team-cooperative supervision, critical thought, and 

the so-called “New knowledge”. Based on these new educational trends we formed the terms and 

construct the conditions for developing students’ abilities and life skills. These skills will allow them to 

survive in a demanding world of constant transformation, new upcoming needs and cross-cultural 

differences. This way we answer to social control demands, we face the concepts of evaluation and 

accountability giving unique opportunities for self-improvement. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε μια ανομική εποχή που η κρίση διακατέχει κάθε όψη της κοινωνικής ζωής  και το 

θεσμικό πλαίσιο μεταβάλλεται άλλοτε καινοτομώντας και άλλοτε ενισχύοντας τους 

γραφειοκρατικούς μηχανισμούς και εγκλωβίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία, τα 

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία καλούνται να επιτελέσουν ένα ρόλο που -στην θετική του 

πραγμάτωση- θα οδηγήσει την εκπαίδευση σε άλλα, διαφορετικά εκπαιδευτικά μονοπάτια.  

Προσπαθώντας να μελετήσουμε αυτόν τον προορισμό των ΠΠΣ και ταυτόχρονα να 

δημιουργήσουμε το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό προφίλ του Προτύπου Πειραματικού 

Γυμνασίου Πατρών, στηριζόμενοι στο θεσμικό πλαίσιο των ΠΠΣ, θα προσπαθήσουμε να 

παρουσιάσουμε την πορεία μετασχηματισμού του σχολείου υπό το πρίσμα των θεωριών 

μάθησης που υιοθετήθηκαν. 

Σημείο εκκίνησης αποτελεί η παραδοχή ότι ο αναστοχασμός αποτελεί βασικό 

εργαλείο για μια εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα που μεταβάλλεται ραγδαία 

και πολλές φορές άναρχα. Αυτή η αναστοχαστική δυνατότητα μπορεί να αναζητηθεί στη 

«νέα μάθηση» και στο επιστημονικό κοινωνιογνωσιακό υπόβαθρο για την εκπαίδευση και 

αφορά το τρίπτυχο: κοινότητα μάθησης-πρόγραμμα σπουδών-παιδαγωγική (Kalantzis & 

Cope, 2013). Ταυτόχρονα οφείλουν να ληφθούν υπόψη στην ολότητά τους οι όψεις αυτού 

του μετασχηματισμού και τα πεδία που αυτός πραγματώνεται στην εκπαίδευση. Ως 

μηχανισμός κοινωνικοποίησης η εκπαίδευση οδηγεί τους μαθητές στο νέο κοινωνικό-

οικονομικό-πολιτικό πλαίσιο και πρωταρχικός της ρόλος, σήμερα, είναι να εξοικειώσει τους 

νέους με την ραγδαία μεταβαλλόμενη γνωστική πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή αυτή η 

πραγματικότητα επιβάλλει οι αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία που πολλές φορές 

ανατρέπουν την προϋπάρχουσα λειτουργική δομή της εκπαίδευσης και είναι απαίτηση της 

διδακτικής πρακτικής να δημιουργηθούν, πάνω στα παλιά, νέα εργαλεία μάθησης. Στη 

διαμόρφωση των τελευταίων όμως οι μαθητές θα πρέπει να έχουν καθοριστικό ρόλο. Αυτό 

απαιτεί ανατροπή των μέχρι τώρα ισορροπιών που συντηρούσαν το δασκαλοκεντρικό 

μοντέλο και αντιμετώπιζαν το μαθητή ως αντικείμενο (Κοσσυβάκη, 2003). Αλλάζουν έτσι οι 

ρόλοι μας και ενώ αλλάζουν γίνεται φανερό ότι το δημοσιοϋπαλληλικό πλαίσιο -όπως το 

βιώνουμε στην καθημερινότητά μας- δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει τις νέες 

εκπαιδευτικές προκλήσεις. Η μηχανιστική διεκπεραίωση του επαγγελματικού ρόλου δεν 

μπορεί να λειτουργήσει σε μια κοινωνία που διαρκώς μεταβάλλει τις βεβαιότητές μας τόσο 
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σε γνωστικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός, μη λειτουργώντας ως 

παρωχημένη αυθεντία, κατανοεί τις διαστάσεις των εννοιών της γνώσης και της μάθησης, 

αλλά και το μεταξύ τους διάκενο. Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της εποχής 

του, οφείλει να καινοτομεί, να βγαίνει έξω από τα ερμητικά κλειστά πλαίσια του χώρου του 

σχολείου, να αναπτύσσει σχέσεις με την επιστημονική κοινότητα, την τοπική κοινωνία και  

τελικά να ανοίγει το σχολείο στον έξω κόσμο. Δεν απέχει χρονικά πολύ η εποχή που ως 

μαθητές, δεν είχαμε τη δυνατότητα να εκφέρουμε διαφορετική γνώμη από  αυτή του 

βιβλίου. Σήμερα μπορεί  ακόμα να υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα που λειτουργεί 

κατευθυντικά, ακόμα και στα ΠΠΣ που λειτουργούν ως πιλοτικά και να περιορίζει σε κάποιο 

βαθμό  τη διασύνδεση με τη γνώση που συντελείτε στον έξω κόσμο (Kalantzis & Cope, 

2013), την ίδια στιγμή όμως συντελούνται σημαντικές αλλαγές που στην περίπτωσή μας 

υποστηρίζονται θεσμικά από το νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΠΠΣ (Ν. 3966/11). Στο 

τελευταίο οφείλουμε να προτάξουμε το ρόλο των νέων τεχνολογιών αλλά και τον τρόπο 

που αυτές βρίσκουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική πράξη. Σημειώνεται εδώ ότι στη 

μεταβολή του μαθητή σε ενεργό υποκείμενο της μάθησης καθοριστικό ρόλο παίζει η 

δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη διδακτική πράξη και ταυτόχρονα 

ενσωματώνουν το μαθητή στη διαδικασία αφήνοντάς του περιθώρια αυτενέργειας. 

Η πορεία των ΠΠΣ προς τη νέα μάθηση δεν μπορεί να νοηθεί έξω από την αποδοχή και 

αξιοποίηση της διαφορετικότητας των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και αυτής  που 

διαχέει το ευρύτερο κοινωνικό και επιστημονικό πλαίσιο. Η παραδοχή της ύπαρξης του 

διαφορετικού και του «ξένου», η αμοιβαία διαμόρφωση εκπαιδευτικών πρακτικών υπό το 

πρίσμα της συνεργασίας σε κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης μπορεί να στηρίξει 

το νέο εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα αυτή ακριβώς η παραδοχή της 

αποδοχής του διαφορετικού δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν στο μαθητή 

να συμμετέχει βιωματικά και διαμορφωτικά στη μαθησιακή διαδικασία και στη 

διαφορετικότητα να αποτελεί πηγή μάθησης. 

Το ΠΠΓΠ προσεγγίζει τη μάθηση ολιστικά και μέσα από μια συνεργατική διαχείριση 

που διακατέχει το σύνολο των εκπαιδευτικών έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια 

μετασχηματισμού. Η τελευταία αφορά τόσο την απόκτηση νέων διδακτικών και 

παιδαγωγικών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς όσο και την εφαρμογή καινοτόμων 

διδακτικών πρακτικών στους μαθητές. Είναι γεγονός ότι σε αυτό το στάδιο της πορείας 

μετασχηματισμού λειτουργεί ένα ελαφρά κατευθυντικό πλαίσιο που προσδιορίζεται αρχικά 

από το ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) του σχολείου και στη συνέχεια από το 

Σύλλογο Διδασκόντων. Στόχος είναι να διαμορφωθούν άμεσα οι συνθήκες αυτορρύθμισης 

και αυτοδιαχείρισης του εκπαιδευτικού πλαισίου που θα χαρακτηρίζει το σχολείο. Σε αυτό 

το πλαίσιο η διαχείριση της διαφορετικότητας, η διαθεματική προσέγγιση και η 

διαφοροποιημένη μάθηση έχουν πρωταρχική θέση και συμβαδίζουν με δομημένες 

πρακτικές αυτοβελτίωσης και συνεχούς επιστημονικής αναζήτησης τόσο από τη μεριά των 

εκπαιδευτικών όσο και από τη μεριά των μαθητών. Η προσπάθεια για την απαγκίστρωση 

από μια ομοιόμορφη σχολική εκπαίδευση έχει ξεκινήσει. Έτσι η οικοδόμηση της γνώσης 

μετασχηματίζεται και από μια διαδικασία που ρόλο είχαν οι εκπαιδευτικοί-αυθεντίες, 

γίνεται μια συμμετοχική διαδικασία όπου μαθητής και εκπαιδευτικός δημιουργούν από 

κοινού στη διαμόρφωσή της γνώσης.  Η έννοια της συνεργασίας διακατέχει όλο το 
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μαθησιακό πλαίσιο και τον σχεδιασμό του. Μέσα από διερευνητικές πρακτικές 

διαπιστώνεται η προϋπάρχουσα γνώση και οι ανάγκες των εκπαιδευομένων. Σε αυτή τη 

βάση σχεδιάζονται και πραγματώνονται οι διδακτικές παρεμβάσεις, με σαφή στοχοθεσία 

που κυρίως την ορίζουν τα κριτήρια της σημαντικότητας, του διευρυμένου ακαδημαϊκού 

περιεχομένου και  των απώτερων επιδιώξεων του αναλυτικού προγράμματος 

(Ματσαγγούρας, 2000). Επικεντρώνουμε στην καταγραφή τόσο της διαδικασίας όσο και του 

αποτελέσματος,  σχεδιάζοντας  τις μαθησιακές εμπειρίες μέσα σε ένα επιστημολογικό 

πλαίσιο που ορίζεται από τις  αρχές του ριζοσπαστικού εποικοδομισμού. Η μάθηση σαν 

οποιαδήποτε επιστήμη, απαιτεί την εφαρμογή στην καθημερινή πράξη μεθόδων που 

οδηγούν στοχευμένα και έγκυρα στην γνώση. Με άλλα λόγια η μάθηση χρησιμοποιεί τους 

ίδιους τρόπους  συστηματικής επικέντρωσης όπως και η επιστήμη (Kalantzis & Cope, 2013).  

Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά σενάρια που συγκροτούνται από επί μέρους εκπαιδευτικά 

επεισόδια, όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού επιδιώκει τη διεύρυνση του φάσματος των 

εμπειριών των μαθητών, ώστε αυτοί να επιτύχουν τις δικές τους επιθυμητές  μαθησιακές 

αλλαγές (Rogers, 1998).  Η μάθηση λοιπόν αποτελεί  προϊόν που ανακαλύπτεται από τον 

ίδιο τον μαθητή, δεν είναι αποτέλεσμα διδακτικής αλλά μαθησιακής πράξης (Λιοναράκης, 

2006) και επιδιώκεται   μέσα από μια σύνθετη διαδικασία επεξεργασίας, όπου ο μαθητής 

συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή και τη συγκρότηση της γνώσης η οποία δεν αποτελεί 

αντίγραφο της πραγματικότητας αλλά κατασκευή. Η γνώση δεν απομνημονεύεται από το 

ενεργό υποκείμενο αλλά οικοδομείται, συσχετίζεται και συνδέεται, με υπάρχοντα σχήματα 

και αξιοποιείται κατά περίπτωση. Έτσι οι μαθητές συνειδητοποιούν την ύπαρξη 

περισσοτέρων της μιας πραγματικότητας, πράγμα που προϋποθέτει αλλά και οδηγεί, σε 

μια εναλλακτική διδασκαλία με διαφορετικές ερμηνείες της ίδιας κατάστασης (Κοσσυβάκη, 

2003). 

Αξιοποιώντας το τριπλό σχήμα ορισμού της εκπαίδευσης, που συγκροτείται από τους 

όρους Μαθησιακή Κοινότητα, Πρόγραμμα Σπουδών και Παιδαγωγική (Kalantzis & Cope, 

2013),  προσπαθούμε να εμπλέξουμε  τους μαθητές μας στη μαθησιακή διαδικασία, 

συνδυάζοντας τη μικροδυναμική της διδασκαλίας με το συνειδητά σχεδιασμένο 

εκπαιδευτικό, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. 

 

1. ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Π.Π.Γ.Π. 
 

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες από τις δράσεις που αποτελούν 

εφαρμογή του παραπάνω θεωρητικού πλαισίου και ταυτόχρονα υποδηλώνουν την  αρχή 

της πορείας μεασχηματισμού του ΠΠΓΠ. 

 

1.1 Ο ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ 

ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ». 

 

Η εξωστρέφεια ως απαραίτητη προϋπόθεση προσαρμογής του σχολείου στη συνεχώς 

μεταβαλλόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα, ξεκινά με την παρατήρηση και τη 
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συνειδητοποίηση του τρόπου που αυτή διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.  Έχοντας 

αντίληψη του τι συμβαίνει μπορούμε να πούμε ότι διεθνώς, εκατομμύρια μαθητές της 

τυπικής εκπαίδευσης έχουν συμμετοχή σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με 

τον τρόπο αυτό αποκτούν  τα πλεονεκτήματα του ελέγχου του χρόνου εκπαίδευσής τους, 

της ευέλικτης εξατομικευμένης μάθησης, μέσα σε  ένα μαθητοκεντρικό μαθησιακό  

περιβάλλον που στηρίζεται στην συμβουλευτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού  

(Cavanaugh, 2009). Η διαφορά μεταξύ της Ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και 

του γεγονότος, ότι κάποιες από τις Πολιτείες των Η.Π.Α., όπως αυτή του Michigan, για τη 

χορήγηση απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απαιτούν από τους μαθητές να 

έχουν πάρει  τουλάχιστον ένα εξ αποστάσεως μάθημα (Ruhe & Zumbo 2009) είναι 

τεράστια. Θεωρώντας πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα 

της δυναμικής που χαρακτηρίζει τα εκπαιδευτικά συστήματα  στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα 

(Sangra, Vlachopoulos & Chabrera, 2012), πιστεύουμε ότι τα  σχολεία τα οποία φιλοδοξούν 

να σταθούν στην πρωτοπορία του εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει τουλάχιστον να 

λειτουργούν πλουραλιστικά ως προς τις επιλογές των εκπαιδευτικών μεθόδων που 

χρησιμοποιούν.  Μέσα σε ένα  παγκόσμιο τοπίο, όπου σύντομα θα πάψει να είναι διακριτή 

η συμβατική από την της εξ αποστάσεως μάθηση (Reddy & Srivastava, 2003, όπ. αναφ. στο 

Αποστολίδου, 2011 σελ.49), μια από τις κύριες υποχρεώσεις των σχολείων είναι να 

προετοιμάζουν τους μαθητές τους αναπτύσσοντας τους δεξιότητες ζωής. Είναι λοιπόν 

σκόπιμο να εμπλακούν οι μαθητές στην e-learning διδασκαλία και στα αντίστοιχα εργαλεία 

μάθησης σε μικρή ηλικία, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες  που θα τους οδηγήσουν 

να εξελιχθούν και  μέσα από τη διαδικασία της δια βίου μάθησης (Boulton, 2008).  

Στη βάση όσων προαναφέρθηκαν και με στόχο την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών 

αναγκών των μαθητών -που δεν καλύπτονται μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα του 

Γυμνασίου- επεξεργασίας της πληροφορίας, τη θεωρία του συνδεσιασμού και τη 

συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή επιχειρήσαμε το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή ενός όσο το δυνατό ολοκληρωμένου διαθεματικού προγράμματος ασύγχρονης 

συμπληρωματικής εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

εφαρμογή  εκτός των άλλων στηρίχθηκε στις νέες θεωρίες μάθησης, που ήρθαν σαν 

αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας. Αναφερόμαστε στη θεωρία της επεξεργασίας της 

πληροφορίας, του συνδεσιασμού (connectionism) και της συνεργατικής μάθησης 

υποστηριζόμενης από υπολογιστή. Η μεθοδολογία του e-learning ενσωματώνει τις 

παραπάνω θεωρίες μάθησης, οι οποίες ανταποκρίνονται καλύτερα στα χαρακτηριστικά των 

σύγχρονων μαθητών (Πολύδωρος, 2013).  Άλλωστε οι  ιστορικοί και κοινωνικοί παράγοντες 

είναι αυτοί που ορίζουν την ταυτότητα κάθε εκπαιδευτικής εφαρμογής, αλλά και την  

ανάπτυξη και την προοπτική της μέσα σε ένα περιβάλλον ανάλογο των στόχων της 

(Λιοναράκης, 2006) και «αποτελεί  μεγάλο λάθος και κακή εκτίμηση να υποθέσουμε ότι οι 

λύσεις στα εκπαιδευτικά προβλήματα μπορούν να εξευρεθούν σε ένα θεωρητικό 

περιβάλλον διαφορετικό από το κοινωνικό και το ιστορικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουν» 

(Carr & Kemmis, 2002,  όπ. αναφ. στο Λιοναράκης, 2006 σελ.23-24). Το εκπαιδευτικό εξ 

αποστάσεως πρόγραμμα, θεσμικά εντάχθηκε στο νέο νομοθετικό πλαίσιο των Π.Π.Σ. που 

αφορά τη λειτουργία των Ομίλων Αριστείας - Καινοτομίας.  
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Ο όμιλος αφορούσε αρχικά μια διαθεματική συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 

της Φυσικής Αγωγής και την εκπαιδευτικό της κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση του  μαθήματος ξεκίνησε με την παραγωγή του εκπαιδευτικού 

υλικού, κατάλληλου για εφαρμογή σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Για τη 

δόμηση και  ανάπτυξη του κύριου κορμού του υλικού, επιλέξαμε το μοντέλο West και 

Λιοναράκη και ακολουθήσαμε τον κανόνα των τριών διαφορετικών δεσμών (Λιοναράκης, 

2001). Εκμεταλλευτήκαμε τη δυνατότητα που μας δίνει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και 

εξασφαλίσαμε για το μάθημά μας τον κατάλληλο χώρο στην  εκπαιδευτική διαδικτυακή 

πλατφόρμα Moodle. Παράλληλα για την εξυπηρέτηση των στόχων του μαθήματος που 

αφορούσαν την αποδοχή της διαφορετικότητας,  συνεργαστήκαμε με την Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση PRAKSIS, για την οργάνωση βιωματικών μαθημάτων που αποτέλεσαν τμήμα των 

Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.) του Ομίλου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που το θεσμικό πλαίσιο μας όριζε μέγιστο αριθμό 

συμμετεχόντων τους 20, λόγω της αυξημένης ζήτησης από τους μαθητές, δεχθήκαμε 24 

μαθητές. Οι τελευταίοι παρακολούθησαν όλοι ανελλιπώς τις δια ζώσης συναντήσεις και σε 

σχεδόν καθημερινή βάση συμμετείχαν στην ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού και στην 

πραγματοποίηση των εργασιών που τους είχαν ανατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.   

Τέλος η αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος μας επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα ύπαρξής 

του και μας έδωσε την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση και την εξέλιξη του 

μαθήματος. 

 

1.2 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Μια γενική παραδοχή για την  εκπαίδευση  είναι πως αυτή, δεν είναι ποτέ κοινωνικά 

και πολιτικά ουδέτερη. Επομένως ως πολιτική πράξη οφείλει να είναι και μια ηθική πράξη. 

Κατά αναλογία και η διδασκαλία οφείλει να είναι μια ηθική πράξη πέρα από την 

επιστημονική της βάση, τις δεξιοτεχνίες και τις τεχνικές της,  απαιτώντας μια “εν τω βάθη” 

διαμεσολάβηση της επαγγελματικής γνώσης στην κατανόηση και την επίλυση 

συγκρουσιακών καταστάσεων (Beyer, 1998 ∙ Valli, 1990 ∙ Goodland et al, 1990 όπ. 

αναφέρεται στο Ματσαγγούρας, 1999 σελ.419), αλλά κυρίως στη διασφάλιση των 

στοιχείων εκείνων που διαφοροποιούν το “ηθικό” της μαθησιακής πράξης από το  

“ηθικολογικό”. Η διαθεματικότητα  σε αυτό το σημείο μπορεί και οφείλει  να έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο. Η δημιουργία ρεπερτορίων «γνωσιακών διαδικασιών», είναι ένας 

τρόπος να μάθουμε περισσότερα  και συνίσταται  από την δυνατότητα επιλογής, το 

συνδυασμό και τον έλεγχο διαφορετικών προσεγγίσεων παραγωγής της γνώσης, ενώ  ο 

εμπλουτισμός της μαθησιακής πράξης με στοιχεία γνωσιακού σχετικισμού αμβλύνει την 

προσήλωση σε κάποια απόλυτη αλήθεια (Kalantzis & Cope, 2013). Με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζεται η πλουραλιστική, άρα σε πολύ μεγάλο βαθμό  και  η ηθική προσέγγιση της 

μάθησης. Το ζητούμενο είναι η σφαιρική αντίληψη,  η μάθηση να μπορεί να συντελεστεί 

μέσω της ολότητας των αισθήσεων  και όχι μόνο μέσα από δογματικές αλήθειες που 

λειτουργούν κανονιστικά, εγκλωβίζουν τη σκέψη και απαιτούν στερεοτυπική σκέψη που 

πολλές φορές μετατρέπεται σε ολοκληρωτική. Δανειζόμενοι υποθέσεις από τον 

συμπεριφορισμό, τον κονστρουκτιβισμό, τις θεωρίες των νευροεπιστημών, τον γνωσιακό 
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σχετικισμό και τον κοινωνικό σχετικισμό προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα δεδομένα και 

να διαμορφώσουμε συνθήκες πρόσληψης της γνώσης και μηχανισμούς μάθησης που 

μετασχηματίζουν την οπτική το μαθητή πάνω στη βάση των δυνατοτήτων του. Ο 

συνδυασμός γνωσιακών και εμπειρικών δραστηριοτήτων μέσα από συνεργατικές 

διαδικασίες αποτέλεσαν το πλαίσιο πάνω στο οποίο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι 

συνθετικές-βιωματικές εργασίες. Στις τελευταίες εμπλέκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές του σχολείου. Οι μαθητές είχαν την επιλογή βάσει των προσωπικών τους 

κριτηρίων της συμμετοχής τους  στις συνθετικές-βιωματικές εργασίες. Η πραγματοποίησή 

τους  έγινε εκτός διδακτικού ωραρίου, πράγμα που σημαίνει και την εθελοντική σε αυτές 

συμμετοχή του συνόλου των 180 μαθητών του Π.Π.Γ.Π. Σημειώνεται εδώ ότι πριν τον 

αρχικό σχεδιασμό της δράσης προηγήθηκε διήμερη ενδοσχολική επιμόρφωση με ανάλογη 

θεματική. 

Οι συγκεκριμένες εργασίες πέραν του ότι στόχευαν στην κοινωνική μάθηση και τη 

διασύνδεση όχι μόνο με τα δεδομένα του νου αλλά και του έξω κόσμου, αποτελούσαν μι 

προσπάθεια δημιουργικού συνδυασμού  του πλαισίου του «Νέου Σχολείου» με αυτό των 

ΠΠΣ.  

Ταυτόχρονα οι συνθετικές–βιωματικές εργασίες αποτελούν έναν τρόπο διαμόρφωσης 

γνωστικών δεξιοτήτων και ταυτόχρονα στοχεύουν και σε κοινωνικές, συναισθηματικές και 

άλλες δεξιότητες, που προσδιορίζονται κάθε φορά από το σκοπό και τους στόχους της ίδιας 

της θεματικής τους. Λειτουργούν ενισχυτικά του σχεσιοδυναμικού επιπέδου και 

ταυτόχρονα προετοιμάζουν το μαθητή για μια ενεργητική αντιμετώπιση της μάθησης. Σε 

μια επιτυχή έκβασή τους, δίνουν τις δεξιότητες εκείνες στο μαθητή που θα του επιτρέψουν 

να ανταποκριθεί σε ένα κόσμο που αλλάζει ανατρέποντας πολλές από τις βεβαιότητές του 

(Ματσαγγούρας, 1999). Η παραπάνω παραδοχή προϋποθέτει μια εναλλακτική διδακτική 

πράξη που τα μέλη της -μαθητές και εκπαιδευτικοί- γίνονται συνερευνητές. Αυτό συνάδει 

και με την αντίληψη της μετανεωτερικότητας για οριζόντια διάρθρωση του περιβάλλοντος 

μέσα στο οποίο λειτουργούν και συνεργάζονται οι ομάδες. 

Ειδικότερα η πραγματοποίηση των συνθετικών- βιωματικών εργασιών πραγματοποιήθηκε 

στο πλαίσιο:  

- μιας ευέλικτης σε επίπεδο επικοινωνίας και διοίκησης οργάνωσης του σχολείου 
- της αποδοχής από τους εκπαιδευτικούς ότι ο ρόλος τους αλλάζει και γίνονται 

καθοδηγητές 
- της υπέρβασης της εκπαιδευτικής αυθεντίας και της σταδιακής αυτονόμησης των 

μαθητών στην αναζήτηση της γνώσης  
- της οργάνωσης μιας κοινής και ταυτόχρονα διαφορετικής πορείας των 

εμπλεκομένων 
- της ανατροπής της στερεοτυπικής διδακτικής πρακτικής 
- της ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όχι μόνο πάνω στις βιωματικές- 

ερευνητικές εργασίες αλλά και στις νέες επιστημονικές θεωρίες για τη διδακτική  
Η παραπάνω δράση ανέτρεξε θεωρητικά στις σκέψεις του Ρουσσώ για το παιδαγωγικό 

σύστημα. Σκέψεις που ενσωμάτωσε ο Πεσταλότσι καθιερώνοντας τις διδακτικές αρχές της 

αυτενέργειας και της εποπτείας, αλλά και το πλαίσιο της διδασκαλίας που οι σχέσεις 

δασκάλου-μαθητών διακατέχονται από σεβασμό της ατομικότητας, της αξιοπρέπειας και 
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της σπουδαιότητας του μαθητή. Οι συνθετικές-βιωματικές εργασίες προσπάθησαν να 

πραγματώσουν την μόρφωση, την ελεύθερη ανάπτυξη και την ενεργητικότητα των 

μαθητών σε δράσεις στηριγμένες στις ανάγκες τους και στις άμεσες μαθησιακές απαιτήσεις 

τους. Αν μάλιστα δεχθούμε την άποψη του Ρουσσώ πώς η  αληθινή διδασκαλία απορρέει 

από το άμεσο περιβάλλον και τα αποτελέσματα εφαρμόζονται άμεσα και άρα οι αληθινοί 

δάσκαλοι είναι η πείρα και οι αισθήσεις και το ίδιο το παιδί καθορίζει την πορεία της 

μάθησης και της ανάπτυξης, τότε μπορούμε να πούμε ότι υποστηρίξαμε σε ένα βαθμό την 

μαθησιακή αξιοποίηση της άμεσης εμπειρίας των μαθητών και προσπαθήσαμε να τους 

βοηθήσουμε να την  δομήσουν γνωστικά. Το τελευταίο υποστηρίζεται από την ποιότητα και 

τις διαφορετικές μορφές του παραδοτέου υλικού των μαθητών.  

Οι συνθετικές βιωματικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας 

ενίσχυσαν σημαντικά και το σχεσιοδυναμικό πλαίσιο μεταξύ μαθητών–καθηγητών και 

ταυτόχρονα έδωσαν τη δυνατότητα δημιουργίας και έκφρασης της διαφορετικότητας των 

εμπλεκομένων (Ασλανίδης, 2011). Η συνολική αποτίμηση της δράσης καταγράφεται τόσο 

στην πλατφόρμα καινοτόμων πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής των ΠΠΣ όσο και στην 

ετήσια έκθεσης αξιολόγησης του σχολείου. Οφείλουμε βέβαια να σημειώσουμε ότι στην 

απολογιστική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων -που θα γίνει τις επόμενες μέρες- 

μένει να εντοπίσει και να προγραμματίσει πρακτικές βελτίωσης των αδυναμιών που 

παρατηρήθηκαν.  

  

1.3 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Ένα από τα ζητούμενα των αναλυτικών προγραμμάτων από τη δεκαετία του 80, ήταν 

η διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων. Στην επόμενη δεκαετία έγινε κατορθωτό να 

συγκεκριμενοποιηθεί η έννοιά της στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει 

αναφορά για αυτήν στα εισαγωγικά σημειώματα των βιβλίων. Στις μέρες μας και μέσα από 

τα αναλυτικά προγράμματα των πιλοτικών σχολείων και πιο πρόσφατα του «Νέου 

Σχολείου» προτείνονται ενδεικτικές διαθεματικές διδασκαλίες (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών). Εδώ βέβαια ο προτεινόμενος τρόπος εγείρει ερωτήματα του 

κατά πόσον μπορεί να πραγματωθεί,  υπό τις παρούσες συνθήκες, μια πολύπλευρη 

διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος που άπτεται πολλών γνωστικών αντικειμένων.  

Στοχεύοντας λοιπόν –όπως και με τις προηγούμενες δράσεις στην ανταπόκριση του 

μαθητή στις ανάγκες της πολυδιάστατης κοινωνίας μας, πειραματιστήκαμε προς τη 

διαμόρφωση των δεδομένων εκείνων που θα αναπτύξουν δημιουργικές προσωπικότητες 

με ανοικτούς ορίζοντες στη γνώση που θα διαθέτουν όμως και κριτήρια στην αξιολόγηση 

της γνώσης που θα παρέχεται διαθεματικά στους μαθητές (Λάππας & Καραμαλάκου, 2011).  

Έτσι δημιουργήθηκαν, μέσα από επίπονο προγραμματισμό, ομάδες εκπαιδευτικών που 

πραγματεύτηκαν ανά ομάδα μια θεματική. Αρχικά προτάθηκε μελέτη των προτεινόμενων 

διαθεματικών δράσεων από αναλυτικό πρόγραμμα και στη συνέχεια σχεδιάστηκαν και 

δομήθηκαν σε εκπαιδευτικά σενάρια διαθεματικές διδασκαλίες. Αυτά κατατέθηκαν στο 

ΕΠΕΣ του σχολείου και αφού μελετήθηκαν έγιναν αποδεκτά. Υπήρξε μια ποικιλομορφία ως 

προς τη διάρκεια και την εμπλοκή των ειδικοτήτων, αλλά και ως προς τον αριθμό των 
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διδασκαλιών που ο κάθε εκπαιδευτικός συμμετείχε. Μετά το πέρας κάθε διαθεματικής 

διδακτικής παρέμβασης, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρέδωσαν το υλικό τους στο 

ΕΠΕΣ. Η δόμηση του παραδοτέου υλικού ακολούθησε τις γενικές αρχές ενός πλήρους 

εκπαιδευτικού σεναρίου.  

  Οι διαθεματικές προσεγγίσεις στο σχολείο είναι σίγουρο ότι συντέλεσαν στην αλλαγή 

του τρόπου επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα 

άνοιξαν την πόρτα της τάξης και σε άλλους συναδέλφους την ώρα που ένας εκπαιδευτικός 

κάνει το μάθημά του. Τέλος το παράδειγμα της διαθεματικότητας λειτούργησε 

εποικοδομηστικά τόσο ως προς την κατεύθυνση των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.  

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η διαθεματικότητα υιοθετήθηκε σε σημαντικό βαθμό και 

στις βιωματικές-συνθετικές εργασίες. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Κλείνοντας τη σύντομη κι ενδεικτική παρουσίαση των δράσεων που αναπτύχθηκαν 

στο ΠΠΓΠ στην προσπάθειά του να ακολουθήσει μια πορεία μετασχηματισμού στη βάση 

του νέου θεσμικού πλαισίου των ΠΠΣ αλλά και στην κατεύθυνση των νέων θεωριών 

μάθησης, διαπιστώνουμε την ανάγκη για υποστήριξη του σχολείου τόσο σε επίπεδο 

λειτουργίας όσο και σε γνωσιακό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί ανασταλτικοί παράγοντες που 

κάνουν ορατό το φόβο για κάμψη της δημιουργικής διάθεσης των εκπαιδευτικών και αυτοί 

μπορούν να αναζητηθούν στους πολύπλοκους και ανελαστικούς γραφειοκρατικούς 

μηχανισμούς αλλά και στη μη ύπαρξη εξωτερικών κινήτρων από το φορέα. Τα κίνητρα για 

την ανάπτυξη ανάλογων δράσεων έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές αναζητήσεις του 

εκπαιδευτικού και την αυτοαντίληψη για τον διδακτικό ρόλο του.  

Η ανάγκη για καλά εκπαιδευμένο προσωπικό που να λειτουργεί κάτω από 

στοιχειωδώς ανεκτές κτηριακές συνθήκες και η  άμβλυνση των γραφειοκρατικών 

μηχανισμών είναι τα πρώτα ζητούμενα για την συνέχιση της μετασχηματιστικής πορείας. 

Παράλληλα  ένας προγραμματισμός που να λάβει υπόψη τα φετινά δεδομένα και τα 

προβλήματα που προέκυψαν, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση της 

δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού κλίματος στο ΠΠΓΠ, τέτοιου που θα προετοιμάζει μαθητές 

έτοιμους να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιταγές του 

κοινωνικοοικονομικού συστήματος της μεταβιομηχανικής κοινωνίας. Μαθητές που θα 

αναζητούν και θα διαχειρίζονται την πληροφορία  μέσα από αξιολογικές κρίσεις.  

Τελικά, η επιτυχία ενός σχολείου ενταγμένου σε ένα  εκπαιδευτικό θεσμό όπως αυτόν 

των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, που διανύει το στάδιο της ενηλικίωσης του,  αρχικά 

θα κριθεί από την ικανότητα απάντησης  στο ερώτημα τι ήμαστε και που θέλουμε να πάμε. 

Στη συνέχεια όμως,  θα επικυρωθεί  μέσα από τη  δυνατότητά μας να απαντήσουμε στο 

ερώτημα, τι προσφέρουμε  στο κοινωνικό σύνολο  και τι συνεισφέρουμε  στον ευρύτερο  

χώρο της εκπαίδευσης. 
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Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Δ/θμιας Εκπ/σης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας 

schristo@otenet.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα  πειραματικά σχολεία, αν και αξιοποίησαν -λίγο ή πολύ είναι ζήτημα της ιστορικής έρευνας- 

αρχές και παραδείγματα διδακτικών καινοτομιών του Σχολείου Εργασίας και της Πειραματικής 

Παιδαγωγικής (Houssaye: 2000), δε μπόρεσαν να λειτουργήσουν ως χώροι έρευνας και μέτρησης της 
σχολικής πράξης. Λειτούργησαν ως καλά δημόσια σχολεία, ως πρότυπα που προσπάθησαν να 

προσφέρουν υψηλό επίπεδο σπουδών, μια διαφορετική σχολική κουλτούρα, αλλά ακολούθησαν μια 

καθοδική πορεία.  

Πώς μπορούμε να αναζωογονήσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, με την ελπίδα να το 

εμπλουτίσουμε με μια πειραματική κουλτούρα;  

Είναι αποτελεσματικός και άμεσος ο τρόπος δημιουργίας  επιλεγμένων σε πρώτη φάση, 

δημόσιων σχολείων που θα λειτουργήσουν ως παράδειγμα «υπαρκτού εκπαιδευτικού μοντέλου» και 

ως αντιπαράδειγμα στη γενική καθίζηση του συστήματος;  

Μπορεί το νομοσχέδιο για τη δημιουργία ΠΠ σχολείων να ανασυγκροτήσει ή να δημιουργήσει 

καινούρια «καλά» δημόσια σχολεία; Μπορεί να στηθεί ένα δίκτυο «καλών» δημόσιων σχολείων, το 

οποίο να βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με άλλα σχολεία όσο και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Μπορεί να μεταγγίσει καλής ποιότητας εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο;  
Μπορεί να διαμορφωθεί ένας αριθμός εκπαιδευτικών και διευθυντών που θα αποκτήσει πείρα 

και διδακτική επάρκεια σε μια αναβαθμισμένη εκπαιδευτική συνθήκη; 

Ποια η δυνατότητα διάχυσης της εμπειρίας αυτής και στα υπόλοιπα σχολεία και η δημιουργία 

ικανού αριθμού μαθητών με ουσιαστικές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές παραστάσεις; 

 

ABSTRACT 
 

 Although experimental schools have made use -to what extent is a question of historical 

investigation- of principles and examples of teaching innovations fostered by the School of 

Occupation and Experimental Pedagogy (Houssaye: 2000), still they have not been able to function 

as places of research and measurement of school action. They have operated as good public schools, as 

model schools indeed, which have tried to provide a high standard of education, a different school 

culture, but, in fact, they have taken a downward course. 

How can we revitalize our educational system, in the hope of enriching it with an experimental 

culture? 

Is the way of creating, in the first place, selected public schools, which will function as 

examples of “an existing educational model” and as counter-examples for the general decline of the 
system, an effective and direct one? 

Can the legislation on the establishment of Model Experimental Schools reconstitute or create 

new “good” public schools? Is it possible to set up a network of “good” public schools which will be in 

contact with other schools as well as with tertiary education? Can it transfuse educational and cultural 

work of good quality? 

Is it possible to mould a number of educators and headmasters capable of obtaining experience 

and teaching proficiency in an upgraded educational context? 

What is the possibility of disseminating that experience to other schools as well and of 

developing a sufficient number of pupils with essential educational and cultural perceptions?    

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

mailto:schristo@otenet.gr
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Στην ιστορία της παιδαγωγικής, τα πειραματικά σχολεία εμφανίζονται με δύο μορφές: 

α) ως προσομοιωμένα μοντέλα θεωρητικών ρευμάτων και β) ως χώροι πραγματικής 

πειραματικής μέτρησης.  

Η πρώτη εκδοχή εκφράζεται με την εμφάνιση, στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, ενός νέου 

παιδαγωγικού ρεύματος του Σχολείου Εργασίας, το οποίο αμφισβητούσε τη μεθοδική 

ακαμψία της ερβαρτιανής αγωγής (δασκαλοκεντρική, ηθικοπλαστική, φρονηματιστική 
αγωγή) και έθετε στο κέντρο της παιδαγωγικής πράξης τη μαθητική αυτενέργεια (Dewey: 

1924, 1926, 1982). Οι κυριότεροι εκπρόσωποι του σχολείου εργασίας (Kerschensteiner,  

Gaudig, Dewey) υποστήριζαν μια παιδοκεντρική αγωγή, όπου ο μαθητής επιλέγει τα μέσα 
και το δρόμο της αυτοτελείωσής του. Οι εκπρόσωποι του σχολείου εργασίας οργάνωσαν 

σχολικά μοντέλα σύμφωνα με τις διακηρυγμένες αρχές του νέου παιδαγωγικού ρεύματος, το 

οποίο αναγνωρίστηκε για το ανανεωτικό του πνεύμα, αλλά επικρίθηκε για τις ακρότητές του. 

Η δεύτερη μορφή πειραματικών σχολείων εμφανίζεται στο μεσοπόλεμο, αλλά και 
μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Έδινε βάρος στην έρευνα και μέτρηση της σχολικής πράξης. 

Άλλωστε βρισκόμασταν στη φάση της Πειραματικής Παιδαγωγικής. Η πειραματική 

παιδαγωγική επιδίωξε να μετρήσει και να κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
και των πειραματισμών της (Δεληγιάννη –Κουιμτζή: 1982). Αυτό σήμαινε δοκιμασίες  

ψυχοδιαγνωστικές, σταθμισμένα ερωτηματολόγια, σταθερή παρακολούθηση και καταγραφή 

ψυχολογικών και διδακτικών δράσεων και αντιδράσεων, συνεντεύξεις, στατιστικές.  
Τα σχολεία πειραματικής παιδαγωγικής, αντικειμενικά, συγκέντρωναν καλύτερους 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και παιδοψυχολόγους, επίσης, διέθεταν καλύτερο επίπεδο ομαδικής 

εργασίας και, φυσικά, τεχνολογική επάρκεια. Θεωρούσαν τη μέτρηση και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από τη μέτρηση, ως την πεμπτουσία του παιδαγωγικού έργου. Αυτή η 
παιδαγωγική τάση  αναγνωρίστηκε μεν για τις επιστημονικές της προθέσεις, αλλά επικρίθηκε 

γιατί μετέτρεψε την παιδαγωγική από τέχνη σε «τεχνική». Ωστόσο η πειραματική της 

παρακαταθήκη, η μέτρηση δηλαδή και η καταγραφή, σε γενικές γραμμές επιβίωσαν ως 
εργαλεία στον παιδαγωγικό χώρο. 

Σε αυτά τα πλαίσια λειτούργησαν κυρίως τα πειραματικά σχολεία στην Ευρώπη και 

την Αμερική. Αυτά τουλάχιστον γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία. Από ένα σημείο και μετά 
η πειραματική παιδαγωγική και η διδακτική καινοτομία έπαψαν να είναι υπόθεση 

εμπνευσμένων και μοναχικών δασκάλων ή ψυχολόγων, εντάχθηκαν στις πανεπιστημιακές 

παιδαγωγικές σχολές και συνδέθηκαν με την εκπαίδευση και με συγκεκριμένα σχολεία. Παρά 

το γεγονός ότι τα σχολεία αυτά αξιοποίησαν -λίγο ή πολύ είναι ζήτημα της ιστορικής έρευνας 
να το δείξει- αρχές και παραδείγματα διδακτικών καινοτομιών, δε λειτούργησαν ως χώροι 

έρευνας και μέτρησης της σχολικής πράξης. Λειτούργησαν κυρίως, όπως προαναφέρθηκε, ως 

καλά δημόσια σχολεία, ως σχολεία πρότυπα που πρόσφεραν υψηλό επίπεδο σπουδών, μια 
διαφορετική σχολική κουλτούρα και μετά ακολούθησαν μια καθοδική πορεία. 

 

1.1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

Με αφετηρία την πιο πάνω ιστορική αναφορά θα ήθελα να προχωρήσω σε κάποιες 

παρατηρήσεις - ερωτήματα: 
Πρώτη ομάδα ερωτημάτων - παρατηρήσεων. Αυτό που λείπει σήμερα από το μέσο 

ή «αντιπροσωπευτικό» ελληνικό σχολείο είναι μόνον ο πειραματισμός; Πειραματίζεσαι, όταν 

διατυπώνεις μια υπόθεση εργασίας και θέλεις να την επιβεβαιώσεις ή, ελέγχοντάς την, να την 
απορρίψεις,. Πειραματίζεσαι, όταν θέτεις σε λειτουργία ένα νέο θεωρητικό μοντέλο, ένα νέο 

επιστημονικό παράδειγμα. Στην ιστορική τους εκδοχή, τα πειραματικά σχολεία αυτό 

επιχείρησαν.  

Στο ελληνικό σχολείο λείπει ο πειραματισμός σε κάποιο νέο εκπαιδευτικό μοντέλο που 
χρήζει, με τη σειρά του, πειραματικής επιβεβαίωσης; Από αυτό πάσχει η ελληνική 

εκπαίδευση; Γι’ αυτό το λόγο επί δεκαετίες δε λειτουργούσαν ή δε λειτουργούν ακόμα τα 

εργαστήρια φυσικής και οι βιβλιοθήκες των σχολείων; Μήπως δεν έχει επιβεβαιωθεί η 
εκπαιδευτική τους αξία και χρειάζεται να πειραματιστούμε για να την κατανοήσουμε;  
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Μήπως γι’ αυτό το λόγο μένουμε επί δεκαετίες αγκιστρωμένοι σε ένα στερεότυπο 
αφηγηματικό, εθνοκεντρικό τύπο διδασκαλίας της Ιστορίας; Γι’ αυτό το λόγο δεν 

εντάσσουμε τη μελέτη και αντιπαραβολή ιστορικών πηγών ως βασική προϋπόθεση 

διάπλασης της ιστορικής σκέψης των μαθητών;  

Μήπως χρειάζεται να πειραματιστούμε για να εντάξουμε Η/Υ στο σχολείο, δηλαδή ένα 
εργαλείο που κατακλύζει ούτως ή άλλως την εκπαιδευτική ζωή διεθνώς;  

Μήπως γι’ αυτό το λόγο δεν έχουμε ακόμη καταφέρει στα σχολεία μας να 

οργανώσουμε στοιχειωδώς μια αίθουσα προβολών και πολυμέσων;  
Μήπως γι’ αυτό το λόγο δεν έχουμε συλλέξει και ταξινομήσει στα σχολεία μας 

βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό που να αποτελεί εκπαιδευτική τους περιουσία;  

Μήπως γι’ αυτό το λόγο οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν  προβληματίζονται και ως εκ 
τούτου δεν συνεδριάζουν σχεδόν ποτέ με θέμα τη σχολική αποτυχία των μαθητών του 

σχολείου τους και τη σχολική περιθωριοποίηση των ευάλωτων ομάδων; 

Δεύτερη παρατήρηση. Όλοι αναγνωρίζουν την αξία αυτών των στοιχειωδών 

διδακτικών προϋποθέσεων – τις εφαρμόζουν ή προσπαθούν να τις προσφέρουν– και ένα 
μεγάλο μέρος των  εκπαιδευτικών διδάσκεται την αξία τους εδώ και αρκετά χρόνια στο 

επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εφαρμογή τους αποτελεί το καταστατικό πλαίσιο 

οποιουδήποτε σύγχρονου σχολείου. Το ζήτημα είναι, πως αυτές οι αυτονόητες εκπαιδευτικές 
προϋποθέσεις δεν εφαρμόζονται στο ελληνικό σχολείο για πολλούς λόγους. Ή, για να 

είμαστε πιο αντικειμενικοί, αρκετοί προσπαθούν να τις εφαρμόσουν, αλλά ο καθένας «το 

παλεύει όπως ξέρει και μπορεί». Όχι ως σχολική μονάδα, όχι ως σύλλογος διδασκόντων, όχι 
ως εκπαιδευτικό σύστημα.  

 

2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΠΠΣ 
 

 Πώς, λοιπόν, μπορούμε καταρχήν να αναζωογονήσουμε το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα, με την ελπίδα στη συνέχεια να το εμπλουτίσουμε με μια πειραματική κουλτούρα;  
Ένας αποτελεσματικός και σχετικά άμεσος τρόπος, θεωρούμε πως είναι να 

δημιουργήσουμε, επιλεγμένα σε πρώτη φάση, δημόσια σχολεία που θα λειτουργήσουν ως 

παράδειγμα «υπαρκτού εκπαιδευτικού μοντέλου».  
Το νομοσχέδιο για τη δημιουργία πρότυπων – πειραματικών σχολείων, όπως είναι 

γνωστό, στην πραγματικότητα επιχειρεί να ανασυγκροτήσει ή να δημιουργήσει καινούρια 

καλά δημόσια σχολεία. Αφήνουμε κατά μέρος τον πειραματισμό. Εκτιμούμε πως ο στόχος 

πρότυπων δημόσιων σχολείων είναι σωστός και κυρίως εφικτός, γιατί υπάρχουν στο 
νομοσχέδιο κάποιες ρυθμίσεις δίκαιες, πραγματοποιήσιμες, μετρημένες και οικονομικές.  

Χρειάζονται, βέβαια, αρκετές διορθώσεις στις νομοθετικές ρυθμίσεις και αρκετές 

βελτιώσεις με ένα πιο τολμηρό βλέμμα, αλλά όπως φαίνεται από τις ακόλουθες: 
 Προβλέπεται η δημιουργία μέσα σε μια τετραετία περίπου 30 ΠΠΣ (μέσα σε αυτά 

περιλαμβάνει και 2 ΕΠΑΛ, επαγγελματικά λύκεια). Αυτό σημαίνει 90 σχολεία, γιατί η 

κάθε σχολική μονάδα ΠΠΣ περιλαμβάνει νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. 

 Δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας των ΠΠΣ με άλλα σχολεία της γεωγραφικής τους 
περιφέρειας μέσα από συμμετοχή μαθητών άλλων σχολείων σε εκπαιδευτικούς ομίλους 

των ΠΠΣ, αλλά και η συμμετοχή εκπαιδευτικών από άλλα σχολεία σε διαδικασίες 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης των ΠΠΣ. 
 Εξασφαλίζονται σημαντικές προϋποθέσεις για την παραγωγή αξιόλογου εκπαιδευτικού 

έργου όπως: σύνδεση του σχολείου με ΑΕΙ ή ΤΕΙ, επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με 

υψηλά ακαδημαϊκά και διδακτικά προσόντα, δημιουργία εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 
ομίλων και κυρίως αξιολόγηση του σχολείου. 

 Τίθεται ως ανώτατο όριο η οκταετής θητεία για τους διευθυντές και η δεκαετής για τους 

εκπαιδευτικούς με πρόβλεψη για διακοπή της θητείας τους, αν αξιολογηθούν αρνητικά. 

Δίνεται, δηλαδή, χρόνος σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές να υλοποιήσουν το όραμά 
τους - που πρέπει να έχουν, εφόσον οι ίδιοι επιλέγουν να είναι σε ΠΠΣ.  

 

 

3.1. ΩΦΕΛΕΙΑ 
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Πώς ωφελείται η ελληνική εκπαίδευση μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις;  

 Καταρχήν στήνεται ένα δίκτυο καλών δημόσιων σχολείων, το οποίο βρίσκεται σε 
επικοινωνία τόσο με άλλα σχολεία, όσο και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και μπορεί 

να μεταγγίσει καλής ποιότητας εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο. 

 Διαμορφώνεται στα ΠΠΣ ένας αριθμός εκπαιδευτικών και διευθυντών που αποκτά πείρα 

και διδακτική επάρκεια μέσα σε μια αναβαθμισμένη εκπαιδευτική συνθήκη και στη 
συνέχεια διαχέεται στα άλλα σχολεία της χώρας, ενώ ταυτόχρονα παράγεται και ένας 

ικανός αριθμός μαθητών με πιο ουσιαστικές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές παραστάσεις 

(Frey Karl: 1986).  
 Ενεργοποιείται μια διαδικασία αξιολόγησης έξω από τους καθιερωμένους μηχανισμούς.  

 Συγκροτείται ένας δημόσιος εκπαιδευτικός πόλος που μπορεί να προσελκύσει πολλές 

οικογένειες, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ιδιωτικά σχολεία, ειδικά 

μέσα σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.  
 

3.2. ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 
 

Απαντώντας στο ερώτημα ποιους τομείς οφείλουμε να δούμε διαφορετικά στην 

Εκπαίδευση, επισημαίνουμε ότι το σύστημα - εμείς παραμένει ακόμη γραφειοκρατικό – 
συγκεντρωτικό και κυρίως χωρίς όραμα. Ασχολούμαστε κυρίως με τυπικά θέματα και πολύ 

λίγο με την ουσία.  

Οι γονείς θεωρούν «καλούς καθηγητές» αυτούς που είναι τυπικοί, τυπολατρικά 

συνεπείς, που δεν έχουν στοιχειώδεις σχέσεις με τους μαθητές και δεν επενδύουν σε 
διαπροσωπική επικοινωνία. Ενώ «κακοί καθηγητές» για κάποιους είναι οι ανήσυχοι, οι 

ενθουσιώδεις, αυτοί που χάνουν χρόνο κουβεντιάζοντας με τα παιδιά για τις ανάγκες τους, 

ακόμη και στα διαλείμματα, που φροντίζουν να βρίσκουν εκπαιδευτικό υλικό για την 
ενίσχυση της αναζήτησης του καινούριου που λαχταρά η ψυχή των μαθητών, αυτοί που 

επενδύουν στη δυναμική της ομάδας (Κανάκης: 1987). Αυτοί οι καθηγητές, εκτός των 

άλλων, δέχονται κριτική και από συναδέλφους που είναι ακόμη προσκολλημένοι στο παλιό 
σχολείο, στις δοκιμασμένες πρακτικές του καταλόγου, στην αναγκαστική απομνημόνευση 

και στην επανάληψη που τη θεωρούν «μητέρα της μάθησης».  

 

4. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 

Στις εγκυκλίους οι εκπαιδευτικοί καλούνται σε δράσεις καινοτομίας. Πολλές φορές 
όμως, μόλις αυτές ξεκινήσουν για να γίνουν πράξη, δημιουργούνται γραφειοκρατικά εμπόδια 

που μπορούν να μετεξελιχθούν σε τροχοπέδη. Αρκετά συχνά, οι αποφάσεις για την οργάνωση 

των σχολείων παίρνονται από συμβούλους του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς ιδιαίτερη 
διδακτική εμπειρία, με αποτέλεσμα, αυτά τα αποκυήματα αντί να βοηθάνε, να βασανίζουν 

την εκπαιδευτική κοινότητα.  

Με την ηλεκτρονική επανάσταση οι μαθητές μας σιγά-σιγά γίνονται η γενιά της 

εικόνας και της ηλεκτρονικής μηχανής. Πολλοί εκπαιδευτικοί, όμως, παραμένουν 

προσκολλημένοι  στην αποστήθιση κειμένων και στη διδακτέα ύλη (Ματσαγγούρας: 1993, 

1995, 2000). Υπάρχει, επίσης, μια μερίδα καθηγητών που εξακολουθεί να πάσχει από 

ακαδημαϊσμό. Θεωρούν τιμή τους να νιώθουν ότι είναι φορητές εγκυκλοπαίδειες, όσο κι αν 

αυτό είναι ξεπερασμένο. Σε μερικές ειδικότητες η ύλη είναι απολιθωμένη και χρειάζεται 
ανανέωση, αναπροσαρμογή.  

Σκεφθείτε για μια στιγμή: Η επιστήμη τρέχει ενώ εμείς επιμένουμε να διδάσκουμε 

ξεπερασμένες γνώσεις.  
Όπως γίνεται αντιληπτό, χρειάζεται, ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί,  

 να επιζητούμε μόνιμη σχέση με την πνευματικότητα, αλλά και την καινοτομία,  

 να ασχολούμαστε, παράλληλα, με την αναζήτηση του ωραίου,  

 να επιμένουμε να αλλάζουμε την αισθητική του χώρου.  
 

Αλήθεια, κυρίες και κύριοι, 
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Έχετε προσέξει πόσο θλιβερά είναι κάποια σημερινά σχολεία! Έξω λερωμένα, μέσα 
άδεια. Οι τοίχοι της τάξης ίδιοι, άδειοι… ένας καλόγηρος στην άκρη… η έδρα… η εικόνα 

του Χριστού πάνω από τον πίνακα. Είναι η εικόνα των αρχών του 20
ου

 αιώνα. 

Και υπάρχουν άλλα σχολεία, ακόμη και σε υποβαθμισμένες περιοχές, που χαίρεσαι να 

τα παρατηρείς: καθαρά, με τις αίθουσες διδασκαλίας υποδειγματικά οργανωμένες, με 
διαδραστικούς πίνακες που χρησιμοποιούνται, με τη δυνατότητα μετατροπής κάθε αίθουσας 

σε πολλαπλών χρήσεων, με τους τοίχους, ακόμα και των διαδρόμων, γεμάτους με τα έργα 

τέχνης των μαθητών… 
Λένε, πως η αισθητική του χώρου είναι ο καθρέφτης της ψυχής… Πως γίνεται 

καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της διάθεσης, του ψυχισμού, της 

δημιουργικότητας του μαθητή και του καθηγητή και υποβοηθά στην ανάδειξη του 
καινούριου… Σε μια χώρα σαν τη δική μας  με τέτοιο φως και πολιτιστικές καταβολές η 

κατάσταση των σχολείων μας, αποτελεί απόλυτη παραφωνία. Χρειάζεται, επομένως, 

ουσιαστική διαφοροποίηση. 

Ζητούμενο, λοιπόν, όπως και πιο πριν αναφέραμε, η καινοτομία! Τι είναι, αλήθεια, 

καινοτομία, αυτή η λέξη που ακούγεται παντού;  

Καινοτομία είναι η μαθητοκεντρική – βιωματική προσέγγιση. Εκεί, όπου η κάθε ώρα 

διδασκαλίας επιφυλάσσει τη μοναδικότητά της και αυτό συμβαίνει γιατί η διάθεση του 
καθηγητή και των μαθητών δεν είναι σταθερή, αλλά όλα αλλάζουν, όλα κινούνται. Εκεί όπου 

η ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών εξυπηρετείται από τη νοημοσύνη των 

εκπαιδευτικών. Εκεί όπου η καλλιέργεια όλων των μορφών νοημοσύνης –με πιο βασικές τη 
λεκτική-γλωσσική, τη λογική, την οπτική, τη μουσική, τη διαπροσωπική, την 

ενδοπροσωπική, την περιβαλλοντική νοημοσύνη κ.α.- γίνονται ελπίδα για το μέλλον, 

γίνονται τα εργαλεία που ξεκλειδώνουν τα μυστικά της δημιουργίας.  

Η αλλαγή, η διαφοροποίηση, η επένδυση και η μόρφωση επιτελείται όταν ο μαθητής 
είναι συναισθηματικά έτοιμος. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να 

οδηγηθούν οι μαθητές στην καινοτομία.  
Οι ευρωπαϊκές δράσεις συνεργατικής μάθησης δείχνουν ένα νέο μοντέλο σχολείου που 

κάνει πράξη την ανεκτικότητα, τη διαπολιτισμικότητα, τη συνύπαρξη, την 

αλληλοκατανόηση. Όλα τα προηγούμενα γίνονται η απόδειξη της βιωματικής μάθησης. Τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα γίνονται οδηγός του πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε μια νέα  

διαδικασία μάθησης, επικοινωνίας και δημιουργίας.  
Χρειαζόμαστε, επομένως, ένα σχολείο με πλαίσιο σπουδών έξυπνο, ευέλικτο και 

συμπερασματικά αποτελεσματικό. Όπου όλες οι επιστήμες λειτουργούν αυτόνομα και 

ταυτόχρονα συνεργατικά.  
Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι ανέτειλε ένας καινούριος κόσμος. Δεν πρέπει, 

λοιπόν, να μένουμε σαστισμένοι, αλλά χρειάζεται να δράσουμε με μέτρο και ταχύτητα, να 

χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες ως μέσο για τη διερεύνηση του καινούριου που 
επιφυλάσσει την ελπίδα για να βγούμε από αδιέξοδα: υπαρξιακά – φιλοσοφικά – οικονομικά.  

 

5. Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ  
 

Κλείνοντας και προς επιβεβαίωση όσων προαναφέρθηκαν, θα θέλαμε να προσθέσουμε 

κάτι σχετικό, από έναν ειδικό σε θέματα εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, τον 
κύριο Τόνι Γουάγκνερ.  

Περιγράφοντας ο εν λόγω κύριος το επάγγελμά του, λέει πως στην πραγματικότητα 

είναι «διερμηνέας ανάμεσα σε δύο εχθρικές φυλές»: τον κόσμο της εκπαίδευσης και τον 
κόσμο των επιχειρήσεων. Δηλαδή, αυτούς που διδάσκουν τους νέους και εκείνους που τους 

δίνουν δουλειά. Αυτά τα καταθέτει στο βιβλίο του «Creating Innovators: The Making of 

Young People Who Will Change the World» («Δημιουργώντας Καινοτόμους: Η Συγκρότηση 

Νέων Ανθρώπων οι οποίοι Θα Αλλάξουν τον Κόσμο»). 
Το επιχείρημα του Γουάγκνερ για το πιο πάνω σχόλιο είναι ότι η εκπαίδευση δεν 

καταφέρνει με συστηματικό τρόπο «να προσφέρει προστιθέμενη αξία και να διδάξει τις 

δεξιότητες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στην αγορά εργασίας». 
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Ο στόχος της εκπαίδευσης σήμερα, όπως διαφαίνεται από τις δηλώσεις του Γουάγκνερ, 
δε θα έπρεπε να είναι η «προετοιμασία κάθε παιδιού για το Πανεπιστήμιο», αλλά να 

καταστήσει κάθε παιδί «έτοιμο για την καινοτομία», έτοιμο να προσθέσει αξία σε οτιδήποτε 

κάνει και αυτό είναι ένα δύσκολο το εγχείρημα.  

«Σήμερα, η γνώση είναι διαθέσιμη σε κάθε συσκευή με σύνδεση με το Ιντερνέτ», 
αναφέρει σε συνέντευξή του.  «Όσα γνωρίζουμε μετράνε λιγότερο από αυτά που μπορούμε να 

κάνουμε με όσα γνωρίζουμε. Η ικανότητα για καινοτομία –η ικανότητα δηλαδή να λύνει 

κάποιος δημιουργικά τα προβλήματα ή να φέρνει στο φως νέες δυνατότητες- και οι δεξιότητες 
όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και η συνεργασία είναι πολύ πιο σημαντικές από την 

ακαδημαϊκή γνώση». 

Αυτό, με λίγα λόγια, σημαίνει πως σε προηγούμενες γενιές τα πράγματα ήταν πολύ πιο 
εύκολα. Έπρεπε να οι νέοι για να ζήσουν να «βρουν» μια δουλειά. Οι σημερινοί νέοι, όμως, 

θα πρέπει να «εφεύρουν» μια δουλειά. Οι πιο τυχερά, σίγουρα, θα βρουν/εφεύρουν την 

πρώτη τους δουλειά, αλλά ακόμη και αυτοί θα πρέπει να επανεφευρίσκουν και να 

αναδιοργανώνουν αυτή τη δουλειά πολύ πιο συχνά από τους γονείς τους, αν θέλουν να 
προοδεύσουν στο πεδίο που διάλεξαν. 

Αν αυτό ισχύει, τί θα πρέπει να διδάσκονται σήμερα οι νέοι για να μπορούν να 

ανταποκριθούν; Ο κ. Γουάγκνερ προτείνει: 
«Οπωσδήποτε, κάθε νεαρό άτομο θα εξακολουθήσει να χρειάζεται τις βασικές γνώσεις. 

Θα χρειάζεται, όμως, ακόμα περισσότερο, δεξιότητες και κίνητρα, τα οποία έχουν ιδιαίτερα 

κρίσιμη σημασία. Οι νέοι που έχουν εσωτερική κινητοποίηση –περίεργοι, επίμονοι, πρόθυμοι 
να ρισκάρουν- θα αποκτούν νέες γνώσεις και θα καλλιεργούν δεξιότητες, συνεχώς. Θα μπορούν 

να βρίσκουν νέες ευκαιρίες ή να δημιουργούν δικές τους –κάτι όλο και πιο σημαντικό, καθώς οι 

παραδοσιακές σταδιοδρομίες θα εξαφανίζονται».    

Πού, επομένως, πρέπει να εστιάσει μια πιθανή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση; «Στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα διδάσκουμε και εξετάζουμε πράγματα για τα οποία οι περισσότεροι 

σπουδαστές δεν ενδιαφέρονται και παρέχουμε πληροφορίες που μπορούν να τις βρουν στο 

Google και θα τις ξεχάσουν μόλις τελειώσουν οι εξετάσεις», αναφέρει και ο κ. Γουάγκνερ. 
Περισσότερο από έναν αιώνα πριν, δημιουργήσαμε σχολεία – εργοστάσια για τη 

βιομηχανική οικονομία. Το να φανταστούμε και να σχεδιάσουμε εκ νέου τα σχολεία του 21
ου

 

αιώνα θα πρέπει να είναι μία από τις κυριότερες προτεραιότητές μας. 

Πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στο να διδάξουμε την ικανότητα                                                                      
και τη θέληση για μάθηση, αλλά και να φέρουμε μέσα στη σχολική τάξη τα τρία πιο ισχυρά 

συστατικά της εσωτερικής κινητοποίησης: παιχνίδι, πάθος, στόχευση».                                                                                                                                         
 

 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Αν, αυτά που προαναφέραμε, θεωρούνται απαραίτητα από τους ειδικούς για τη 
βελτίωση της παρεχόμενης διδακτικής πράξης, αν είναι αυτά που όλοι εμείς θα θέλαμε να 

εφαρμόσουμε, τότε ας προχωρήσουμε –επιτέλους- στο σχεδιασμό των σχολείων του 

μέλλοντος, των σχολείων της αναζήτησης, της καινοτομίας και της καλλιέργειας δεξιοτήτων. 

Και αν τα ΠΠΣ σχολεία χρειάζεται να είναι η αιχμή του δόρατος, τότε ας το κάνουμε 
σωστά αυτή τη φορά. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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Συμπόσιο με θέμα: "Χαρτογραφώντας τις ασυμβατότητες στην 

Πολυ/Διαπολιτισμική Εκπαίδευση" 

Συντονίστρια 
Ιουλία–Αθηνά Σπινθουράκη 

                         Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών  
 
Στο συμπόσιο συμμετέχουν οι εξής συνάδελφοι:  
  
Ιουλία-Αθηνά Σπινθουράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών  
Κωνσταντίνος Τσιούμης, Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Γιώργος Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
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Ευγενία Αρβανίτη, Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών  
Γιώργος Μαυρομμάτης, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 
 Ι-A Σπινθουράκη:  
 
Κυρίες και Κύριοι καλημέρα σας. Το ζήτημα της πολιτισμικής ετερότητας, και ειδικά 
ο διάλογος σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα είναι θέματα κυρίαρχα στις σύγχρονες 
κοινωνίες. Παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας η συζήτηση εστιάζεται κυρίως στον 
παιδαγωγικό λόγο, είναι αλήθεια ότι το εύρος της διαπολιτισμικότητας εκτείνεται σε 
επιστημονικά πεδία τόσο συναφή όσο και ετερόκλητα μεταξύ τους, όπως είναι η 
ψυχολογία, η φιλοσοφία, η ηθική, η ιστορία, η ανθρωπολογία, αλλά επίσης η 
οικονομική επιστήμη, τα μαθηματικά ή η βιολογία, καθώς και οι τομείς της τέχνης 
και της λογοτεχνίας. Τα αίτια μιας τέτοιας εξέλιξης είναι σύνθετα. Θα μπορούσαμε 
να απαριθμήσουμε, ανάμεσα σε άλλα, την εμφάνιση μιας νέας, πιο διευρυμένης 
προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  τις προκλήσεις και κατακτήσεις των 
περιφερειακών εθνικισμών, την ανάπτυξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής 
οικοδόμησης, την αναγνώριση των αρχών του δικαιώματος στη διαφορά και την 
ισότητα των παραδοσιακών, εθνοτικών μειονοτήτων και τέλος, τα αιτήματα, ολοένα 
πιο προβεβλημένα και υπογραμμισμένα, των μεταναστών, κύρια αυτών που δεν 
προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες. Στο βάθος όλων αυτών, βρίσκεται η αποδοχή 
της ετερότητας ως κατάστασης και η ανάγκη, πλέον, να τη  διαχειριστούμε, σε 
επίπεδο κοινωνίας, κράτους, οικονομίας, εκπαίδευσης.   
  
Ιστορικά, η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας απασχολούσε ανέκαθεν τις 
κοινωνίες και επιλύονταν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, λιγότερο ή περισσότερο 
αποτελεσματικά. Έτσι, η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεμάτη από 
εθνοκαθάρσεις και γενοκτονίες, όπως και από «διαμερισματοποιημένες» και 
κατακερματισμένες, πολυεθν(οτ)ικές κοινωνίες. Υπάρχουν όμως παραδείγματα και 
άλλων κοινωνιών, που παρά την πολυπολιτισμική σύνθεση των πληθυσμών τους, 
κατάφερναν και διαμόρφωναν ένα πεδίο επικοινωνίας, συνύπαρξης και το 
σημαντικότερο, κοινής πολιτικής δράσης, τόσο κατά τη προ-νεωτερική, όσο και κατά 
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τη νεωτερική εποχή. Η εκπαίδευση, ως σημαντική συνιστώσα του κοινωνικού 
συστήματος, είναι ένας χώρος, ο οποίος επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από τις 
ευρύτερες, πολιτικές τοποθετήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πολιτισμικής 
ετερότητας.  
  
Η μεταφορά του ζητήματος της διαχείρισης μιας πολυπολιτισμικής κατάστασης στο 
επίπεδο του εκπαιδευτικού χώρου είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο και πιο έντονα 
τις Επιστήμες της Αγωγής. Έτσι – και ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης – έχουν, 
μέχρι σήμερα, πολλές φορές παρουσιαστεί και αναλυθεί οι διάφοροι τρόποι ή 
μοντέλα, διαχείρισης της ετερότητας.   
  
Παρόλα αυτά, αυτοί καθαυτοί οι όροι «Διαπολιτισμικότητα» και  «Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση» έχουν δημιουργήσει πλήθος παρανοήσεων και παρεξηγήσεων, τόσο σε 
διεθνές όσο και στο ελληνικό πλαίσιο. Κι αυτό, γιατί μέχρι σήμερα στο όνομα της 
διαπολιτισμικότητας έχουν εφαρμοσθεί δεκάδες εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες 
ξεκινούν από τα όρια της αφομοίωσης και καταλήγουν στις παρυφές του 
πολιτισμικού σχετικισμού. Εξάλλου και ο ίδιος ο όρος «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», 
αν και τελευταία τείνει να επικρατήσει στην Ευρώπη, δεν διεμβολίζει με τον ίδιο 
τρόπο και τον αγγλοσαξονικό χώρο, όπου χρησιμοποιείται ευρέως και ο όρος 
πολυπολιτισμική εκπαίδευση (multicultural education).   
  
Είναι προφανές ότι ο πληθωρισμός των όρων σημαίνει, όχι μόνο μία γενικότερη 
πολυσημία όσον αφορά το περιεχόμενό τους, αλλά και μία σύγχυση, αφού, όπως 
είπαμε, ο ίδιος όρος γίνεται συχνά αντιληπτός με διαφορετικό τρόπο.   
  
Σκοπός του παρόντος Συμποσίου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση, τόσο των 
επιστημολογικών εννοιολογήσεων όσο και των παιδαγωγικών πρακτικών που  
καταγράφηκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Ελλάδα στο όνομα της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.   
  
Η παρουσία μεγάλου αριθμού μαθητών που προέρχονταν από τη μετανάστευση 
κινητοποίησε τον πολιτικό και εκπαιδευτικό κόσμο της χώρας μας και ταυτόχρονα 
άνοιξε και ο διάλογος περί τη διαπολιτισμικότητα. Αυτή η επιστημονική 
κινητικότητα συμπεριέλαβε και μαθητικούς πληθυσμούς οι οποίοι μέχρι τότε δεν 
απασχόλησαν, με ειδικό τρόπο, την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, όπως οι 
Μουσουλμάνοι και οι Τσιγγάνοι.   
  
Ο ίδιος ο όρος «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» αντλούσε και αντλεί νομιμοποίηση 
από τις επιλογές και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία την 
προέβαλε και την προβάλλει ως την ενδεδειγμένη εκπαιδευτική πολιτική για τη 
διαχείριση της μαθητικής ετερότητας μέσα στους κόλπους της Ε.Ε.  
  
Ωστόσο, παρά τη διατύπωση, σε θεσμικό επίπεδο, ενός «πολιτικά ορθού» 
παιδαγωγικού λόγου και τη σημαντική επένδυση σε ανθρώπινους και οικονομικούς 
πόρους, παρατηρήθηκαν παλινωδίες, παρανοήσεις, ασυνέπειες και διαφωνίες 
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μεταξύ των παραγόντων – πολιτικών και εκπαιδευτικών – που κλήθηκαν να 
υλοποιήσουν τις συγκεκριμένες, διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές πολιτικές.  
  
Κατά συνέπεια, στόχος του συμποσίου δεν είναι μόνο η ιστορική προσέγγιση της 
διαπολιτισμικής εμπειρίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και η 
επισήμανση των εννοιολογικών και παιδαγωγικών παρανοήσεων, οι οποίες δεν 
επέτρεψαν, μέχρι σήμερα τουλάχιστον,  την επιτυχή άρδευση του ελληνικού 
σχολείου από τις αρχές της διαπολιτισμικότητας.  
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Η περιπέτεια της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
 

Κωσταντίνος ΤΣΙΟΥΜΗΣ  
Καθηγητής  

ΤΕΠΑΕ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
  

Ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα έζησε αξιοσημείωτες περιπέτειες. 
Από την εποχή της δεκαετίας του 1980 που μεταφέρεται στην Ελλάδα , κυρίως από 
τη γενιά εκείνη των καθηγητών που ασχολήθηκε με την εκπαίδευση των 
ελληνοπαίδων στη Γερμανία παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με το ποιος τον 
χρησιμοποιεί. Έτσι με δεδομένο ότι ακόμη και οι πρόδρομοι της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης είχαν ασχοληθεί με ποικίλα αντικείμενα και όχι με την 
πολυπολιτισμική εκπαίδευση μάλλον επέτεινε αυτήν την πολυσημία.  
 
Η αλήθεια είναι ότι σε διάφορα συνέδρια ανάμεσα στα οποία και τα συνέδρια του 
καθηγητή Παντελή Γεωργογιάννη δεν μπόρεσαν να λύσουν το ζήτημα. Έτσι ως 
«διαπολιτισμική εκπαίδευση» βλέπουμε μελέτες που αναφέρονται στη διαχείριση 
της διαφορετικότητας και των μειονοτήτων σε διάφορες χώρες, μελέτες σχετικά με 
τη διγλωσσία και τη διαχείρισή της στο εκπαιδευτικό σύστημα, μελέτες που 
σχετίζονται με την παρουσία και την εκπαίδευση συγκεκριμένων μειονοτήτων.  
 
Μελέτες όπως αυτή της Μαρίας Λιακοπούλου που προσπάθησαν να δώσουν την 
εικόνα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης κατέγραψαν ιστορικές 
και εθνογραφικές προσεγγίσεις της διαφορετικότητας , παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
της ετερότητας.  
 
Ενδιαφέρον είναι πάντως το γεγονός ότι κατά την πρώτη δεκαετία –δεκαπενταετία 
ζωής του όρου στην Ελλάδα, ένα μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος εστιάζεται στη 
«βολική» περίπτωση των παλιννοστούντων ομογενών, με βάση την επίκληση της 
αυξημένης παρουσίας τους στη χώρα. Η προσέγγιση αυτή βοήθησε να κινείται η 
συζήτηση στη λογική της τρέχουσας πολιτικής ορθότητας υποστηρίζοντας ότι αυτή 
είναι η πραγματικότητα «χωρίς να σπάμε αυγά». Οι απλουστεύσεις φτάνουν μέχρι 
το σημείο να χαρακτηρίζουμε διαπολιτισμικό το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα 
της Θράκης! Με ποιο κριτήριο άραγε;  
 
Στο πεδίο εντάσσεται η συζήτηση για την εικόνα του άλλου και βέβαια οι μελέτες 
διαπολιτισμικής και κοινωνικής ψυχολογίας. Αν στο επίπεδο της διαπολιτισμικής 
επιστημονικής επικοινωνίας σημαντική υπήρξε η σειρά συνεδρίων του Παντελή 
Γεωργογιάννη στην πρώτη φάση σημαντική υπήρξε σε θεωρητικό επίπεδο η 
συμβολή των καθηγητών Δαμανάκη και Μάρκου που κάνουν μια κριτική μεταφορά 
της γερμανικής βιβλιογραφίας (Μάρκου Γ.2001, Δαμανάκης Μ.1998). Στο χώρο 
ενδιαφέρουσα, αν και αρκετά προσκολλημένη στην τρέχουσα πολιτική ορθότητα η 
άποψη ότι η διαπολιτισμική αναφέρεται στη διαφορετικότητα στους κόλπους της 
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κυρίαρχης ομάδας, όπως διατυπώθηκε κάποια από την καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου Αθηνών,  Μαρία Τζάνη.  
 
Από την άλλη άνθρωποι όπως ο Γιώργος Τσιάκαλος επικεντρώθηκαν και λόγω 
ιδεολογίας στην ανάδειξη της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης και παιδαγωγικής 
πρακτικής με κύρια έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά.  Στη βάση αυτή 
λοιπόν αναπτύχθηκε μια οικογένεια μελετών που κινείται στη φιλοσοφία της 
κριτικής παιδαγωγικής και αναδεικνύουν την παιδαγωγική φιλοσοφία του Paulo  
Freire.  
 
Η  συζήτηση περί τη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε συνέδρια και περιοδικά και 
περιοδικά δεν κατέστη δυνατό να αποδώσει ξεκάθαρη εικόνα για το περιεχόμενο 
του όρου αυτού. Από την άλλη πλευρά αρκετή κριτική ασκήθηκε στη χρήση των 
όρων διαπολιτισμική εκπαίδευση και διαπολιτισμική παιδαγωγική  και βέβαια 
αρκετή κριτική ασκήθηκε στη διαπολιτισμική βιβλιογραφία και τη χρήση των όρων 
και των πρακτικών (Γκότοβος 2002) .  
 
Ένα σημαντικό κομμάτι της σχετικής συζήτησης αφιερώθηκε στην εικόνα του άλλου. 
Μεταξύ των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων εμφανίζονται και σαφώς αφομοιωτικές 
λογικές (Γκότοβος Α. 2002). Τελικά κατά την τελευταία δεκαετία καταβάλλεται 
προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον πολιτισμικό εμπλουτισμό και στην 
αλληλεπίδραση. Παρά το γεγονός ότι έχουμε αρκετές τέτοιες προσπάθειες όπως 
προκύπτει  από εκπαιδευτικά και επιστημονικά περιοδικά.    
 
Αρκετές από αυτές δύσκολα απομακρύνονται από την υπόθεση του ελλείμματος. Σε 
επίπεδο γενικής φιλοσοφίας φαίνεται στον ελληνικό χώρο να κυριαρχούν οι 
απόψεις του Hochmann, όπως μεταφέρθηκαν στην ελληνική βιβλιογραφία από το 
Μιχάλη Δαμανάκη σε σχέση με τον  εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Ενδιαφέρον εμφανίζεται το γεγονός ότι μέχρι σήμερα αρκετά περιορισμένη υπήρξε 
η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, είτε σε επιστημονικά περιοδικά , είτε σε 
εκπαιδευτικά περιοδικά και συνέδρια. Η διαπολιτισμική διδακτική , λοιπόν, υστερεί 
με εξαίρεση τις δουλειές του Γιώργου Νικολάου και του Οδυσσέα Ευαγγέλου, οι 
οποίες προσπαθούν να δώσουν λύσεις σε διάφορα ζητήματα. Χρήσιμα είναι επίσης 
και μεταφρασμένα έργα όπως η «Πολυπολιτισμική Διδασκαλία» των Tiedt και Tiedt.  
Στο θεωρητικό επίπεδο σε σχέση με τη διαπολιτισμική θεωρία αρκετοί ακαδημαϊκοί 
και εκπαιδευτικοί φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά στις θέσεις του πολιτισμικού 
οικουμενισμού, ωστόσο η χρήση της σχετικής ορολογίας καταλήγει να είναι  ατομική 
υπόθεση , καθώς η χρήση της φαίνεται σε σημαντικό βαθμό να σχετίζεται με την 
αντίληψη των εμπλεκομένων στη διαχείριση των σχετικών θεμάτων.  
 
Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την πολυτυπία τους στα Τμήματα παραγωγής 
εκπαιδευτικών. Κάτι τέτοιο δε σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν τηρούνται 
κάποια στάνταρτς (standards), όμως υποδεικνύει ότι η διαχείριση της 
πολυπολιτισμικότητας είναι μια αρκετά προσωπική υπόθεση. Από τη σχετική 
διερεύνηση του θέματος φαίνεται, ότι την τελευταία 15-20 χρόνια σημαντική 
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επιρροή στην ελληνική βιβλιογραφία και στη διδασκαλία έχουν ασκήσει οι θέσεις 
του  Jim Cummins, οι οποίες παρατηρούμε όλο και περισσότερο να επηρεάζουν 
παλαιότερους και νεότερους ερευνητές. 
 
Μια παρατήρηση ακόμη την οποία οφείλει κανείς να κάνει είναι ότι τα τελευταία 
χρόνια λόγω των πολυπολιτισμικών χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας 
εμφανίζονται όλο και περισσότερες μελέτες από διάφορα γνωστικά αντικείμενα που 
κάνουν πιο σύνθετη την εικόνα.  
 
Αν θελήσει κανείς να δει τι αντιμετωπίζεται ως διαπολιτισμική εκπαίδευση στην 
Ελλάδα, θα έπρεπε να πει ότι υπό το συγκεκριμένο όρο καλύπτονται όλες οι 
ευαίσθητες στην  πολυπολιτισμικότητα προσεγγίσεις (πολυπολιτισμική, 
αντιρατσιστική , διαπολιτισμική προσέγγιση ή διαφορετικά ιδωμένο αυτό που η 
Gloria Ladson-Billings ονομάζει Culturally relevant pedagogy, μια παιδαγωγική 
προσέγγιση που σέβεται την  κουλτούρα κάθε μαθητή. Σε ότι αφορά τη διδασκαλία 
ένα σημαντικό μέρος κινείται στο επίπεδο της  να εστιάζονται σαφέστερα στη 
διαχείριση της τάξης της βαθμίδας αναφοράς.  
 
Μια από τις κριτικές που ασκούνται σε σχέση με τη διαχείριση της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση είναι ότι ο θεωρητικός 
προβληματισμός και διάλογος είναι περιορισμένος, αν και είναι αλήθεια ότι η 
προσέγγιση αυτής της υπόθεσης περισσότερο θα μπορούσε να αποτελεί θέμα 
μεταπτυχιακών σπουδών. Σημαντικό επίσης πεδίο προσέγγισης είναι τα μεγάλα 
Διαπολιτισμικά Προγράμματα. Ούτε στο πλαίσιο αυτό υπάρχει μια ξεκάθαρη 
προσέγγιση των όρων. Εδώ βεβαίως , υπάρχει μια ιδιαιτερότητα: η ρητορική υπήρξε 
ξεκάθαρα διαπολιτισμική και αλληλεπιδραστική στα  προγράμματα Εκπαίδευση 
Παλιννοστούντων και αλλοδαπών και στο Πρόγραμμα Εκπαίδευση 
Μουσουλμανοπαίδων, χωρίς όμως για πολλούς λόγους να μπορεί να λειτουργήσει 
ουσιαστικά, ενώ το πρόγραμμα Τσιγγανοπαίδων κινούνταν και λόγω του 
αντικειμένου του συνηθέστερα σε μια λογική πιο κοντά στην αφομοίωση παρά την 
αντίθετη ρητορική.  
 
Σημαντικό είναι επίσης να επισημανθεί ότι η διαπολιτισμική δεν κατέχει σημαντική 
θέση στην πρακτική άσκηση των τμημάτων, προφανώς γιατί θεωρείται αυτονόητο 
το ενδιαφέρον των παιδαγωγών γι’ αυτή τη διάσταση.  
 
Γενικότερα , θα πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι η χρήση των όρων παραμένει 
προσωπική υπόθεση, κάτι όμως που δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Με την 
πάροδο του χρόνου ωστόσο βελτιώνονται οι όροι συνεννόησης και σ’ αυτό το 
ζήτημα.  
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Διαπολιτισμικότητα:  

η συνθήκη της ορθολογικής κανονιστικότητας  

  

Μαρία ΠΟΥΡΝΑΡΗ 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
  

Συχνά η πολυπολιτισμικότητα περιγράφει μια υπαρκτή κατάσταση η οποία 
χαρακτηρίζεται από πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους κουλτούρες και αξίες, 
αντικρουόμενα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα. Είναι 
όμως δυνατό, παρά τις επιμέρους αυτές διαφορές, να προσδιοριστούν ορισμένες 
αυθεντικά διαπολιτισμικές, δηλαδή καθολικές, αρχές ή ιδεώδη; Ποιες θα ήταν οι 
συνθήκες δυνατότητας μιας  καθολικής δέσμευσης των επιμέρους συνιστωσών που 
απαρτίζουν τους σύγχρονους πολυπολιτισμικούς κοινωνικούς σχηματισμούς; Ποιο 
θα μπορούσε να ήταν το περιεχόμενο μιας κατάλληλης κανονιστικότητας ως 
προϋπόθεσης για μια διαπολιτισμική δυνατότητα της κρίσης, σύγκρισης και 
συνεξέτασης του διαφορετικού;  

 Η αρνητική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δίνεται συνήθως από τον 
ονομαζόμενο πολιτισμικό σχετικισμό: Οι κανόνες που διέπουν τους επιμέρους 
πολιτισμούς έχουν μερική ισχύ η οποία αντλείται από ηθικές, πολιτικές και 
αισθητικές προτιμήσεις και συνήθεις ενός συγκεκριμένου πλαισίου στο οποίο αυτές 
εμπεδώνονται. Επομένως, δεν υπάρχουν καθολικές αρχές ή ιδεώδη που να μπορούν 
να έχουν αξίωση ισχύος πέραν της συγκεκριμένης τοπικότητας που τις θεμελιώνει. 
Πρόκειται  πάντα για προσωπικές επιλογές με ισχύ που αναγνωρίζεται μόνον από 
όσους τις αποδέχονται ή για επιμέρους συμβάσεις οι οποίες ορίζονται από μια 
πλαισιακή δικαιολόγηση της ορθότητας ή του λάθους.  

Η αντίθετη απάντηση, με δεδομένη την πολιτισμική ποικιλότητα, θα έπρεπε 
να δείξει τη δυνατότητα διασφάλισης ορισμένων κοινών τόπων, η καθολική 
εγκυρότητα των οποίων θα μπορούσε να εγγυηθεί μια εφικτή διαπολιτισμική κοινή 
βάση ισότιμης συζήτησης μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμικών 
«παραδειγμάτων».  

Η σύντομη αυτή παρέμβαση, επιχειρώντας να αντικρούσει τη θέση της 
ακραίας ασυμμετρότητας των κριτηρίων ορθότητας που υιοθετεί ο πολιτισμικός 
σχετικισμός, δοκιμάζει μια αναγκαία κοινή θεμελίωση της διαπολιτισμικότητας στην 
κανονιστική αξία της ορθολογικής επιχειρηματολογίας. Η βασική παραδοχή που 
υιοθετείται είναι ότι κάθε επιχείρημα που εμπεριέχει καλούς λόγους για την 
αποδοχή του συμπεράσματος στηρίζεται σε προκείμενες οι οποίες θα μπορούσαν να 
είναι αποδεκτές από μια καλοπροαίρετη και ορθολογικά δεσμευτική οπτική.  
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Υπό αυτήν την έννοια, η δύναμη του επιχειρηματολογίας θα μπορούσε να 
είναι ανεξάρτητη και παράλληλα προϋπόθεση της κουλτούρας που ασπάζεται 
κανείς. Μια διαπολιτισμική κανονιστικότητα αυτού του είδους θα γινόταν αποδεκτή 
από οποιονδήποτε υπερασπιστή της πολυπολιτισμικότητας οποίος δέχεται ότι η 
δικαιολόγηση μιας θέσης δεν είναι απλώς μη αφηρημένη, αλλά και ορθολογική. Η 
αναγκαιότητα ορθολογικής δικαιολόγησης ενός συμπεράσματος δεν μπορεί να μη 
γίνει αποδεκτή, διότι τότε ο υπερασπιστής της πολυπολιτισμικότητας θα διαπράξει 
λογικό σφάλμα: Εφόσον θα θεωρήσει ότι η μια προκείμενη είναι υπερασπίσιμη, 
κατά κάποιον τρόπο ορθολογικά προτιμότερο από άλλες εναλλακτικές προτάσεις, 
τότε θα πρέπει να δεχτεί ότι η συγκριτική θέση που υποστηρίζει έχει ως βάση 
λόγους που έχουν υπερασπιστική δύναμη η οποία υπερβαίνει τα όρια των 
προϋποθέσεων και των δεσμεύσεων της δικής του επιμέρους κουλτούρας. Με δυο 
λόγια, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι η μη αυθαίρετη υπεράσπιση της 
πολυπολιτισμικότητας προϋποθέτουν ένα είδος διαπολιτισμικής κανονιστικότητας, 
αν πρόκειται να διατηρηθεί η αξία και η δύναμη του ορθολογικού επιχειρήματος.  

 
Εντούτοις, μια ορισμένη μορφή πολυπολιτισμικότητας φαίνεται να 

απορρίπτει τη διαπολιτισμική κανονιστικότητα, υποστηρίζοντας ότι η 
πολυπολιτισμικότητα δεν είναι δυνατό να ασπαστεί ένα κοινό ιδεώδες το οποίο να 
δικαιολογείται με βάση μια οικουμενική ηθική και, επίσης, αν και όχι πάντα ρητά, 
δεν δεσμεύεται ούτε από την ορθολογική κανονιστικότητα ανεξάρτητα και πέραν 
μίας και μόνο επιμέρους κοινότητας ή κουλτούρας. Πιστεύει δηλαδή ότι τα 
διαπολιτισμικά ιδεώδη είναι αδιανόητα, εφόσον κατ’ ανάγκην στηρίζονται σε 
επιμέρους πολιτισμικές αξιακές πεποιθήσεις και, υπό αυτούς τους όρους, θα ήταν 
λάθος να θεωρούνταν οικουμενικά: Τα πολιτισμικά ιδεώδη και οι κρίσεις που 
αφορούν την κανονιστική δύναμη των λόγων και των επιχειρημάτων είναι και αυτά 
πολιτισμικά μεροληπτικά.  

Η θέση της αδυνατότητας διαπολιτισμικών ιδεωδών έχει εκφραστεί 
συστηματικά από τον πραγματισμό του Richard Rorty, οποίος καταδεικνύοντας τη 
λανθασμένη, πράγματι, θέση για τη δυνατότητα ύπαρξης ενός «αρχιμήδειου 
σημείου θεώρησης μιας κουλτούρας», τάσσεται υπέρ μιας υιοθέτησης 
«μεροληπτικότητας» ή «εθνικής αλληλεγγύης». Σύμφωνα με την άποψη αυτή, δεν 
υπάρχει κανένας μη κυκλικός τρόπος, δηλαδή κανένα επιχείρημα που να μη 
διαπράττει το σφάλμα της λήψης του δεδομένου, όταν προσπαθεί να δικαιολογήσει 
καθολικές ιδεώδη, αξίες και δεσμεύσεις (Rorty,1982). Με άλλα λόγια, είναι αδύνατη 
η διαμόρφωση ενός δεσμευτικού πλαισίου ικανού να αποφανθεί για τη θεμελίωση 
μιας ορθολογικής επιλογής και την κριτική κατανόηση των συνθηκών που την 
καθιστούν δυνατή. (Δημητρίου, 1998)  

Ο David Goldberg αναπτύσσει περαιτέρω το ίδιο επιχείρημα ως εξής: Η 
παραδοσιακή ιστορική δέσμευση του φιλοσοφικού φιλελευθερισμού ως προς 
οικουμενικές αρχές του λόγου και των ηθικών αξιών προϋποθέτει οικουμενικές 
ιδέες, όπως η εσωτερική ή εγγενής ανθρωπινότητα, η ανθρώπινη ακεραιότητα και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή αξίες που θεωρούνται ότι χαρακτηρίζουν άτομα 
δυνάμει της ίδιας της ανθρωπινότητάς τους. Επιμένει, όπως και ο Rorty, ότι «δεν 
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υπάρχει υπεριστορική και υπερκοινωνική θέαση από την οποία να στηρίζονται 
τέτοιου είδους οικουμενικές αρχές ή να παράγονται από αυτές. Ο αξιολογικές 
έννοιες και αξίες είναι κατ’ ανάγκην μιας συγκεκριμένης επιμέρους κοινότητας. Έτσι, 
κάθε επιμονή στην οικουμενικότητα των αξιών δεν μπορεί να είναι τίποτα 
περισσότερο από προβολές που επιβάλλουν τοπικές αξίες ειδικώς εκείνες μιας 
επιμέρους εθνοτικής ή φυλετικής που έχουν οικουμενοποιηθεί. Ο υποτιθέμενος 
οικουμενισμός των επιστημολογικών πολιτικών ανάγεται στην πολιτική 
επιστημολογία ενός επιβεβλημένου οικουμενισμού.» (Goldberg, 1994).  

 
Ο ηθικός πλουραλισμός έχει συνδεθεί ιστορικά με αξίες, όπως η ελευθερία, η 

δημοκρατία, η ισοτιμία και ο σεβασμός και η ανεκτικότητα των αυτόνομων ηθικών 
και πολιτικών υποκειμένων. Όμως η διαπίστωση του πλουραλισμού που 
χαρακτηρίζει την πολυπολιτισμικότητα δεν δικαιώνει ταυτόχρονα την αποδοχή του 
ηθικού σχετικισμού και υποκειμενισμού (Τσινόρεμα, 1985).   

 
Πάνω στο  επιχείρημα του Goldberg, o Harvey Siegel, υπερασπιζόμενος τη 

δυνατότητα προσδιορισμού ιδεωδών μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, θα 
αντεπιχειρηματολογήσει ως εξής: Πρώτον, ο αξιακός σχετικισμός βασίζεται πάνω 
στη προβληματική διχοτόμηση οικουμενικού και τοπικού. Ισχυριζόμενος κανείς ότι  
είναι οικουμενικές ορισμένες αξίες ή ιδεώδη, όπως η ανθρώπινη ακεραιότητα ή 
κάθε συστατική θέση της πoλυπολιτισμικότητας, ο οικουμενισμός δεν χρειάζεται και 
δεν οφείλει να απορρίψει τον εντελώς συμβατό ισχυρισμό ότι τα ιδεώδη αυτά είναι 
τοπικά, με τη σημασία ότι έχουν σχηματιστεί και αναπτυχθεί σε επιμέρους 
ιστορικούς και πολιτισμικούς τόπους και ότι αυτά αναγνωρίζονται μόνο από 
ορισμένες, αλλά όχι όλες, τις κουλτούρες. Θεωρώντας τα ιδεώδη αυτά οικουμενικά 
ή διαπολιτισμικά, ο υποστηρικτής του οικουμενισμού είναι εντελώς ελεύθερος να 
αναγνωρίσει την τοπικότητά του (Siegel, 1999).  

 
Αντιθέτως, ο Goldberg είχε υποθέσει επ’ αυτού ότι το «τοπικό» και το  

«οικουμενικό» είναι αντιφατικά, και συνεπώς το τοπικό συνεπάγεται το μη 
οικουμενικό. Ο ορθός ισχυρισμός τόσο του Rorty, όσο και του Goldberg, είναι ότι 
όλες οι διακηρύξεις της οικουμενικής αρχής προέρχονται και προασπίζονται τις 
επιμέρους τοπικότητες. Ωστόσο, δεν προκύπτει εξ αυτού ότι οι αρχές αυτές δεν 
μπορούν να έχουν  νομιμοποίηση ή δύναμη πέρα από τα όρια των τόπων μέσα 
στους οποίους αυτά διακηρύσσονται. Όλες οι αρχές, οι αξίες και τα ιδεώδη, όπως 
και οι πεποιθήσεις, οι κρίσεις και οι θεωρίες συλλαμβάνονται και συστήνονται από 
επιμέρους οπτικές γωνίες. Εάν αυτές θα απολάβουν αποδοχής έξω από τη 
συγκεκριμένη τοπικότητα είναι ένα διακριτό ζήτημα. Όταν η νομιμοποίηση αυτή 
επεκταθεί, τότε θα είναι και τοπική και οικουμενική. Επομένως, η ανωτέρω 
διχοτομία είναι εσφαλμένη και άρα δεν μπορεί κάποιος να απορρίπτει τον 
οικουμενισμό στη βάση του ότι όλα τα ιδεώδη είναι τοπικά, είτε ως προς την 
προέλευση τους είτε ως προς την τρέχουσα αναγνώριση και αποδοχή.  

Δεύτερον, η άρνηση της οικουμενικότητας στο σχετικιστικό επιχείρημα 
στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι αξίες, για να είναι οικουμενικές ή διαπολιτισμικές, 
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πρέπει να θεμελιώνονται σε κάποια ουδέτερη οπτική η οποία είναι αδύνατον να 
υπάρχει. Η δομή του επιχειρήματος έχει ως εξής:  

1. Οι καθολικές αρχές και αξίες πρέπει να θεμελιώνονται, ή να προέρχονται 
από μια υπεριστορική ή υπερκοινωνική οπτική.  

2. Δεν υπάρχει μια τέτοια οπτική.  

3. Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρχουν οικουμενικές αρχές ή αξίες.  

Σύμφωνα με αυτή τη σημασία της οικουμενικότητας, πράγματι, δεν υπάρχει 
διαθέσιμη οπτική αυτού του είδους. Η αυστηρή σημασία που αποδίδεται, όμως, 
στην οικουμενικότητα δεν είναι υποχρεωτικά η μόνη δυνατή ούτε η πιο κατάλληλη. 
Με μια μετριασμένη σημασία της οικουμενικότητας η οποία θα είχε εφαρμογή 
πέραν των πολιτισμικών οριοθετήσεων, η πρώτη προκείμενη θα ήταν ψευδής, 
επομένως το επιχείρημα δεν είναι ορθό.  

Τρίτον, το επιχείρημα αποτυγχάνει ακριβώς διότι το ίδιο προϋποθέτει τη 
βιωσιμότητα της διαπολιτισμικής κανονιστικής οπτικής την οποία, όπως ισχυρίζεται, 
απορρίπτει. Σύμφωνα με τον Goldberg, η τελευταία κριτική μπορεί να 
εξουδετερωθεί αν δειχτεί ο τυπικός, χωρίς περιεχόμενο, χαρακτήρας της λογικής: Ο 
αξιολογικός σχετικισμός δεν αρνείται ούτε ορισμένες βασικές αρχές της σκέψης 
(οικουμενικές εάν είναι αναγκαίες), ούτε ορισμένες γενικεύσιμες αξιολογικές κρίσεις 
που αφορούν, για παράδειγμα, ιδιαίτερα ολέθριες κοινωνικές συνθήκες και 
πρακτικές. Ο λογικός φορμαλισμός επιτρέπει τον αποκλεισμό, ως επί το πλείστον, 
μόνο των ασυνεπών και χωρίς συνοχή ισχυρισμών. Επομένως, η λογικοτυπική 
επιχειρηματολογία είναι τελείως ανεπαρκής για να προαγάγει κατηγορηματικά  
κάποιο συνεπές και συνεκτικό κριτήριο έναντι κάποιου άλλου, ή, ακόμη και να 
διαμορφώσει κανόνες για να ερμηνεύσει μεταφορές ή να επιλέξει μία ερμηνεία 
έναντι κάποιας άλλης (Goldberg, 1994).  

 Σύμφωνα με τον Siegel, τo επιχείρημα αυτό ορθά αναγνωρίζει την οικουμενικότητα 
των «βασικών τυπικών αρχών της σκέψης», καθώς και ότι η τυπική λογική δεν αρκεί 
για τη δικαιολόγηση της επιλογής της ορθολογικής ερμηνείας. Όμως, πρώτον, η 
τυπική λογική δεν είναι τετριμμένο κριτήριο, εφόσον επιτρέπει τον αποκλεισμό 
κανόνων ασυνέπειας ή απουσίας συνεκτικότητας και των ισχυρισμών ότι «όλοι 
οφείλουμε να ενστερνιζόμαστε τις αξίες και τα ιδεώδη της πολυπολιτισμικότητας» 
και ότι «καμία αξία ή ιδεώδες δεν έχει νομιμοποίηση για όλους». Επιχειρεί να 
διαπιστώσει το διαπολιτισμικό καθεστώς της πολυπολιτισμικότητας. Εάν το 
παραπάνω επιχείρημα είναι επιτυχές, οι οικουμενικές τυπικές αρχές της ηθικής 
συνεισφέρουν σε καθοριστικό βαθμό (ενδεχομένως όχι επαρκή) στη δικαιολόγηση 
της επιλογής μιας διαπολιτισμικής άποψης της πολυπολιτισμικότητας έναντι μιας 
σχετικιστικής πολυπολιτισμικής θεώρησης.  
 

Δεύτερον, το παραπάνω επιχείρημα αποτυγχάνει να αναγνωρίσει ότι το ίδιο 
στηρίζεται σε μια ισχυρότερη μορφή οικουμενικότητας από αυτήν της τυπικής 
λογικής. Υπερασπίζεται και ασκεί κριτική σε ένα μεγάλο εύρος θέσεων σχετικά με το 
καθεστώς διαφόρων εκδοχών πολυπολιτισμικότητας, όπως είναι οι ιστορικές 
αφηγήσεις και ισχυρισμοί, οι πολιτικές αξίες και εκτιμήσεις. Τέλος, η αποδοχή της 
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οικουμενικότητας της λογικής, αφενός,  και η αδυναμία της να ορίσει την 
ορθολογική επιλογή, αφετέρου, αφήνουν μετέωρο το ερώτημα γιατί η δική του 
ερμηνεία και το συμπέρασμα θα πρέπει να γίνει δεκτό από έναν καλόπιστο 
αναγνώστη.  

Μια αναμενόμενη απάντηση στην παραπάνω ένσταση θα μπορούσε να ήταν 
η εξής: Οι λόγοι που επιστρατεύτηκαν θα έπρεπε να ήταν πειστικοί στον έλλογο 
αναγνώστη, και τότε η προϋπόθεση μιας περιεχομενικής και όχι απλώς τυπικής 
λογικής θα διασφάλισε το κύρος του επιχειρήματος. Τα επιχειρήματα υπέρ της 
αδυνατότητας διαπολιτισμικών ιδεωδών δεσμεύονται τα ίδια από την αποδοχή μιας 
διαπολιτισμικής κανονιστικής οπτικής λόγων και επιχειρημάτων. Επομένως δεν 
εμπεριέχουν μόνο τυπικές αρχές λογικών σχέσεων, αλλά και υποστηρικτικό 
περιεχόμενο επίσης.  

Ο Goldberg επιχειρηματολογεί υπέρ μιας «πολυπολιτισμικής παιδαγωγικής 
που αφορά, επίσης, αυτοκριτικά, επερωτήσεις των κριτηρίων των γνωσιακών 
ισχυρισμών και τιμών αλήθειας που αναπτύσσονται, αμφισβητώντας την κυρίαρχη 
ερμηνεία και τις υποκείμενες δομές της θεσμικής και ιδεολογικής ηγεμονίας που 
παρουσιάζεται σε υπερισχύουσες παιδαγωγικές αφηγήσεις». (Goldberg 1994) 
Εφόσον υπάρχει περιεχόμενο στα αμφιλεγόμενα αυτά ζητήματα και εναλλακτικοί 
ισχυρισμοί, τότε αυτοί υπερβαίνουν τα όρια των διαφορετικών πολιτισμικών 
ισχυρισμών. Επομένως, προαπαιτείται μια διαπολιτισμική κανονιστικότητα, διότι 
χωρίς αυτήν κάθε ισχυρισμός καταρρέει.  

Το είδος της οικουμενικότητας ή διαπολιτισμικότητας που προτείνεται από 
τον Siegel δεν εξαρτάται από τη «θέα από το πουθενά» πέρα και έξω από τη ιστορία. 
Εντούτοις, η ενδεχομενικότητα των πεποιθήσεων, αξιών και ιδεωδών δεν 
συνεπάγεται ότι αυτές δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη νομιμοποίησή τους πέρα 
από τα όρια μιας μερικής κουλτούρας. Το λάθος στα επιχειρήματα των Rorty και 
Goldberg είναι ότι αυτές οι αξίες είναι κατάλληλες και εφαρμόσιμες μόνο σε 
ιστορικά επιμέρους κοινότητες. Επομένως, μπορούμε να ενστερνιστούμε τον 
κοινωνικό προσδιορισμό, να συλλάβουμε την ενεργεία αλλά και να οραματιστούμε 
τη δυνάμει διαπολιτισμικότητα, καθώς και τις συναφείς δεσμευτικές αξίες και τα 
ορθολογικά κριτήρια που αυτή προϋποθέτει.   
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Το απωλεσθέν «δια» της διαπολιτισμικότητας 1 
 

Γιώργος ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Ιουλία-Αθηνά ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ 
Αναπληρωτής Καθηγητής – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών  

 

Εισαγωγή: Πολιτισμός – Πολιτισμική ταυτότητα - ετερότητα 

Ο διάλογος σχετικά με τα θέματα της πολιτισμικής ετερότητας, της ταυτότητας και 
της διαπολιτισμικής παιδαγωγικήςi είναι έντονος τα τελευταία χρόνια,  έχοντας ως 
αποτέλεσμα την έκφραση πλήθους απόψεων, οι οποίες τις περισσότερες φορές δε 
βασίζονται σε αυστηρή επιστημονική γνώση, αλλά σε παιδαγωγική ιδεολογία. Είναι 
αλήθεια ότι οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από 
πολυσυλλεκτικότητα ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού τους που οφείλεται, ως 
επί το πλείστον, στη μετανάστευση. Από την άλλη, είναι, επίσης, γεγονός ότι η 
ανθρώπινη ιστορία είναι μία συνεχής πορεία μετακινήσεων, μετεγκαταστάσεων, 
επεκτάσεων και «κατοχών». Αυτές οι ανθρώπινες δραστηριότητες, ανέκαθεν, 
δημιουργούσαν κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ανακατατάξεις συνθέτοντας 
κοινωνίες πολυσυλλεκτικές, πλουραλιστικές, πολυπολιτισμικές, οι οποίες τότε, όπως 
και τώρα, ήταν μάλλον ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Είναι γεγονός ότι η 
πολυπολιτισμική σύνθεση των κοινωνιών δεν είναι αποκλειστικό «προνόμιο» του 
δυτικού κόσμου.  

Αν γίνεται σήμερα περισσότερο λόγος για την ετερότητα, την πολυπολιτισμικότητα 
και τους τρόπους διαχείρισης αυτών των καταστάσεων, τα αίτια θα πρέπει να 
αναζητηθούν μάλλον στις αλλαγές που έχουν επέλθει σε οικονομικό, πολιτικό και 
πολιτισμικό επίπεδο, ως συνέπειες των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων, παρά 
σε δημογραφικά δραματικές αλλαγές στον αναπτυγμένο κόσμο. Άλλωστε, οι 
τελευταίες, αν και όταν σημειώνονται, αποτελούν συνέπειες της γενικότερης 
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης.  

Η νεωτερικότητα, με την ενοποιητική και ομογενοποιητική ιδέα του έθνους-κράτους, 
ως τρόπου πολιτικής συγκρότησης, είναι αλήθεια ότι εξασφάλισε πέντε αιώνες 
περίπου «ησυχίας», έχοντας «τακτοποιήσει» και περιορίσει τα ζητήματα της 
ετερότητας στο πλαίσιο των εθνικών κρατών, το καθένα από τα οποία και ανάλογα 
πώς το εξυπηρετούσε, διαμόρφωνε την εθνική του ιδεολογία και τον τρόπο εθνικής 
υπαγωγής, άλλοτε με το δίκαιον του αίματος (jus sanguinis) και άλλοτε με το δίκαιον 
του εδάφους (jus solis) (Νικολάου, 2005). Σε κάθε περίπτωση, τα νεωτερικά κράτη, 
χωρίς, βέβαια, να έχουν αποφύγει τις ολοκληρωτικές παρεκτροπές, λειτούργησαν με 
τη λογική της ομογενοποίησης, η οποία μπορεί να οριστεί «…ως η διαδικασία 
ένταξης των μελών μιας κοινωνίας σε ‘’συμπαγείς’’ ομάδες, έχοντας ως σημεία 

                                                             

1 Η πρώτη δημοσίευση μίας εκτενέστερης μορφής του κειμένου αυτού έγινε το 2007 στο περιοδικό 

Συγκριτική και  Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση.  
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αναφοράς συγκεκριμένα κοινωνικά – δομικά κριτήρια. Τέτοια κριτήρια είναι, κατά 
κανόνα ο πολιτισμός, η γλώσσα, ή/και η θρησκεία» (Γκόβαρης, 2001: 29). 
Παράλληλα, αναπτύχθηκε και η διαδικασία της διαφοροποίησης 
(ετερογενοποίησης), μέσα από τον έλεγχο και το διαχωρισμό του «ταυτόσημου» 
από το «μη ταυτόσημο», που οδήγησε στην κατασκευή μειονοτήτων και κοινωνικών 
ανισοτήτων μέσα στο πλαίσιο ενός εθνικού κράτους (Γκόβαρης, 2001: 29). Με μέσον 
την εκπαίδευση, η οποία αποτελεί το βασικότερο μηχανισμό του κράτους για τη 
διαμόρφωση του πληθυσμού σε έθνος, τα μοντέρνα κράτη κατάφεραν να 
«κατασκευάσουν» και να διατηρήσουν για μεγάλο ιστορικό διάστημα την 
πολυπόθητη ομοιογένεια, ανεχόμενα ή βάζοντας στο περιθώριο τις όποιες 
μειονότητες κατοικούσαν σ’ αυτά. Το σημαντικότερο, επεδίωξαν, μέσα από την 
εκπαίδευση να πείσουν ότι τα έθνη αποτελούν οικουμενικές φυσικές οντότητες, 
ανεξάρτητες από το χρόνο και το χώρο και ότι η εθνική ταυτότητα είναι αυτονόητη 
και αναλλοίωτη αποτύπωση της εθνικής ομοψυχίας και συνοχής (Αβδελά, 1998: 6-
31).  

Είναι λογικό να συνάγεται, μέσα από την προσέγγιση αυτή, ότι η εθν(οτ)ική 
ταυτότητα είναι μάλλον μία κοινωνική κατασκευή, στηριγμένη στις μεγάλες μετα-
διηγήσεις της νεωτερικότητας, παρά μία αρχέτυπη και οικουμενική μορφή 
ομαδικών δεσμών, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κοινά γνωρίσματα 
(γλώσσα, ιστορία, πολιτισμός), τα οποία, δε θα είμαστε πολύ μακριά αν 
ισχυριζόμασταν, ότι παραπέμπουν στην ιδέα της φυλής, των ρομαντικών του 19ου αι.  
Από τη μια λοιπόν στέκει ο μεταφυσικός Εσσεντιαλισμός (Essentialism) και από την 
άλλη ο Κοινωνικός Εποικοδομισμός (Social Constructivism).   

H σύγχρονη σκέψη εστιάζει στην πολιτισμική ετερότητα έχοντας κάποιες βασικές 
παραδοχές, όπως: 

 Ότι η ανθρωπότητα δεν εξελίσσεται μονότονα, ομοιόμορφα, αλλά με μια 
αφάνταστα μεγάλη ποικιλία κοινωνικών και πολιτιστικών μορφών (Levi- 
Strauss, 1987: 8). 

 Ότι κανένας πολιτισμός δεν αναπτύσσεται μόνος του. 

 Ότι οι πολιτισμοί διαπλέκονται, αλληλεπιδρούν και εξελίσσονται. 

 Ότι είναι ανάγκη να διατηρηθεί η πλούσια ποικιλία των πολιτισμών, μέσα σε 
έναν κόσμο που κινδυνεύει από τη μονοτονία και  την ομοιομορφία (Levi- 
Strauss, 1987:3). 

 Ότι η παράλληλη συνύπαρξη και η αρμονική συμβίωση ανθρώπων δομείται 
μόνο επάνω σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας ανοχής, κατανόησης και σεβασμού. 

Η έννοια του πολιτισμικού πλαισίου, όπως διαμορφώθηκε και τεκμηριώθηκε από 
τους ανθρωπολόγους, προκάλεσε πολλά και πολύπλοκα ερωτήματα. Το πολιτισμικό 
πλαίσιο δεν κληρονομείται, αλλά μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά μέσα από τη 
διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η 
πολιτισμική συνέχεια μιας κοινωνίας και συγχρόνως ρυθμίζεται ο βαθμός 
μετεξέλιξής της (Χουρδάκης – Καραγιώργος, 1999: 161-163). 
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Σύμφωνα με τον Michael Herzfeld (1998: 12) «τα πολιτισμικά συμβάντα δεν 
παραδίδονται παθητικά, αλλά ανασύρονται και ανασυντίθενται δημιουργικά. Δε 
μεταβιβάζονται ως δεδομένες καταστάσεις, αλλά ως δυναμικές, διαλογικές 
αλληλεπιδράσεις, ανάμεσα σε εξίσου ενεργά υποκείμενα, που καταλαμβάνουν 
διαφορετικές θέσεις στον ενιαίο καταμερισμό της γνωστικής διαδικασίας». 

Ο πολιτισμός είναι μια πλατιά έννοια που συμπεριλαμβάνει πολλές όψεις της ζωής 
μιας ομάδας (Seelye, 1991: 13). Είναι πολυδύναμο και πολύπλοκο σύνολο 
συστημάτων που εμπεριέχει γνώσεις, πεποιθήσεις, τέχνες, ηθικούς κανόνες, έθιμα, 
γλώσσες, μη λεκτική επικοινωνία.  

Ο Banks ορίζει τον πολιτισμό ως τρόπο και στάση ζωής, που διαμορφώνεται κάτω 
από συγκεκριμένες ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες 
(Banks, 1991: 70-76). Αποτελείται από σχήματα συμπεριφοράς, σύμβολα, συνθήκες, 
αξίες, νόρμες, προοπτικές και άλλους παράγοντες που καθιστούν την ομάδα μέλος 
της κοινωνίας και την ξεχωρίζουν από τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Η πολιτισμική 
ταυτότητα του ατόμου και της ομάδας είναι προϊόν της διαδικασίας της 
«πολιτισμοποίησης», που λαμβάνει χώρα κάτω από τις παραπάνω συγκεκριμένες 
συνθήκες (Δαμανάκης, 1997: 32). Ο πολιτισμός μαθαίνεται, μεταδίδεται, είναι 
δυναμικός, είναι επιλεκτικός, οι βάσεις του είναι αλληλένδετες, είναι εθνοκεντρικός 
(Samovar & Porter, 1994: 12-13 όπως αναφέρεται στους Fay & Spinthourakis-
Katsillis, 2001: 247-248).   

Για τον Γκότοβο, ο κάθε άνθρωπος ανήκει, έτσι κι αλλιώς, σε πολλαπλές 
συλλογικότητες. Είναι, δηλαδή, ένα «πολυταυτοτικό» από κοινωνικής πλευράς 
υποκείμενο. Και αυτό που τελικά συνιστά πολιτισμική ετερότητα και κατά 
προέκταση ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα είναι οι διαφοροποιήσεις του σε 
εθνικό, εθνοτικό, θρησκευτικό και γλωσσικό επίπεδο (Γκότοβος, 2002: 10–11):   

«… Ο όρος πολιτισμική ταυτότητα εμφανίζεται σχεδόν πάντοτε σε συνδυασμό 
με μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες της εθνικότητας, εθνότητας, 
θρησκείας και γλώσσας, προσδιορίζοντας κατά κάποιο τρόπο το περιεχόμενο 
της αντίστοιχης διαφοράς. Έτσι, η  σχέση πολιτισμικής ταυτότητας με τους 
άλλους τύπους ταυτοτήτων είναι σχέση ‘’κελύφους/περιεχομένου’’, και δεν 
πρόκειται για πέμπτο, αυτόνομο τύπο ταυτότητας, για έναν ακόμη τύπο 
‘’ανήκειν’’ σε κάποια άλλης τάξεως συλλογικότητα» (Γκότοβος, 2002: 11).   

Εμπειρικές έρευνες, όπως αυτή της Campbell, που έχουν διεξαχθεί τελευταία, μας 
αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες πτυχές του σχηματισμού της πολιτισμικής 
ταυτότητας επιβεβαιώνοντας αυτό που ο Γκότοβος υπαινίσσεται παραπάνω: 

Από την έρευνα της Campbell (2000)  αποδεικνύεται ότι είναι δυνατό:  

1. Ορισμένα άτομα να ταυτίζονται με περισσότερες από μια ομάδες,  

2. Να αλλάξουν την πολιτισμική τους ταυτότητα σε ένα  νέο πολιτισμικό 
περιβάλλον ή 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   
“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ”  

 

17 | Σελίδα 

 

 

3. Να αναπτύξουν την ικανότητα έτσι ώστε να κινούνται μεταξύ διαφόρων 
πολιτισμικών πεδίων αναφοράς χωρίς να χάνουν την αίσθηση της ατομικής 
τους ταυτότητας. 

Νεότερες θεωρίες για τον ορισμό της πολιτισμικής ταυτότητας παραπέμπουν το 
θέμα της πολυπλοκότητας της ατομικής πολιτισμικής ταυτότητας στην ανάγκη για 
δημιουργία πολλαπλής πολιτισμικής ταυτότητας, όπου η εθνική ταυτότητα 
συνυπάρχει με  περισσότερες ξεχωριστές και διακριτές επιμέρους ταυτότητες (π.χ. 
θρησκευτική: καθολικοί Γερμανοί, διαμαρτυρόμενοι Γερμανοί), ή ακόμη με μια 
ευρωπαϊκή πολιτισμική ταυτότητα, αν και καταλογίζονται μειονεκτήματα για τους  
μειονοτικούς μαθητές σε αυτές τις πολιτικές. Κατά την Campbell, το άτομο ανήκει σε 
περισσότερες από μια πολιτισμικές ομάδες και κινείται ανάμεσα σε αυτές. Αυτές οι 
πολιτισμικές ταυτότητες δεν αποκλείουν η μία την άλλη, αλλά είναι «σωρευτικά 
στρώματα», όπου το άμεσο πολιτιστικό περιβάλλον καθορίζει ποιο επίπεδο είναι 
σχετικό σε κάθε περίσταση. 

Στις παραπάνω επισημάνσεις και ιδιαίτερα όσον αφορά τον προσδιορισμό της 
πολιτισμικής ετερότητας ως «κελύφους» που εμπεριέχει τις εθνικές, εθνοτικές, 
θρησκευτικές και γλωσσικές διαφοροποιήσεις, θα θέλαμε με τη σειρά μας να 
προσθέσουμε και τις ταξικές διαφοροποιήσεις. Εκείνες, δηλαδή, που προκύπτουν 
από την ταξική προέλευση του ατόμου και διαμορφώνουν μια ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία αυτών των υποκειμένων, ως συνιστώσα των αξιών, των στάσεων, των 
προτιμήσεων, των προσδοκιών τους και των κωδίκων επικοινωνίας που διαθέτουνii. 
Σίγουρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει η μακρά παράδοση της εργατικής τάξης, όπως 
αυτή συναντάται σε χώρες που γνώρισαν τη βιομηχανική επανάσταση και τη 
διαμόρφωση του σύγχρονου προλεταριάτου. Είναι, ωστόσο, γνωστή η ύπαρξη μιας 
ιδιαίτερης εργατικής (προλεταριακής) ταυτότητας, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 
η οποία, αν και προσλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά σήμερα, αφού είναι κι αυτή 
υποκείμενη στις αλλαγές που σημειώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, δεν παύει να 
διαφοροποιεί σημαντικά τα άτομα που τη φέρουν, σε σχέση με τα προνομιούχα 
κοινωνικά, και οικονομικά στρώματα, τα οποία ενίοτε έχουν και υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης. Έτσι, οι πολίτες που ζουν στο όριο ή το περιθώριο της κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής, αυτοί που βρέθηκαν εκτός του σχολείου, συχνά εκτός νόμου και 
εκτός συστήματος, διαμορφώνουν ένα διαφορετικό από τον κυρίαρχο αξιακό, ηθικό 
και επικοινωνιακό κώδικα, ο οποίος, παρά την πολυμορφία του και τις επιμέρους 
διαφοροποιήσεις του, αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της ιδιαίτερης 
πολιτισμικής ταυτότητας καθεμιάς από αυτές τις ομάδες. Έτσι, μπορούμε να έχουμε 
πολύ ενδιαφέρουσες καταστάσεις, κατά τις οποίες η ύπαρξη εθνικο-θρησκευτικών 
διαφορών να μην αποτελεί δείκτη ετερότητας, στο βαθμό τουλάχιστον που τον 
αποτελούν οι διαφορές από την ταξική προέλευση, σε άτομα ομόεθνα, ομόγλωσσα 
και ομόδοξα. Η διαφοροποίηση εδώ ίσως κρύβεται στον τρόπο χρήσης της γλώσσας, 
παρά το γεγονός ότι θεωρητικά όλοι «μιλούν» την ίδια γλώσσα. Για το λόγο αυτό, το 
γλωσσικό μάθημα θεωρείται σημαντικό, όχι μόνο γιατί διαμέσου του περνούν ιδέες 
και μηνύματα, αλλά και επειδή το ποιοτικό επίπεδο γνώσης της γλώσσας είναι 
δείκτης και για το ακαδημαϊκό, επαγγελματικό και κοινωνικό μέλλον του νέου. Κατά 
συνέπεια, η γλώσσα επηρεάζει καθοριστικά και τις τρεις βασικές λειτουργίες του 
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σχολείου (μετάδοση γνώσεων, κανονιστική, επιλεκτική) (Κωνσταντίνου, 1998: 74-
78). Κλείνοντας αυτό το θέμα, θα θέλαμε, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι «ταπεινό» 
κοινωνικοοικονομικό status και μετανάστες, στην πρώτη, τουλάχιστο, περίοδο 
εγκατάστασής τους στη χώρα υποδοχής σχεδόν πάντοτε συμπίπτουν.     

Μετανεωτερικότητα, ταυτότητες  και ετερότητα 

Γιατί όμως σήμερα παρατηρείται αυτή η τάση να υπερτονίζεται το ζήτημα της 
πολιτισμικής ταυτότητας και τα ζητήματα της ετερότητας να δημιουργούν τόσο 
μεγάλη πολεμική; Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου παγκόσμιου 
περιβάλλοντος είναι η αποδυνάμωση των εθνών-κρατών. Προκύπτει μία έντονη 
αμφισβήτηση, μέσα από το πρίσμα της μηδενιστικής μετανεωτερικότητας, των 
εθνοποιητικών τους χαρακτηριστικών και μία στροφή προς την εξατομίκευση και την 
προσωπική ολοκλήρωση του καθενός. Μέσα στο πλέγμα αυτό εντάσσεται και η 
υπερτονισμός, τελευταία, των φυγόκεντρων δυνάμεων εκείνων των κοινωνιών που 
κάποτε διακρίνονταν για τη συνοχή τους και το πνεύμα ισότητας, το οποίο είχαν 
εμπεδώσει στα μέλη τουςiii. Το δυστύχημα είναι ότι αυτή η νέα φιλοσοφική 
προσέγγιση της πολιτικής και κοινωνικής συγκρότησης δε διακρίνεται αντίστοιχα 
από μία νέα προοπτική, ιδιαίτερα στις πιο ακραίες και νιιλιστικές της εκφάνσεις. Θα 
μπορούσε, ενδεχομένως, να γίνει κατανοητή μία αποδόμηση της καθεστηκυίας 
κατάστασης, καταγγέλλοντας τα εθνοποιητικά «ιδεολογήματα» των νεωτερικών 
κρατών, ιδιαίτερα όταν τα τελευταία ολισθαίνουν προς ολοκληρωτικές πρακτικές, αν 
τουλάχιστον υπήρχε στη θέση τους μία άλλη, οικουμενική (;) προοπτική, όπως έχει 
ιστορικά καταγραφεί στη δυτική σκέψη, με τον πολιτισμικό οικουμενισμό (Marx, 
Weber, Piaget, Parsons, Chomsky) (Γκόβαρης, 2001: 81). Όμως αυτό στην 
πραγματικότητα δε συμβαίνει. Η αμφισβήτηση από τους μετανεωτερικούς 
διεξάγεται χωρίς την προοπτική νέων συλλογικοτήτων: απόκτηση συνείδησης της 
ταυτότητας, χειραφέτηση, προσωπική ιστορία και ολοκλήρωση του καθενός 
ατομικά. Το μήνυμα περιέχει σημαντικές ηθικές αντινομίες (Elliott, 2000: 335-340) 
ακόμη και για τους φανατικότερους από τους νεοφιλελεύθερους, οι οποίοι, ενώ 
πρόσκαιρα το υιοθέτησαν, πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν σύντομα να το 
εγκαταλείψουν αντιλαμβανόμενοι τη ματαιότητά του. Η συζήτηση και πάλι 
διεξάγεται με τους όρους της ύστερης, της δεύτερης ή της ανολοκλήρωτης 
νεωτερικότητας, αφού οι παλιές συλλογικότητες δίνουν τη θέση τους σε νέες, η 
αποδόμηση δεν είναι το τέρμα και ακολουθείται πάντα από αναδομήσεις σε νέα 
κοινωνικά πλαίσια, η κριτική των παραδοσιακών, νεωτερικών κοινωνιών 
προϋποθέτει, αλλά και παράγει επικοινωνία, η οποία απαιτεί κοινές πολιτισμικές 
πλατφόρμες και εν τέλει, δεν ενταφιάσαμε ακόμη τα έθνη-κράτη, έστω και αν τα 
τελευταία δέχονται πλέον να αναδιαπραγματευθούν τους εθνοποιητικούς τους 
όρους, γεγονός που δεν είναι απαραίτητα κακό, ίσως μάλιστα το αντίθετο.   

Ξαναγυρνάμε λοιπόν στην αφετηρία: αυτό που «ανακαλύπτουμε» ως 
πολυπολιτισμικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από την απλή παραδοχή και την 
αποενοχοποίηση μιας κατάστασης συνδεδεμένης ανέκαθεν με την ιστορία της 
ανθρωπότητας και που τώρα την διαπραγματευόμαστε με νέους όρους.   
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Πρόκειται, στην ουσία, για το μεγάλο βήμα της παραδοχής της ετερότητας και της 
διαλεκτικής ένταξής της μέσα σε μία νέα συλλογικότητα, με αρχές και 
πανανθρώπινες αξίες, προϊόν κριτικής, επικοινωνίας και συναίνεσης, δίχως φόβο και 
άρνηση για τις κοινωνικές αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που μπορεί να επέλθουν. 
Ωστόσο, συζητούμε πάντα για κοινωνίες και καμία συζήτηση δεν μπορεί να 
περιστραφεί αποκλειστικά γύρω από την ετερότητα, χωρίς να λάβει υπόψη της και 
τις τρεις άλλες, εξίσου σημαντικές αρχές: την κοινωνική συνοχή, την ισότητα και τη 
δικαιοσύνη.  

Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, όσο θα προσεγγίζουμε την έννοια της 
διαπολιτισμικότητας και τις παιδαγωγικές της προεκτάσεις, ως επιστημονικό λόγο 
σχετικά με την αγωγή και την εκπαίδευση, σε συνάρτηση με την ετερότητα.  

Διαπολιτισμικότητα - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  

Το ζήτημα της πολιτισμικής ετερότητας, και ειδικά ο διάλογος σχετικά με τη 
διαπολιτισμικότητα είναι θέματα κυρίαρχα στις σύγχρονες κοινωνίες. Παρά το 
γεγονός ότι στη χώρα μας η συζήτηση εστιάζεται κυρίως στον παιδαγωγικό λόγο, 
είναι αλήθεια ότι το εύρος της διαπολιτισμικότητας εκτείνεται σε επιστημονικά 
πεδία τόσο συναφή όσο και ετερόκλητα μεταξύ τους, όπως είναι η ψυχολογία, η 
φιλοσοφία, η ηθική, η ιστορία, η ανθρωπολογία, αλλά επίσης η οικονομική 
επιστήμη, τα μαθηματικά ή η βιολογία, καθώς και οι τομείς της τέχνης και της 
λογοτεχνίας. Τα αίτια μιας τέτοιας εξέλιξης είναι σύνθετα. Θα μπορούσαμε να 
απαριθμήσουμε, ανάμεσα σε άλλα, την εμφάνιση μιας νέας, πιο διευρυμένης 
προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  τις προκλήσεις και κατακτήσεις των 
περιφερειακών εθνικισμών, την ανάπτυξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής 
οικοδόμησης, την αναγνώριση των αρχών του δικαιώματος στη διαφορά και την 
ισότητα των παραδοσιακών, εθνοτικών μειονοτήτων και τέλος, τα αιτήματα και τις 
απαιτήσεις, ολοένα και πιο προβεβλημένα, και υπογραμμισμένα των μεταναστών, 
κύρια αυτών που δεν προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες. Στο βάθος όλων αυτών, 
βρίσκεται η αποδοχή της ετερότητας ως κατάστασης και η ανάγκη, πλέον, να τη  
διαχειριστούμε, σε επίπεδο κοινωνίας, κράτους, οικονομίας, εκπαίδευσης 
(Νικολάου, 2005: 217-218).  

Ιστορικά, η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας απασχολούσε ανέκαθεν τις 
κοινωνίες και επιλύονταν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, λιγότερο ή περισσότερο 
αποτελεσματικά. Έτσι, η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεμάτη από 
εθνοκαθάρσεις και γενοκτονίες, όπως και από «διαμερισματοποιημένες» και 
κατακερματισμένες, πολυεθν(οτ)ικές κοινωνίες. Υπάρχουν όμως παραδείγματα και 
άλλων κοινωνιών, που παρά την πολυπολιτισμική σύνθεση των πληθυσμών τους, 
κατάφερναν και διαμόρφωναν ένα πεδίο επικοινωνίας, συνύπαρξης και το 
σημαντικότερο, κοινής πολιτικής δράσης, τόσο κατά τη προ-νεωτερική, όσο και κατά 
τη νεωτερική εποχή. Η εκπαίδευση, ως σημαντική συνιστώσα του κοινωνικού 
συστήματος, είναι ένας χώρος, ο οποίος επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από τις 
ευρύτερες, πολιτικές τοποθετήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πολιτισμικής 
ετερότητας. 
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Η μεταφορά του ζητήματος της διαχείρισης μιας πολυπολιτισμικής κατάστασης στο 
επίπεδο του εκπαιδευτικού χώρου είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο και πιο έντονα 
τις Επιστήμες της Αγωγής. Έτσι – και ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης – έχουν, 
μέχρι σήμερα, πολλές φορές παρουσιαστεί και αναλυθεί οι διάφοροι τρόποι 
(μοντέλα) διαχείρισης της ετερότητας και δεν είναι στις προθέσεις μας να 
επανέλθουμε στο θέμα αυτόiv. Αντίθετα, όμως, θα θέλαμε να σχολιάσουμε τις 
περιπέτειες των όρων διαπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση, 
επιχειρώντας να τους αποσαφηνίσουμε εννοιολογικά μέσα από το πρίσμα της 
ύστερης νεωτερικότητας και της κριτικής θεωρίας. Κι αυτό, γιατί μέχρι σήμερα στο 
όνομα της διαπολιτισμικότητας έχουν εφαρμοσθεί δεκάδες εκπαιδευτικές πολιτικές, 
οι οποίες ξεκινούν από τα όρια της αφομοίωσης και καταλήγουν στις παρυφές του 
πολιτισμικού σχετικισμού. Εξάλλου και ο ίδιος ο όρος της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, αν και τελευταία τείνει να επικρατήσει στην Ευρώπη, δε διεμβολίζει 
με τον ίδιο τρόπο και τον αγγλοσαξονικό χώρο, όπου προτιμάται ο όρος 
πολυπολιτισμική εκπαίδευση (multicultural education). Βεβαίως για μας, ο όρος 
πολυπολιτισμική εκπαίδευση παραπέμπει στον πολιτισμικό σχετικισμό (relativisme 
culturel), πράγμα που δεν ισχύει απαραίτητα και για τους αγγλοσάξονες, χωρίς όμως 
να αποκλείεται.  

Ορίζοντας τη Διαπολιτισμικότητα 

Κάπου εδώ αρχίζει η σύγχυση, η οποία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν αναφέρουμε 
όλους τους όρους που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί και ακόμα 
χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν το γεγονός της, με κάποιο τρόπο, εκπαίδευσης 
των ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.v Συναντάμε λοιπόν: εκπαίδευση 
αντιρατσιστική, πολυπολιτισμική, δίγλωσση, πολυεθνική, πολυεθνοτική πολυφυλική 
(multiracial), πλουραλιστική, διπολιτισμική κ.ά.  

Είναι προφανές ότι ο πληθωρισμός των όρων σημαίνει όχι μόνο μία γενικότερη 
πολυσημία όσον αφορά το περιεχόμενό τους, αλλά και μία σύγχυση, αφού, όπως 
είπαμε, ο ίδιος όρος γίνεται συχνά αντιληπτός με διαφορετικό τρόπο.  Μία μελέτη 
του 1993 από τον Michel Pagé, διέκρινε επτά διαφορετικά ρεύματα ιδεών που 
υπολανθάνουν στις δράσεις για υπολογισμό των εθνο-πολιτισμικών στοιχείων στην 
εκπαίδευση, αποκαλούμενα όλα τους «διαπολιτισμικά» (Pagé, 1993 : 11-12):  

 το αντισταθμιστικό ρεύμα 

 το ρεύμα της γνωριμίας των πολιτισμών 

 το ρεύμα του ισότιμου ετεροκεντρισμού 

 το απομονωτικό ρεύμα 

 το αντιρατσιστικό ρεύμα 

 το ρεύμα της κοινωνικής αγωγής και 

 το ρεύμα της συνεργασίας  
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Οι Grand, Sleeter και Anderson (1993), δίνουν πέντε διαφορετικές εκδοχές της 
έννοιας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως τη ζει και την αντιλαμβάνεται η 
εκπαιδευτική κοινότητα: 

 Μία πρώτη προσέγγιση αναφέρεται στην εκπαίδευση που παρέχεται στη 
χώρα υποδοχής σε όσους είναι πολιτισμικά διαφορετικοί. Η εκπαιδευτική 
ζωή κυλά δίχως οι μειονοτικές ομάδες να είναι αναγκασμένες να 
εγκαταλείψουν την ιδιαίτερη, πολιτισμική τους ταυτότητα.  

 Η δεύτερη αφορά τις μελέτες που προσεγγίζουν την οικοδόμηση θετικών 
σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές που προέρχονται από διαφορετικές 
πολιτισμικές παραδόσεις. 

 Η τρίτη ομαδοποιεί τις εργασίες που επιδιώκουν να αυξήσουν τη γνώση 
σχετικά με την εκπαίδευση των ιδιαίτερων ομάδων, όπως για παράδειγμα 
των τσιγγάνων, των ισπανόφωνων (hispanos) κλπ. με σκοπό να 
συγκεντρώσουν όλα τα συμπληρωματικά, ως προς την ιστορία τους, τις 
εμπειρίες τους και τις προσδοκίες τους, δεδομένα για να προετοιμάσουν την 
υπό μελέτη ομάδα να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό status. 

 Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ως διαπολιτισμική εκπαίδευση ορίζεται αυτή 
που αναμορφώνει το επίσημο σχολικό πρόγραμμα, ώστε το τελευταίο να 
αντανακλά τις συνεισφορές και τις προσδοκίες της κάθε ομάδας. Η 
κουλτούρα τους λαμβάνεται υπόψη από το διδακτικό υποστηρικτικό υλικό 
και ο τρόπος εκπαίδευσής τους προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες μαθησιακές 
τους εμπειρίες και συνήθειες. 

 Τέλος, μια άλλη προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η 
επιδίωξη της κατανόησης από το μαθητή, μέσω της διδασκαλίας, του τρόπου 
ανάλυσης της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και της καταπίεσης που 
προκύπτει από αυτή τη διαστρωμάτωση. Με τη διαδικασία αυτή του 
υποδεικνύεται ένας μελλοντικός τρόπος κοινωνικής δράσης.  

 

Άλλες προσπάθειες εννοιολόγησης του όρου διαπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική 
εκπαίδευση μας δίνουν διαφορετικές (πάλι!) μεταξύ τους προσεγγίσεις (Γκόβαρης, 
2001: 79-80): 

 Πρόγραμμα ισότιμης αλληλεπίδρασης των πολιτισμών, με στόχο την 
υπέρβαση των ορίων τους και τη συγκρότηση μιας υπερπολιτισμικής 
ταυτότητας (Rey von Almen) 

 Ασάφεια ως προς την ερμηνεία της πρόθεσης «δια»: διαμεσολάβηση της 
εκπαίδευσης μεταξύ των πολιτισμών για αλληλοκατανόηση και 
αλληλοαποδοχή; Μήπως ανάδειξη των κοινών στοιχείων δύο πολιτισμών 
μέσω της εκπαίδευσης; Ή μήπως μια αγωγή με αφετηρία κοινές αρχές για 
όλους τους πολιτισμούς; (Dickopp) 

 Απόρριψη της ιδέας ανάπτυξης ενός ιδιαίτερου παιδαγωγικού κλάδου της 
διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, γιατί η διαπολιτισμική, αφενός 
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νομιμοποιείται  μόνο όταν συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμά της 
γενικότερα ερωτήματα, θεωρίες και μεθόδους (Hohmann), και αφετέρου 
δεν πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερη εκπαίδευση, αλλά διάσταση της γενικής 
παιδείας που προσφέρει το σχολείο. Είναι η απάντηση στην 
πραγματικότητα του γλωσσικού και πολιτισμικού πλουραλισμού (Reich). 

 Ευκαιρία για κριτική και αποδόμηση του παραδοσιακού, εθνοποιητικού 
σχολείου του έθνους–κράτους της νεωτερικής εποχής, με ταυτόχρονη 
ανάδειξη των προτύπων και των κανόνων που ίσχυαν ως αυτονόητα και 
τώρα πια δε νοηματοδοτούν τη σύγχρονη κατάσταση της 
πολυπολιτισμικότητας (Krueger-Portratz). 

 Ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ως Κριτικής Παιδαγωγικής, με διεύρυνση του 
παραδοσιακού παιδαγωγικού στόχου της συγκρότησης μιας αυθεντικής 
ταυτότητας του «εγώ» προς την κριτική αντιπαράθεση με τις διαδικασίες 
συγκρότησης των συλλογικών ταυτοτήτων (Nieke, 1995).         

Διαπολιτισμικότητα versus Πολιτισμικός Σχετικισμός 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, θα έπρεπε να είναι σαφή τα όρια ανάμεσα στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και τον πολιτισμικό σχετικισμό, άσχετα αν ο 
πολιτισμικός σχετικισμός διεκδικεί να ονομάζεται και αυτός «διαπολιτισμικός». 
Πρόκειται στην ουσία για μία ζωτικής σημασίας πολιτική επιλογή από την οποία 
εξαρτάται και ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούμε τις διαφορετικές συλλογικές 
ταυτότητες μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και ειδικότερα όσον αφορά τον 
ελληνικό χώρο. Τίθεται επιτακτικό τα δίλημμα  μεταξύ του αν επιμένουμε να 
πιστεύουμε στη διατήρηση, με τις απαραίτητες ρυθμίσεις και προσαρμογές, του 
εθνικού κράτους ως παραδείγματος πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συγκρότησης, ή αντίθετα, γοητευμένοι από τις σειρήνες των μετανεωτερικών 
προσεγγίσεων, είμαστε έτοιμοι να το κατακερματίσουμε και να το 
«διαμερισματοποιήσουμε», να το αποδομήσουμε με λίγα λόγια, μέσω των 
συγκρούσεων που αναπόφευκτα θα επέλθουν ως συνέπεια της αποδοχής των 
απλοϊκών προταγμάτων του πολιτισμικού σχετικισμού. Αν η διαπολιτισμικότητα 
εξαντλείται στα όρια της πολιτισμικής οικολογίας, τότε δικαίως κάποιοι  την 
εντάσσουν στα συγκείμενα της μετανεωτερικότητας (Rodriquez - Rojo, 2002),  με τη 
διαφορά ότι η «… μεταφορά του οικολογικού παραδείγματος από τη φύση στην 
εκπαίδευση ελέγχεται ως άτοπη» (Γκότοβος, 2002: 98). Κι αυτό, γιατί , βέβαια, 
υφίσταται μία κοινωνική δυναμική που καθιστά τις «υπό διατήρηση» και 
«προφύλαξη» ταυτότητες συστήματα πολυσήμαντα, δυναμικά, ευμετάβλητα και 
απρόβλεπτα. Υπό την έννοια αυτή, η όποια απόπειρα συντήρησής τους και 
προστασίας τους από τις ενδεχόμενες επιρροές (αφομοιώσεις και επιπολιτισμούς) 
υποκρύπτουν μία μάλλον συντηρητική λογική, η οποία, με διαφορετικά κίνητρα, 
βρίσκει οπαδούς από την Άκρα Δεξιά, ως τις παρυφές της Άκρας Αριστεράς. Τα 
αποτελέσματα αυτής της απλοϊκής λογικής οδηγούν, σε ότι έχει σχέση με την 
εκπαίδευση και το σχολικό περιβάλλον, σε καταστάσεις: 

 Αξιακής λογοκρισίας και πενίας ή αντίθετα πολυφωνίας και σύγχυσης.  
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 Συγκρούσεων σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο του σχολείου, το οποίο θα 
πρέπει να χωρέσει και άλλες λογικές. 

 Διαχωρισμού των σχολείων, με διαφοροποίηση των Αναλυτικών  τους 
Προγραμμάτων και των εγχειριδίων για κάθε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη συνολική αμφισβήτηση της 
κανονιστικής – εκτός των άλλων – λειτουργίας του σχολικού θεσμού. Οι 
συνέπειες είναι σοβαρότερες απ’ ό,τι μπορεί να υποθέσει κανείς. Αν μέχρι 
τώρα παρόμοια πειράματα περιορίζονται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, η 
λογική αυτή δεν είναι μακριά από το να νομιμοποιήσει στη συνείδησή μας σε 
λίγο καιρό σχολεία για τα παιδιά των γιατρών, άλλα για τα παιδιά των 
δικηγόρων, άλλα για αυτά των μηχανικών ή των εκπαιδευτικών και βέβαια 
ξεχωριστά σχολεία για κάθε μειονότητα και ενδεχομένως και τις κοινωνικές 
υποδιαιρέσεις της μειονότητας. 

 Ουδετεροποίηση του σχολείου. Αυτό, βεβαίως, είναι ιδεολογικός στόχος του 
κλασικού φιλελευθερισμού, ωστόσο η κοινωνιοκεντρική αντίληψη για το 
σχολείο και τον κοινωνικοποιητικό – εθνοποιητικό του ρόλο δεν επέτρεψε 
μέχρι σήμερα την ευρεία διάδοση τέτοιων απόψεων. Το σχολείο διατήρησε 
την κανονιστική του λειτουργία, η οποία τώρα, όπως βλέπουμε, 
διακυβεύεται. 

Το θεωρητικό παράδειγμα του πολιτισμικού σχετικισμού (πολυπολιτισμικό μοντέλο) 
πάσχει από ένα μέγα σφάλμα: «την υπερβολική απλοϊκότητα» (Boudon & 
Bourricaud, 1982). Συνοψίζοντας αυτή τη θέση, θα σημειώναμε ότι το 
πολυπολιτισμικό μοντέλο (Νικολάου, 2000: 126-128): 

 Εστιάζει στην εθνολογική διάσταση του όρου πολιτισμός (ο πολιτισμός των 
ανθρωπολόγων) και αποσιωπά την ανθρωπιστική και ορθολογιστική 
(ρασιοναλιστική) του διάσταση (ο πολιτισμός των φιλοσόφων και των 
παιδαγωγών). Αρνείται να δει ότι «ο πολιτισμός» (με τη φιλοσοφική του έννοια) 
και «οι πολιτισμοί» (με την εθνολογική τους έννοια), δεν είναι της ίδιας φύσης.  

 Αναδεικνύει μία μόνο πλευρά ή ένα μόνο συνθετικό ενός πολιτισμικού 
συστήματος, κυρίως «την παράδοση», «τις ρίζες», «την καταγωγή». Αυτή η 
μονοδιάστατη οπτική των πολιτισμών αγνοεί τη πολυπλοκότητα, τη 
διαφορετικότητα και τη δυναμική τους. Οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των 
ατόμων και των ομάδων σύμφωνα με κάποια επιμέρους στοιχεία ή ένα μόνο 
χαρακτηριστικό: για παράδειγμα, «ο πολιτισμός» των προγόνων, η εθνοτική 
καταγωγή, η γεωγραφική καταγωγή, η κοινωνική τάξη κλπ. 

 Υπερβάλλει τη συνάφεια και την ενότητα των πολιτισμών και επιχειρεί να τους 
παρουσιάσει ως «μονολιθικά μπλοκ». Αυτή η ολιστική - αν όχι ολοκληρωτική 
(Pena-Ruiz, 1993:143) - οπτική  καταλήγει στην ιδέα ότι «η ένταξη σε έναν 
πολιτισμό είναι ‘‘όλα ή τίποτα’’: ή εντάσσεται κάποιος ολοκληρωτικά, ή δεν 
εντάσσεται καθόλου και θεωρείται ένας «προδότης» του πολιτισμού του και της 
καταγωγής του» (Pena-Ruiz, 1993:143). Στην πραγματικότητα, απαγορεύει κάθε 
αμφισβήτηση των ηθών και εθίμων και αρνείται κάθε πολιτισμική 
διαφοροποίηση στο όνομα «της υπεράσπισης των πολιτισμών». 
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 Περιορίζει τους μηχανισμούς πολιτισμικής αλλαγής στο δίδυμο 
«υποταγή/προδοσία». Ξαναβρίσκουμε αυτή τη λογική μέσα στο, με φροντίδα 
διατηρημένο, αμάλγαμα μεταξύ επιπολιτισμού (acculturation) και 
αποπολιτισμού (déculturation), ή στο μονοσήμαντο ορισμό της αφομοίωσης. Για 
τους οπαδούς της «πολυπολιτισμικότητας», ο αλλοδαπός που υιοθετεί νέες 
πολιτισμικές πρακτικές (επιπολιτισμός), είναι «υποχρεωτικά», «οπωσδήποτε», 
ένα πλάσμα που χάνει – ή του στερούν – τον πολιτισμό του (αποπολιτισμός). Γι’ 
αυτούς είναι πάντα η κοινωνία υποδοχής που αφομοιώνει τον (παθητικό) 
αλλοδαπό και ποτέ δεν είναι αυτός που (ενεργητικά) αφομοιώνεται.  

 Δίνει υπερβολική αξία στους πολιτισμικούς παράγοντες σε σχέση με άλλους 
κοινωνικούς, οικονομικούς, ψυχολογικούς ή θεσμικούς. Για παράδειγμα, η 
προσέγγιση των προβλημάτων των μεταναστών δεν γίνεται παρά μόνο μέσα από 
όρους όπως: «πολιτισμός καταγωγής, διπλός πολιτισμός, πολιτισμικό σοκ, 
πρόβλημα ταυτότητας, ιδιαιτερότητα, πολιτισμική απόσταση ή ασυμβατότητα». 
Ή ακόμη, ερμηνεύει το πρόβλημα των υποβαθμισμένων συνοικιών μέσα από τη 
δυσκολία της συγκατοίκησης διαφόρων πολιτισμών ή διαφορετικών εθνοτικών 
ομάδων, παραβλέποντας άλλους, κοινωνικούς, αλλά κυρίως οικονομικούς 
παράγοντες. 

 Τέλος, εστιάζεται αποκλειστικά στις «πολιτισμικές διαφορές». Προβάλλοντας – 
για να μην πούμε καλλιεργώντας ή υπερβάλλοντας – «τη διαφορετικότητα», η 
πολιτισμική σχετικότητα καταλήγει στον περιορισμό και το κλείσιμο του καθενός 
στο «πολιτισμικό του καβούκι του», με λίγα λόγια στην αναίρεση της 
απαραίτητης αλληλεπίδρασης» (Chauveau &  Rogovas-Chauveau, 1995). 

Από την πλευρά του ο Pierrot σημειώνει χαρακτηριστικά:  

«… ‘’Η πολιτισμική σχετικότητα οδηγεί πιο εύκολα και πιο λογικά στη 
νομιμοποίηση του εθνοκεντρισμού, παρά στο ξεπέρασμά του…’’, όπως το 
δήλωσε προς μεγάλη έκπληξη όλων στην UNESCO, ο ίδιος ο Lévi-Strauss 
πριν από 30 χρόνια, ή ακόμη και σήμερα ο Αμερικανός φιλόσοφος Richard 
Rorty, επίσης οπαδός της σχετικότητας, αλλά και απροκάλυπτα 
εθνοκεντριστής ο ίδιος… Στη Γαλλία, οι συντηρητικοί κύκλοι μπόρεσαν 
γρήγορα να συνειδητοποιήσουν το κέρδος που θα μπορούσαν υποκριτικά 
να αποκομίσουν από τη θεωρητική σύγχυση που οδήγησε τη γαλλική 
αριστερά στο ‘’λαβύρινθο’’ του πολιτισμικού σχετικισμού. Στην 
πραγματικότητα, αν κάθε εθν(οτ)ικός πολιτισμός (κουλτούρα) είναι 
διαμετρικά αντίθετος από τους υπόλοιπους και οφείλει να διατηρηθεί μέσα 
σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, θα το κατορθώσει καλύτερα εάν τα 
εκπαιδευτικά συστήματα για κάθε μειονότητα είναι ξεχωριστά. Η γαλλική, 
ρατσιστική, Άκρα Δεξιά αισθανόταν πολύ άνετα με το ριζοσπαστικό 
πολιτισμικό σχετικισμό. Αποφασισμένη να αποκλείσει κάθε ‘’διαφορετικό’’ 
ή να τον ‘’ξαποστείλει’’ στην κουλτούρα του, με μόνο στόχο να διατηρήσει 
‘’καθαρή’’ τη μυθική γαλλική πολιτισμική ταυτότητα, διεκδίκησε εξίσου 
υποκριτικά με τη σειρά της, το δικαίωμα των μεταναστών στη 
διαφορετικότητα, να ‘’μείνουν δηλαδή στην κουλτούρα τους’’, να ‘’κάνουν 
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στροφή στις ρίζες τους’’, και κάνοντάς το αυτό, να ακολουθήσει και η 
‘’επιστροφή’’ στη χώρα καταγωγής τους» (Pierrot, 1995: 23).  

Στο ίδιο πνεύμα, οι Chauveau και Rogovas-Chaveau (1995: 14), διακρίνουν στο 
ριζοσπαστικό πολιτισμικό σχετικισμό θέσεις ακραίες, οι οποίες, στο όνομα του 
σεβασμού της πολιτισμικής και εθνικής ιδιαιτερότητας, οδηγούν στην αποδοχή 
καταστάσεων και πρακτικών που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις αξίες του δυτικού πολιτισμού.  

Κατά τη δεκαετία του ’80, στον εκπαιδευτικό χώρο, πολλές από τις πρωτοβουλίες 
που ελήφθησαν προκειμένου απαντήσουν  στις προκλήσεις του εθνοπολιτισμικού 
πλουραλισμού είχαν ως αποτέλεσμα ανεπιθύμητες συνέπειες, οι οποίες βρίσκονταν 
στον αντίποδα των γενναιόδωρων προθέσεων των εκπαιδευτικών που τις 
υιοθετούσαν και τις εφάρμοζαν. Επτά από αυτές τις «διαστροφικές συνέπειες» 
έχουν ήδη επισημανθεί από πολλούς ερευνητές:  

- Η περιχαράκωση των ατόμων σε μία πολιτισμική ταυτότητα σταθερή και 
αμετακίνητη (Νούτσος, 2003), που τους στερεί την ελευθερία να επιλέξουν 
το δικό τους, ιδιαίτερο «πολιτισμικό τύπο».  

- Η ενδυνάμωση των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στις ομάδες και η 
αύξηση του κινδύνου της μισαλλοδοξίας και της απόρριψης του Άλλου. 

- Η ενίσχυση των δυσκολιών πρόσβασης στην ισότητα των ευκαιριών για τους 
μετανάστες και τα μέλη των μειονοτικών ομάδων. 

- Η αμηχανία που παραλύει τον εκπαιδευτικό, ο οποίος στο όνομα του 
σχετικισμού, δεν ξέρει πλέον τι έχει δικαίωμα να διδάξει και τι όχι, αν θέλει 
να σεβαστεί την κουλτούρα των μειονοτικών μαθητών. 

- Ο στιγματισμός και η περιθωριοποίηση των μειονοτικών μαθητών, τους 
οποίους προσδιορίζουμε με μία ταυτότητα κοινωνικά υποβαθμισμένη. 

- Η δαιμονοποίηση και η «φολκλοροποίηση» της κουλτούρας, που παύει έτσι 
να είναι ένα τρόπος ζωής. 

- Ο θρυμματισμός του Αναλυτικού Προγράμματος, κάτω από την πίεση των 
ιδιαίτερων διεκδικήσεων (Ouellet, 1992). 

 

Επαναπροσδιορίζοντας κριτικά τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  

Στον αντίποδα, ο επιστημονικός λόγος των εκφραστών της κριτικής σχολής στην 
Ελλάδα, αρνούμενος να εκφωνήσει τον «επικήδειο» του εθνικού κράτους, 
νοηματοδοτεί διαφορετικά το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η 
ανάπτυξη της συλλογικής (εθνικής) ταυτότητας απομακρύνεται από τις έννοιες της 
καταγωγής και του εθνικού χαρακτήρα ως προαπαιτούμενων για την εγγραφή 
εθν(οτ)ικής ταυτότητας στο μαθητή και προσανατολίζεται στις έννοιες:  

 Της συμμετοχής,  «… το ‘ανήκειν’(δηλαδή) σε μία συλλογικότητα συνδέεται 
με συμμετοχή στο κοινωνικό και επικοινωνιακό γίγνεσθαι, αλλά και 
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συμμετοχή στο παραγόμενο προϊόν της εθνικής κοινότητας» (Γκότοβος, 2002: 
129). 

 Της πρόσβασης, με την έννοια της ισότητας των ευκαιριών και της 
αξιοκρατίας,     και 

 Της ευθύνης, με την έννοια της συνείδησης των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το «ανήκειν» σε μία συλλογικότητα.  

Η αμφισβήτηση της μυθολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται οι φαντασιώσεις για 
ουσιαστικές πολιτισμικές διαφορές μέσα από την εφαρμογή μιας γνήσιας κριτικής 
παιδαγωγικής πιστεύουμε ότι μας δίνει το νόημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
Η ετερότητα σχετίζεται, μάλλον, με την κοινωνική, μορφωτική, γεωγραφική και 
οικονομική ανισότητα, παρά με την αμφίβολη ύπαρξη «φαντασιακών» πολιτισμικών 
συλλογικοτήτων. Με άλλα λόγια, ποιες ακριβώς ανάγκες θα επέβαλαν τη λήψη 
ειδικών εκπαιδευτικών μέτρων για τα παιδιά του αλβανούvi πρέσβη στη χώρα μας, 
τα οποία φοιτούν σε ακριβό, ιδιωτικό σχολείο των Βορείων Προαστίων της 
πρωτεύουσας, παρέα με παιδιά των ανώτερων οικονομικών και κοινωνικών 
στρωμάτων, ελληνικών και ξένων;  

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι, μέσα από αυτή την οπτική,  ο διάλογος μπαίνει σε μια 
νέα βάση. Η διαπολιτισμικότητα, πλέον, αφορά συνολικά το εκπαιδευτικό 
οικοδόμημα και δε διαμορφώνεται κατά περίσταση, ανάλογα δηλαδή με το αν 
έχουμε ή δεν έχουμε «πολιτισμικά διαφορετικούς» μαθητές μέσα σ’ αυτό. Κάθε 
σχολείο είναι δυνάμει διαπολιτισμικό και η ύπαρξη ιδιαίτερων σχολείων 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα πρέπει να επανεξετασθεί ως προς τη σκοπιμότητά 
τηςvii. Η ένταξη του «διαφορετικού» μαθητή είναι μία δυναμική διαδικασία, που 
εμπεριέχει την αποδοχή μιας μίνιμουμ εξουσιοδότησης προς το σχολείο, όσον 
αφορά τις λειτουργίες του. Το σχολείο είναι ένα και ενιαίο και όχι 
κατακερματισμένο. Πρέπει να είναι ένας χώρος που ενώνει και ευνοεί την 
επικοινωνία και όχι ένα σχολείο «πολυκατοικία», όπου κάθε διαμέρισμα αντιστοιχεί 
σε μία ιδιαίτερη (φαντασιακή) συλλογική ταυτότητα. Αν θέλουμε το σχολείο να 
επιτελέσει τις λειτουργίες που η κοινωνία και η Πολιτεία του έχουν αναθέσει, τότε οι 
λογικές των πάσης φύσεως διακρίσεων (θετικών και αρνητικών), των «εξαιρέσεων», 
των διαφορετικών Αναλυτικών Προγραμμάτων, των πολλών ταχυτήτων, γλωσσώνviii 
και πολιτισμών μάλλον δεν έχουν θέση μέσα σ’ αυτό. 

Αντί Συμπερασμάτων: 

Η Παιδαγωγική Πρόταση: Το σχολείο της ένταξης – Το Σχολείο για Όλους 

Μας είναι λοιπόν, ιδιαίτερα δύσκολο και ιδεολογικά «δύσπεπτο», να δεχτούμε ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα «…κατακερματισμένο, με μικρές πολιτισμικές νησίδες 
διάσπαρτες εδώ κι εκεί, που θα παράγουν αυριανούς πολίτες, οι οποίοι δεν θα 
έχουν βιώσει καμία κοινοτική ζωή μεταξύ τους, θα έχουν αναπαραγάγει τη μοναξιά 
της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους και θα έχουν ενισχύσει τα όποια στερεότυπα και 
προκαταλήψεις τρέφουν οι μεν για τους δε» (Νικολάου, 2005: 233). Σχολεία – 
Νησίδες, που θα απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες μαθητών, σε παιδιά με λίγα 
λόγια, τα οποία η κοινωνία θα «ήθελε να ξεφορτωθεί», διαχωρίζοντάς τα από το 
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«φυσιολογικό» και κανονικό σύνολο, αφού υπολανθάνει ο φόβος της επαφής, της 
ανάμιξης της «μόλυνσης»  ή της αλλοτρίωσης από το διαφορετικό. Άποψη που 
θεωρητικοποιείται από τους οπαδούς του σχετικισμού, όπως είδαμε παραπάνω, με 
κίνητρα ιδεολογικώς ετερόκλητα.  

Η Παιδαγωγική της ένταξης, η οποία διαμορφώθηκε όχι ως ένας ιδιαίτερος κλάδος 
της Παιδαγωγικής, αλλά ως θεμελιώδης παιδαγωγική αρχή (Σούλης, 2002: 47-48), 
«… ορίζεται ως το σύνολο των διαπαιδαγωγικών και μορφωτικών θεωρήσεων και 
πρακτικών, οι οποίες αποσκοπούν στο σεβασμό και την αναγνώριση της ετερότητας, 
στην άρση προκαταλήψεων και στερεοτύπων απέναντι στο διαφορετικό και την 
παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων για ισότιμη και ισάξια συμμετοχή τους στο 
πολιτικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι». Η παιδαγωγική της ένταξης δεν 
αφορά μόνο τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως είχε αρχικά επικρατήσει ως άποψη, 
αλλά το σύνολο της κοινωνίας, σήμερα ειδικά, που επιχειρείται η νομιμοποίηση 
τόσων κατακερματισμών και διαχωρισμών, στο όνομα της ετερότητας. 

Ένα «Σχολείο για Όλους» είναι το αίτημα που διατυπώνεται με έμφαση από το χώρο 
της Ειδικής Παιδαγωγικής, ένα σχολείο που θα εντάσσει και δε θα διαχωρίζει, ένα 
σχολείο μέσα στο οποίο θα μαθαίνουμε «να ζούμε μαζί», σύμφωνα με μία από τις 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα (Delors κ.ά., 
1996). Ιδανικός τόπος για την άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων κατά 
του «διαφορετικού Άλλου». Ίσως κάποιοι θεωρήσουν ότι είναι υπερβολική η 
σύνδεση Ειδικής Παιδαγωγικής και μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Είναι 
αλήθεια ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση όσον αφορά τα αίτια και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της ετερότητας, την έντασή τους και τις επιμέρους σχολικές – 
μαθησιακές συνέπειες που συνεπάγονται. Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί εύκολα 
να αρνηθεί ότι οι μαθητές με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – ως φορείς άλλων 
γλωσσικών, επικοινωνιακών, ηθικών, θρησκευτικών και εθν(οτ)ικών 
χαρακτηριστικών – είναι εξαιρετικά πιθανό να αντιμετωπίζουν και μαθησιακές 
δυσκολίες μέσα σ’ ένα σχολείο που, μέχρι σήμερα, λειτουργεί μονοδιάστατα και  
διαχωριστικάix. Είναι μάλιστα αυτές οι δυσκολίες που γεννούν το διάλογο (και κατά 
προέκταση την πολεμική), όσον αφορά την εθνοπολιτισμική, γλωσσική και 
θρησκευτική ετερότητα στο σχολείο. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι διαφοροποιήσεις, 
κανείς δεν θα κουβέντιαζε για τίποτα και μόνο ίσως κάποιοι φανατικοί θα έδιναν 
κάθε χρόνο «τη μάχη της σημαίας». Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι πρωτίστως 
οι σχολικές δυσκολίες - και κύρια οι μαθησιακές – αυτές που επικαλούνται οι 
ακτιβιστές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για να προωθήσουν τις πολιτικές των 
«θετικών διακρίσεων», της ενίσχυσης της ταυτότητας και της «πολυπολιτισμικής 
στροφής» του σχολείου. Τις ίδιες δυσκολίες, αλλά από άλλη ιδεολογική αφετηρία, 
επικαλούνται και οι φανατικοί «εθνικόφρονες», οι οποίοι απαιτούν την 
απομάκρυνση των ξένων από το σχολείο για να μην πέφτει το επίπεδο του 
τελευταίου εξαιτίας των χαμηλών τους επιδόσεων. Κανείς, όμως, δε διεκδίκησε κάτι 
παρόμοιο και για τους γηγενείς μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και όποτε 
διατυπώθηκαν παρόμοια αιτήματα, δε γνώρισαν ευρεία αποδοχή, τουλάχιστον 
μέχρι σήμερα.  
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Αν υπάρχει κάποια σύνδεση της χαμηλής επίδοσης με την προέλευση του μαθητή 
και τη συλλογική του ταυτότητα, αυτή θα πρέπει πρώτα να αναλυθεί μέσα από την 
κοινωνική αναπαράσταση της οικογένειας, να γίνει δηλαδή η «ακτινογραφία» όλων 
των κοινωνικοοικονομικών  παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη θετική ή 
αρνητική στάση του παιδιού απέναντι στο σχολείο ως αξία και κατά προέκταση το 
βαθμό της «επένδυσης» που είναι διατεθειμένο να κάνει αυτό και η οικογένειά του 
στην αξία αυτή. Η παραπάνω «ακτινογραφία» θα πρέπει να γίνει και στο σχολείο, 
για να αναδειχθούν όλοι εκείνοι οι αρνητικοί παράγοντες, που αναστέλλουν ή 
εμποδίζουν τελείως την πρόοδο των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 
«Οποιαδήποτε άλλη σύνδεση θα παρέπεμπε σε μία συζήτηση φυσιοκρατική, που θα 
ανέδιδε οσμές φυλετισμού, ένα πισωγύρισμα δηλαδή σε βιολογικές θεωρίες περί 
φυλετικά προσδιορισμένων ικανοτήτων και γενετικά προκαθορισμένης επιτυχίας 
(βιολογικού ντετερμινισμού), ή αντίθετα, παλαιομαρξιστικά ‘’κοινωνιο-
αναπαραγωγική’’, που θα κατέληγε και αυτή στην επιβεβαίωση της αδυναμίας της 
αγωγής μέσα από έναν άλλο ντετερμινισμό, κοινωνιολογικό αυτή τη φορά». 
(Νικολάου, 2005: 236).     

Τόσο η συνδιάσκεψη της Salamanca το 1994 για τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες, όσο και οι κατά καιρούς συζητήσεις μας με ειδικούς της Ειδικής 
Παιδαγωγικής συνηγορούν στην αντίληψη ότι τα σχολικά – μαθησιακά προβλήματα 
των παιδιών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες θα μπορούσαν να ενταχθούν στον 
ευρύτερο χώρο της Ειδικής Παιδαγωγικής, υπό την έννοια ότι τα προβλήματα αυτά 
χρήζουν μιας ειδικής αντιμετώπισης, μέσα σ’ ένα υπαρκτό – με την έννοια του 
ρεαλιστικού – Σχολείο για Όλους. Με τον τρόπο αυτό  οι μαθησιακές δυσκολίες και 
η σχολική αποτυχία δε σχετικοποιούνται, αποδιδόμενες στον εθνοπολιτισμικό 
παράγοντα, άρα με την άρνηση της ύπαρξής τους. Αντίθετα αντιμετωπίζονται, 
έπειτα από τη διάγνωση των αιτίων που τις προκαλούν και την ειδική, παιδαγωγική 
δράση, μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές. Γιατί το σχολείο για όλους 
δεν είναι ένα εικονικό σχολείο, εξατομικευμένο και «διαμερισματοποιημένο». Είναι 
ένας χώρος ενταγμένος στο κοινωνικό Πλαίσιο, τροφοδοτείται από τις αξίες του, και 
υπόκειται στον  έλεγχό του. Είναι όμως ταυτόχρονα ένα σχολείο που θα πρέπει να 
αφουγκραστεί τις νέες απαιτήσεις των καιρών. Ένα σχολείο που θα εντάσσει, 
ανοικτό στην κοινωνία, που θα δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να προσεγγίζουν 
ενεργητικά και κριτικά τη γνώση και όχι παθητικά, αναπαραγωγικά και 
«αναμασητικά». Ένα σχολείο που θα αξιοποιεί το νέο πληροφοριακό–επικοινωνιακό 
περιβάλλον, διασφαλίζοντας τον αλφαβητισμό στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας, αποτρέποντας έτσι την εμφάνιση νέων, βαθύτερων 
ανισοτήτων, ενώ ταυτόχρονα θα γεφυρώνει τις ήδη υπάρχουσες. Ένα σχολείο που 
θα ενσαρκώνει τις σημαντικότερες απαιτήσεις της εκπαίδευσης κατά τον 21ο αιώνα 
για γνώση, επαγγελματική ένταξη, προσωπική ισορροπία, αρμονική συμβίωση και 
κοινωνική συνοχή (Delors κ.ά., 1996).     

Το σχολείο της ένταξης ενδιαφέρεται για το μέλλον του μαθητή και το βαθμό 
προετοιμασίας του προκειμένου να πραγματοποιήσει μία άλλη ένταξη αύριο: αυτή 
στον ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο. Αν δεχθούμε ότι η υπηκοότητα 
είναι πλέον μία υπόθεση παραμονής και όχι καταγωγής (Νικολάου, 2002), και ότι οι 
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πολιτισμικά διαφορετικοί μαθητές του σήμερα είναι οι δυνάμει Έλληνες πολίτες του 
αύριο, το σχολείο έχει την ηθική υποχρέωση να τους προετοιμάσει κατάλληλα ως 
τέτοιους (Πολίτες δηλαδή) και με τον τρόπο αυτό, το σχολείο της ένταξης καλείται 
να διαδραματίσει κι έναν άλλο ρόλο: αυτόν της εμπέδωσης της συνείδησης του 
πολίτη σε όλους τους μαθητές του, ανεξαρτήτως προέλευσης. 

Ταυτόχρονα, το σχολείο αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος, το οποίο 
δεν περιορίζεται πλέον στα στενά όρια της πόλης του νομού ή του κράτους. Ο 
κόσμος είναι πια ένα παγκόσμιο χωριό και οι αλληλεξαρτήσεις είναι περισσότερο 
από ποτέ καθοριστικές. Η έννοια της ανάπτυξης γίνεται όλο και πιο επίκαιρη 
τελευταία και η αγωνία που εκφράζεται αφορά στο μέλλον του πλανήτη μας σε 
σχέση με αυτή την άλογη, άναρχη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, που κατασπαταλά 
πόρους, μολύνει τα ύδατα, καταστρέφει το όζον, αδιαφορεί μπροστά στην πυρηνική 
απειλή, υπερεκμεταλλεύεται το υπέδαφος και καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον. 
Η βιώσιμη, διαρκής ή αειφόροςx ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα με το σεβασμό της 
ιδιαίτερης κουλτούρας του άλλου, την ανάγκη ενσυναισθηματικής προσέγγισης των 
άλλων πολιτισμών και της διατήρησής τους ενταγμένους αρμονικά στο πλαίσιό τους. 
Υπό την έννοια αυτή, το σχολείο της ένταξης διαμορφώνει την οικολογική συνείδηση 
στους μαθητές του, με πρωταρχική αξία το σεβασμό στις κουλτούρες, στο 
περιβάλλον, στον πλανήτη Γη και τους φυσικούς του πόρους.  

Το σχολείο που εντάσσει είναι δημοκρατικό και ειρηνικό. Επιλύει συγκρούσεις 
αποφεύγοντας να δημιουργεί νέες. Σέβεται το δημοκρατικό δικαίωμα της 
πλειοψηφίας να αποφασίζει και να υλοποιεί πολιτικές. Σέβεται, ταυτόχρονα και το 
δικαίωμα της μειοψηφίας να εκφράζεται και να εμπλουτίζει τη δημοκρατική ζωή με 
τη γνώμη της. Η ισορροπία αυτή είναι εύθραυστη και είναι πραγματικά δύσκολο να 
βρει κανείς τα όρια διαπραγμάτευσής της σε μία κοινωνία και τα υποσυστήματά της 
όπως η Εκπαίδευση και το Σχολείο. Μέσα από μία κριτική-επικοινωνιακή ματιά ο 
Habermas προτείνει τον συνταγματικό πατριωτισμόxi για την οικοδόμηση μιας 
δημοκρατικής κοινωνίας και θα λέγαμε ότι αποτελεί μία ικανοποιητική και «ηθικά 
αποδεκτή» βάση για να διεξαχθεί η συζήτηση. 

Το σχολείο της ένταξης δεν είναι «Super Market» αξιών, όπου στα ράφια του 
υπάρχουν τα πάντα και ο μαθητής επιλέγει αυτές που θέλει και τον ενδιαφέρουν. Το 
σχολείο και είναι πολιτικό και παράγει πολιτική. Και πάνω απ’ όλα διαπαιδαγωγεί 
συνειδητοποιημένους πολίτες.  

Το σχολείο της ένταξης αίρει στερεότυπα και προκαταλήψεις (ή τουλάχιστον 
προσπαθεί να το επιτύχει), προλαβαίνει δαιμονοποιήσεις, ευνοεί την επικοινωνία 
και τη συνεργασία των μαθητών του, υιοθετώντας το άνοιγμα προς την 
εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν είναι ένας αποστειρωμένος, προστατευόμενος 
οργανισμός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι έτοιμος να υποταγεί σε έναν άκριτο 
και δίχως αξίες ρεαλισμό. Το σχολείο έχει τις αξίες του, τις οποίες επικοινωνιακά 
αξιοποιεί και διαλεκτικά μεταλαμπαδεύει στους μαθητές του. 

Το σχολείο της ένταξης είναι διαπολιτισμικό, γιατί μπορεί και κινείται διαμέσου των 
ιδιαίτερων πολιτισμών, χωρίς οι τελευταίοι να του προκαλούν αγκυλώσεις, να 
εμποδίζουν το έργο του ή να αναιρούν την αποστολή του. Γιατί το έργο και η 
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αποστολή του σχολείου είναι ορισμένη και καθορισμένη από τις δημοκρατικές 
πλειοψηφίες και η όποια αναίρεσή τους θα ήταν αμφισβήτηση αυτής ακριβώς της 
δημοκρατικής λειτουργίας της κοινωνίας. Την ίδια στιγμή, όμως, το σχολείο σέβεται, 
αναγνωρίζει και λαμβάνει υπόψη τους ιδιαίτερους πολιτισμούς, στην κατεύθυνση 
της διευκόλυνσης του έργου του και της καλύτερης και αποτελεσματικότερης 
λειτουργίας του. Δεν τους αγνοεί. Δεν τους μηδενίζει. Τους αξιοποιεί δημιουργικά, 
μέσα από κάποιες βασικές παραδοχές, που δεν είναι άλλες από την Αναγνώριση της 
Ετερότητας, την Κοινωνική Συνοχή, την Ισότητα των Ευκαιριών και τη Δικαιοσύνη. 

 

Σημειώσεις 
 
 

i.
 Συνηθέστερα θα συναντήσουμε τον όρο «διαπολιτισμική εκπαίδευση». 

ii.
 Στο βαθμό μάλιστα που θέμα μας είναι η εκπαίδευση και η σχολική επιτυχία των μαθητών, το θέμα 
των γλωσσικών κωδίκων επικοινωνίας είναι καθοριστικής σημασίας. Είτε αυτοί είναι ελλειμματικοί 
(Bernstein), είτε διαφορετικοί (Labov), οδηγούν σε αποτυχία τους μαθητές που τους κατέχουν και 
είναι υποχρεωμένοι να μάθουν μέσα σε ένα σχολείο που λειτουργεί μονοπολιτισμικά. 

iii.
 Ιστορικά, το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται πολλές φορές. Στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, σε 
συνθήλες παγκοσμιοποίησης, είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα. Κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα στην Αθήνα ο 
εθνικισμός ήταν άκρατος.  

iv.
 Για όποιον, πάντως, θα ήθελε να πληροφορηθεί περισσότερα, θα μπορούσε να ανατρέξει στο έργο 
των Μάρκου, Δαμανάκη, Γκότοβου, Γεωργογιάννη, Γκόβαρη, Τσιάκαλου, Βακαλιού, Σπινθουράκη,  
Παλαιολόγου, Αθανασίου, Παπά, Παπακωνσταντίνου, Κανακίδου Νικολάου, κ.ά.  

v.
 Ο όρος άτομα ή μαθητές με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες χρησιμοποιείται και από το νομοθέτη στο 
νόμο-πλαίσιο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 2413/96. 

vi.
 Η αναφορά στη συγκεκριμένη εθνικότητα γίνεται γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών 
στην Ελλάδα προέρχεται από τη γειτονική χώρα και η παρουσία των Αλβανών μαθητών στα 
ελληνικά σχολεία είναι αριθμητικά πολύ σημαντική. 

vii.
 Μόνο ένας πιλοτικός, πειραματικός χαρακτήρας των σχολείων αυτών θα μπορούσε να 
δικαιολογηθεί κατά τη γνώμη μας. Θα πρέπει να διασφαλίζεται  σ’ αυτά η φοίτηση γηγενών και 
«πολιτισμικά διαφορετικών» μαθητών και οι εφαρμοζόμενες καινοτομίες τους να διαχέονται στο 
«τυπικό» σχολείο.   

viii.
 Με αυτό εννοούμε ότι δεν είμαστε σύμφωνοι με την ξεχωριστή εκπαίδευση κάθε ιδιαίτερης 
ομάδας στη γλώσσα της, αγνοώντας την κυρίαρχη γλώσσα. Αντίθετα, η υιοθέτηση δίγλωσσων 
προγραμμάτων για όλα τα παιδιά, αλλοδαπά και γηγενή, μας βρίσκει κατά βάση σύμφωνους, αφού 
έτσι υπάρχει ένας γλωσσικός εμπλουτισμός, τον οποίο θεωρούμε χρήσιμο.  

ix.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
(ΙΠΟΔΕ), οι μαθητές με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες υποεκπροσωπούνται στις μεγαλύτερες τάξεις 
της Β’θμιας Εκπαίδευσης. Από άλλες πηγές γνωρίζουμε ότι η παρουσία τους στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση είναι επίσης πολύ μικρή, γεγονός που αποδεικνύει προβληματική την εκπαιδευτική 
ένταξη των μαθητών αυτών. 

x.
 «Sustainable development» στα αγγλικά, «développement durable» στα γαλλικά. Στην Ελλάδα 
χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ακόμη και οι τρεις όροι, με αυτόν της «βιώσιμης 
ανάπτυξης» να τείνει μάλλον να επικρατήσει.   

xi.
 Στη δυτικογερμανική συζήτηση η έννοια "συνταγματικός πατριωτισμός" διατυπώθηκε πρώτη φορά 
πριν από 30 χρόνια από τον Sternberger (Brosda, 1996: 60). Η έννοια "συνταγματικός πατριωτισμός" 
εννοεί τη συγκατάθεση ως προς τις αξίες που θεμελιώνουν το συγκεκριμένο πολίτευμα. Στο πλαίσιο 
αυτό θεωρείται ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία η αίσθηση της "κοινότητας" δεν μπορεί να είναι 
προϊόν της συμμετοχής σε μια ομάδα με ιδιαίτερα πολιτισμικά/εθνοτικά κ.λπ. χαρακτηριστικά. Έτσι, 
κατά τον Habermas (1981, 1986, 1993) - ο οποίος μετέτρεψε την έννοια του "συνταγματικού 
πατριωτισμού" σε πολιτική πρόταση για την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας - η αίσθηση 
της κοινότητας σήμερα προϋποθέτει ως θεμέλιο τα κοινά κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. 
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Δηλαδή, η αίσθηση της συμμετοχής σε μια κοινωνία και η ταύτιση με αυτήν στο πλαίσιο των 
σύγχρονων δημοκρατιών δεν μπορούν να βασίζονται σε κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά αλλά 
πρέπει και μπορούν να βασίζονται στην αποδοχή και υποστήριξη κοινών συνταγματικά 
κατοχυρωμένων αξιών σε ένα κράτος, το οποίο ως πολιτικό σχήμα δεν μπορεί να ταυτίζεται με ένα 
"έθνος". 
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Λέκτορας 
 ΤΕΕΠΗ - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 

Τρεις επισημάνσεις:  

1) Υπάρχει μια εξαιρετικά διαδεδομένη αντίληψη στον κλάδο των 
εκπαιδευτικών ότι, η ονομαζόμενη “διαπολιτισμική εκπαίδευση” είναι κομμάτι της 
παιδαγωγικής και πάντως μια περιοχή ειδικής γνώσης – κάτι σαν τη τριγωνομετρία 
ας πούμε – που την αποκτάς ρίχνοντας μια ματιά σε κάποιο εγχειρίδιο ή ακούγοντας 
κάτι σε μια επιμόρφωση. Και μετά πας και την εφαρμόζεις. Κυρίως, αν όχι 
αποκλειστικά, σε πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές και κατά κανόνα με δράσεις 
στα πλαίσια της προσέγγισης που στο χώρο μας ονομάζεται «τουριστική 
διαπολιτισμική εκπαίδευση».   

 
Γενικότερα, και από όσο έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό που κατά 

κανόνα συμβαίνει σε εφαρμογή προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, είναι 
οι εκπαιδευτικοί να μπαίνουν μέσα στη τάξη, και να κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν (ή 
ότι δεν καταλαβαίνουν) αναφορικά με τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας 
και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης, συχνά προσπαθώντας να 
εφαρμόσουν ότι έχουν «τσιμπήσει» από κάποια επιμόρφωση. Εκεί, σύντομα 
διαπιστώνουν ότι «στην-πράξη-δεν-εφαρμόζονται-αυτά-που-λέει-η-θεωρία», 
σύντομα παραιτούνται από κάθε παραπέρα επεξεργασία και αναζήτηση, και ... η 
ζωή συνεχίζεται. Όλα αυτά, στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσέγγισης που θέλει τη 
«διαπολιτισμική» να είναι εργαλείο για την επίλυση των προβλημάτων «που 
δημιουργούν μέσα στη τάξη οι ξένοι» - εδώ οι λέξη μαθητές συχνά απουσιάζει- ενώ, 
παράλληλα, ο όρος «διαπολιτισμική ετοιμότητα» αποτελεί άγνωστη λέξη για 
πολλούς εκπαιδευτικούς και, το σημαντικότερο, για τα περισσότερα στελέχη της 
διοίκησης της εκπαίδευσης.   
  
Όταν στις επιμορφώσεις -αλλά και μέσα στα μαθήματα, με τους φοιτητές μας- 
μιλάω για εργαλεία και δεξιότητες που χρειάζεται να δομήσουν οι εκπαιδευτικοί, 
και για γνώσεις, για αντιλήψεις και αποσκευές που χρειάζεται να αποκτήσουν, από 
το χώρο της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της 
κοινωνικής ψυχολογίας της νομικής και πολιτικής επιστήμης, κ.λπ. ώστε να μπορούν 
να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις προκλήσεις της τάξης, κάτι περίεργο 
συμβαίνει. Όταν μιλάω για εκπαιδευτική πολιτική και για μια σειρά από αποφάσεις 
που πρέπει καθημερινά, κάθε στιγμή να λαμβάνει ο κάθε εκπαιδευτικός, μέσα σε 
κάθε τάξη, ή που λαμβάνει χωρίς να το συνειδητοποιεί, κάτι παράξενο γίνεται. 

https://www1.esec.pt/pagina/opdes/wp-content/uploads/2009/07/n15v4.pdf
https://www1.esec.pt/pagina/opdes/wp-content/uploads/2009/07/n15v4.pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   
“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ”  

 

34 | Σελίδα 

 

 

Εκείνη τη στιγμή, συχνά νιώθω ότι χάνω την επαφή με το ακροατήριο. Οι άνθρωποι 
αποστρέφουν τα βλέμματά τους. Μη σας πω ότι κλείνουν και τα αυτιά τους. Πάντως 
σίγουρα, κλείνουν τα μυαλά τους.   
 

Από ότι έχω καταλάβει, αυτά που ακούνε και αρχίζουν να σκέφτονται, τους 
φαίνονται πολύ περίεργα, ξένα για να είμαι ακριβέστερο. Φαίνεται πως μέσα τους 
γίνεται κάτι πολύ δύσκολο. Εμφανίζεται μπροστά τους κάτι που τους ξεπερνά, κάτι 
στο οποίο δεν θέλουν να εμπλακούν. Με τίποτα ...  

 
 Και εδώ ο προβληματισμός μου έρχεται να συναντηθεί με το βασικό 
προβληματισμό του συνεδρίου μας. Και μιλάω για το ερώτημα “ποια γνώση έχει τη 
πιο μεγάλη αξία”. Λοιπόν. Βλέπω ότι η δική μου γνώση, η γνώση που προσφέρω 
εγώ, επεξεργασμένη, σε ωραία πακετάκια κ.λπ., δεν είναι ευπρόσδεκτη. Τους 
ταράζει. Έρχεται κόντρα στα αυτονόητά τους. Θέτει σε αμφισβήτηση τις 
κανονικότητες και τις θεμελιώδεις παραδοχές τους. Τους σπρώχνει να θέσουν κάτω 
από κριτική εξέταση την ανάγνωση του κόσμου τους και την θέση τους μέσα στον 
κόσμο αυτό.  
 
Αντιλαμβάνομαι ότι αναγιγνώσκουν την παρέμβασή μου ως απειλή, ότι θεωρούν τη 
γνώση που φέρνω εγώ ως αντίθετη στη γνώση των πραγμάτων που έχουν αυτοί, 
κυρίως σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον «εθνικό εαυτό», τις αντιλήψεις 
τους περί καθαρότητας και τις σχέσεις εξουσίας. Η προσφερόμενη από μένα γνώση 
αποδημεί τον κόσμο τους. Κι έτσι, κάνουν τα πάντα για να την απαξιώσουν. Και όταν 
δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο, απλώς την αγνοούν. Με τρόπο εμφανέστατο, μη 
πω επιδεικτικό.   
 
 Αυτό λοιπόν που όλοι εμείς στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
αντιλαμβανόμαστε ως έγκυρη και αναγκαία γνώση, βλέπω ότι από πολλούς 
εκπαιδευτικούς γίνεται αντιληπτό ως άκυρη ή και βλαβερή γνώση. Γι΄ αυτούς, οι δύο  
«γνώσεις» είναι αντίπαλες και η δική τους, προφανώς, έχει μεγαλύτερη αξία.   
  
 Όταν μιλάμε για εκπαίδευση, αναφερόμαστε στην δημόσια τυπική εκπαίδευση που 
παρέχεται από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα στα πλαίσια ενός έθνους κράτους. 
Μιλάμε δηλαδή για ένα θεσμό που λειτουργεί εδώ και 200 περίπου χρόνια, όχι 
πάντα με τις ίδιες ακριβώς στοχεύσεις. Ωστόσο, παρά τις όποιες μεταβολές , δε 
μπορούμε να αρνηθούμε το ότι, μια από τις βασικές του λειτουργίες είναι να 
ομογενοποιεί (πολιτισμικά, ιδεολογικά κ.λπ.) τον μαθητικό πληθυσμό και να 
αναπαράγει το σύστημα. Μιλάμε για ένα μηχανισμό που βρίσκεται στο κέντρο του 
έθνους-κράτους, που λειτουργεί με σαφώς εθνοκεντρικές λογικές, και που ρόλος 
του είναι να αφομοιώνει ή να αποκλείει τον πολιτισμικά διαφορετικό μαθητή.   
2)  
 Εμείς, οι άνθρωποι της «διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» και πολλοί άλλοι μαζί με 
μας, προσπαθούμε –έτσι δηλώνουμε τουλάχιστον- να μειώσουμε τους 
αποκλεισμούς, τουλάχιστον στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Με αυτά που λέμε και 
κάνουμε, ουσιαστικά επιχειρούμε να κάνουμε το δημόσιο σχολείο πιο 
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«συμπεριληπτικό» - μεταφράζω εδώ, μάλλον αδόκιμα, τον όρο inclusive. Θέλουμε 
το σχολείο να είναι πιο «φαρδύ», να χωράει τον φυσικά, πνευματικά και πολιτισμικά 
διαφορετικό μαθητή/ άνθρωπο. Να λειτουργεί με βάση τις αρχές της δίκαιης 
ισότητας – μεταφράζω εδώ τον όρο equity. Και προσπαθούμε. Και προσπαθούμε 
ακόμα περισσότερο. Και δεν γίνεται έτσι όπως θέλουμε. Και προσπαθούμε κι άλλο 
... ώρες ώρες  αναρωτιέμαι. Μήπως δεν έχουμε καταλάβει κάτι;  
 
 Εμείς δρούμε ωσάν η κοινωνία και η πολιτεία να έχουν συμφωνήσει πάνω σε αυτές 
τις αρχές και αυτούς του στόχους, ωσάν να έχει συγκροτηθεί μια συνεκτική 
αφήγηση, να έχει στηθεί ένα καλό πλάνο και να έχουν αναθέσει σε εμάς να την 
εφαρμόσουμε. Έτσι είναι;   
  
3) Το τρίτο ζήτημα είναι κάτι που με απασχολεί σε σχέση με την 
πολυπολιτισμικότητα και τον όρο πολυπολιτισμική εκπαίδευση.  
 

Το ζήτημα αυτό, το σχήμα αυτό, μπορεί να το συζητάμε στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι κάτι άγνωστο και απ᾽ αλλού φερμένο. 
Εφαρμοζόταν και εφαρμόζεται σε αυτή τη γωνιά του κόσμου, εδώ και καμιά 300 
χρόνια. Μιλάω για την εκπαίδευση κατά την οθωμανική περίοδο, όπου, κατ’ 
εφαρμογή του (μεσαιωνικού/ προνεωτερικού) διοικητικού θεσμού των millet,  κάθε 
εθνο-ομολογιακή ομάδα είχε το δικό της εκπαιδευτικό σύστημα, που λειτουργούσε 
υπό την εποπτεία της εκάστοτε θρησκευτικής αρχής. Σημειωτέον ότι εδώ σημαντική 
θέση κατείχε η έννοια του hudut (= όριο), σύμφωνα με την οποίο, περίπου 
απαγορευόταν ο συγχρωτισμός με τον “άλλο”, ενώ στην εκπαίδευση δεν υπήρχε 
καμία αναφορά στον πολιτισμικά διαφορετικό.    
 
 Ας πάμε τώρα σε μια σύγχρονη εφαρμογή, και ας ρίξουμε μια ματιά στο 
εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας, όπου νομίζω πως υπάρχει η καλύτερη 
εφαρμογή του μοντέλου της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Και εδώ νομίζω ότι το 
συγκεκριμένο σύστημα υπηρετεί τη βασική αρχή που δέχεται ότι, κάθε εθνοτικά 
διαφορετικός μαθητής δικαιούται και πρέπει να μάθει τον κοινοτικό του πολιτισμό. 
Ο μαθητής, λοιπόν, πέρα του κυρίαρχου και του κοινοτικού του πολιτισμού, δεν 
μαθαίνει και πολλά για τον άλλο «συν-μειονοτικό», ενώ από πίσω θεωρώ πως 
υπάρχει η βασική παραδοχή ότι, οι πολιτισμοί είναι κλειστά και ανεξέλικτα 
συστήματα που μπορούν και πρέπει να μένουν “καθαρά”.   
  
Πιάνοντας από εδώ, θα ήθελα να καταθέσω κάποιες παραπέρα σκέψεις, κάποιους  
προβληματισμούς, πάνω στο θέμα ή καλύτερα στη σχέση μεταξύ 
πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας, θεωρώντας ότι 
πολυπολιτισμικότητα είναι η συνθήκη, ενώ διαπολιτισμικότητας είναι η (απόπειρα 
για) διαχείριση της συνθήκης αυτής.   
  
Επικεντρώνομαι στη Θράκη, και κοιτώντας λίγο παραπέρα και λίγο παραέξω, σε  
αυτά που γίνονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αναφορικά με τις ιστορικές 
μειονότητες, και επιχειρώ να εξετάσω το ζήτημα της διπολιτισμικότητας 
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(biculturalism).  Αναφέρομαι σε εκείνο το σχήμα όπου, σε μια περιοχή, συνυπάρχουν 
δύο κοινότητες, δύο διακριτές κουλτούρες, και δύο γλώσσες και οι οποίες είναι 
περισσότερο ή λιγότερο ανταγωνιστικές, πράγμα που «παραδοσιακά» σημαίνει ότι 
η ένταξη στην μία κοινότητα και στον ένα πολιτισμό, συνεπάγεται τον αποκλεισμό 
από τον άλλο.   

 
Το φαινόμενο είναι εξαιρετικά διαδεδομένο στην Ευρώπη κατά την προνεωτερική 
περίοδο, ενώ εμφανίζεται ως πρόβλημα μετά τη διάλυση των αυτοκρατοριών και τη 
δημιουργία εθνικών κρατών (που επιδιώκουν πολιτισμική ομοιογένεια και αξιώνουν 
από τους πολίτες τους αποκλειστικές εθνικές υπαγωγές). Φέρνω εδώ ως 
παράδειγμα περιοχές όπου αναγνωρίζεται η επίσημη χρήση δυο γλωσσών όπως π.χ.  
το Βέλγιο, η Ελβετία, η Φινλανδία, η αυτόνομη περιοχή του Trentino - Alto Adije 
στην Ιταλία (που βέβαια οι γερμανόφωνοι επιμένουν να ονομάζουν Süd-Tirol). Αλλά 
και η Βοσνία, και το Κόσοβο ... Βέβαια, το φαινόμενο είναι εξαιρετικά διαδεδομένο 
σε πολλές περιοχές του «δυτικού» κόσμου όπως στον Καναδά, αλλά και σε περιοχές 
του «τρίτου» κόσμου με ιστορικό αποικιοκρατίας, όπου ο όρος biculturalism 
χρησιμοποιείται συχνά μαζί με τον όρο creolization.   
  
Η έννοια της διπολιτισμικότητας και ο όρος biculturalism νομίζω ότι έτυχε 
επεξεργασίας  για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1960 στον Καναδά από 
την Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism. Έκτοτε με το θέμα 
ασχολήθηκαν κυρίως κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι και πολιτικοί 
επιστήμονες, και εδώ θεωρώ σημαντική τη συμβολή του Kymlicka.   
 
Τώρα, σήμερα, στην περιοχή μας, για τι ακριβώς μιλάμε όταν αναφερόμαστε σε 
διπολιτισμικότητα; Μιλάμε για τη συνάντηση δύο διακριτών πολιτισμών, δηλαδή για 
τη συνάντηση δύο διακριτών σχημάτων αξιών και τεχνογνωσίας. Μιλάμε για 
συνάντηση θρησκειών, γλωσσών, ενδυμασιών και φαγητών, εθνικών υπαγωγών, 
“φυλών”, κοινωνικών φύλων κ.λπ., και τελικά μιλάμε για ανταγωνισμούς και 
ενδεχόμενες συνθέσεις, που συχνά περιγράφονται με τον όρο «code mixing».  

 
Για μένα, το βασικό εδώ είναι η σύγκρουση και οι επιδράσεις που έχει όλο αυτό στο 
άτομο. Και βέβαια έχει να κάνει με το πως το εξετάζει κανείς. Τα άτομα που είναι 
φορείς δύο πολιτισμικών σχημάτων άλλοτε θεωρούνται ως προβληματικά” μας και 
δεν ανήκουν με λογικές καθαρότητας, σε καμία από τις δύο κοινότητες. Και άλλοτε 
θεωρούνται “προικισμένα” μιας και θεωρούνται ότι ανήκουν και στις δύο.   
Αντιλαμβάνομαι ότι το ζήτημα δεν απασχολεί ιδιαίτερα το χώρο της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, που στην Ελλάδα, και αλλού, επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που 
σχετίζονται με τις μεταναστευτικές μειονότητες. Ωστόσο, δεν παύει να αποτελεί 
ζήτημα. Στον τόπο μας εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές με ιστορικές 
μειονότητες – στη Θράκη και ενδεχομένως στη Δυτική Μακεδονία, σε ομάδες 
δίγλωσσων/σλαβόφωνων – αν και νομίζω ότι εδώ εμπίπτουν άνετα και οι Ρομά, 
παρά τις σημαντικές διαφοροποιήσεις τους (δεν κατέχουν γη, δεν έχουν γραπτή 
γλώσσα και δεν έχουν αναφορά σε κάποιο άλλο «μητροπολιτικό»/γειτονικό 
εθνικισμό).   
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 Θα μπορούσα να προχωρήσω σε εκτενέστερη και βαθύτερη ανάλυση του 
ζητήματος, αλλά νομίζω ότι θα πίεζα ή και θα κινδύνευα να παραβώ το, χρονικό 
κυρίως, πλαίσιο του συμποσίου μας. Τι σίγουρο, πάντως, είναι ότι η 
πολυπολιτισμικότητα, η δια-πολιτισμικότητα και η δι-πολιτισμικότητα είναι τρία 
διαφορετικά ζητήματα και ως διαφορετικά χρειάζεται να τα διαχειριζόμαστε.   
                                                             
i Συνηθέστερα θα συναντήσουμε τον όρο «διαπολιτισμική εκπαίδευση». 
ii Στο βαθμό μάλιστα που θέμα μας είναι η εκπαίδευση και η σχολική επιτυχία των μαθητών, το θέμα 
των γλωσσικών κωδίκων επικοινωνίας είναι καθοριστικής σημασίας. Είτε αυτοί είναι ελλειμματικοί 
(Bernstein), είτε διαφορετικοί (Labov), οδηγούν σε αποτυχία τους μαθητές που τους κατέχουν και 
είναι υποχρεωμένοι να μάθουν μέσα σε ένα σχολείο που λειτουργεί μονοπολιτισμικά. 
iii Ιστορικά, το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται πολλές φορές. Στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, σε 
συνθήλες παγκοσμιοποίησης, είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα. Κατά τον 3

ο
 π.Χ. αιώνα στην Αθήνα ο 

εθνικισμός ήταν άκρατος.  
iv
 Για όποιον, πάντως, θα ήθελε να πληροφορηθεί περισσότερα, θα μπορούσε να ανατρέξει στο έργο 

των Μάρκου, Δαμανάκη, Γκότοβου, Γεωργογιάννη, Γκόβαρη, Τσιάκαλου, Βακαλιού, Σπινθουράκη,  
Παλαιολόγου, Αθανασίου, Παπά, Παπακωνσταντίνου, Κανακίδου Νικολάου, κ.ά.  
v Ο όρος άτομα ή μαθητές με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες χρησιμοποιείται και από το νομοθέτη στο 
νόμο-πλαίσιο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 2413/96. 
vi Η αναφορά στη συγκεκριμένη εθνικότητα γίνεται γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών 
στην Ελλάδα προέρχεται από τη γειτονική χώρα και η παρουσία των Αλβανών μαθητών στα ελληνικά 
σχολεία είναι αριθμητικά πολύ σημαντική. 
vii Μόνο ένας πιλοτικός, πειραματικός χαρακτήρας των σχολείων αυτών θα μπορούσε να 
δικαιολογηθεί κατά τη γνώμη μας. Θα πρέπει να διασφαλίζεται  σ’ αυτά η φοίτηση γηγενών και 
«πολιτισμικά διαφορετικών» μαθητών και οι εφαρμοζόμενες καινοτομίες τους να διαχέονται στο 
«τυπικό» σχολείο.   
viii Με αυτό εννοούμε ότι δεν είμαστε σύμφωνοι με την ξεχωριστή εκπαίδευση κάθε ιδιαίτερης 
ομάδας στη γλώσσα της, αγνοώντας την κυρίαρχη γλώσσα. Αντίθετα, η υιοθέτηση δίγλωσσων 
προγραμμάτων για όλα τα παιδιά, αλλοδαπά και γηγενή, μας βρίσκει κατά βάση σύμφωνους, αφού 
έτσι υπάρχει ένας γλωσσικός εμπλουτισμός, τον οποίο θεωρούμε χρήσιμο.  
ix Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
(ΙΠΟΔΕ), οι μαθητές με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες υποεκπροσωπούνται στις μεγαλύτερες τάξεις της 
Β’θμιας Εκπαίδευσης. Από άλλες πηγές γνωρίζουμε ότι η παρουσία τους στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση είναι επίσης πολύ μικρή, γεγονός που αποδεικνύει προβληματική την εκπαιδευτική 
ένταξη των μαθητών αυτών. 
x
 «Sustainable development» στα αγγλικά, «développement durable» στα γαλλικά. Στην Ελλάδα 

χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ακόμη και οι τρεις όροι, με αυτόν της «βιώσιμης 
ανάπτυξης» να τείνει μάλλον να επικρατήσει.   
xi Στη δυτικογερμανική συζήτηση η έννοια "συνταγματικός πατριωτισμός" διατυπώθηκε πρώτη φορά 
πριν από 30 χρόνια από τον Sternberger (Brosda, 1996: 60). Η έννοια "συνταγματικός πατριωτισμός" 
εννοεί τη συγκατάθεση ως προς τις αξίες που θεμελιώνουν το συγκεκριμένο πολίτευμα. Στο πλαίσιο 
αυτό θεωρείται ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία η αίσθηση της "κοινότητας" δεν μπορεί να είναι 
προϊόν της συμμετοχής σε μια ομάδα με ιδιαίτερα πολιτισμικά/εθνοτικά κ.λπ. χαρακτηριστικά. Έτσι, 
κατά τον Habermas (1981, 1986, 1993) - ο οποίος μετέτρεψε την έννοια του "συνταγματικού 
πατριωτισμού" σε πολιτική πρόταση για την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας - η αίσθηση 
της κοινότητας σήμερα προϋποθέτει ως θεμέλιο τα κοινά κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. 
Δηλαδή, η αίσθηση της συμμετοχής σε μια κοινωνία και η ταύτιση με αυτήν στο πλαίσιο των 
σύγχρονων δημοκρατιών δεν μπορούν να βασίζονται σε κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά αλλά 
πρέπει και μπορούν να βασίζονται στην αποδοχή και υποστήριξη κοινών συνταγματικά 
κατοχυρωμένων αξιών σε ένα κράτος, το οποίο ως πολιτικό σχήμα δεν μπορεί να ταυτίζεται με ένα 
"έθνος".  
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Διαπολιτισμικότητα και τρίτος χώρος: 

Οι πολιτικές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για τη διασπορά2 
 

Ευγενία ΑΡΒΑΝΙΤΗ  
Λέκτορας  

ΤΕΕΑΠΗ - Πανεπιστημίου Πατρών 
 

Εισαγωγή 
 
Η μέχρι τώρα επίσημη (εθνική) τοποθέτηση ως προς τις σχέσεις Ελλάδας – 
διασποράς απέβλεπε σε μια εθνοκεντρική και ελλαδοκεντρική οριοθέτηση της 
διασποράς και της γλωσσικής διδασκαλίας υπακούοντας σε μια ουσιοκρατική 
παράδοση. Στόχος ήταν η εθνική ομοιογένεια, χωρίς ουσιαστική κατανόηση των 
ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών μορφών ελληνισμού και των νέων ταυτοτήτων 
λόγω τοπικότητας /οικουμενικότητας. Η κυρίαρχη λογική ήταν αυτή της μέριμνας, 
της παρέμβασης και της χειραγώγησης του εθνικού κέντρου στη διασπορά 
(Δαμανάκης, 2007). Αυτό σήμαινε μια εκπαιδευτική παρέμβαση στο μοντέλο μιας 
ενιαίας εθνικής παιδείας, κυρίως μέσω της δημιουργίας αμιγών σχολείων, της 
απόσπασης εκπαιδευτικών και της αποστολής εκπαιδευτικού υλικού. Η βασική 
θεωρητική παραδοχή πίσω από αυτή τη λογική ήταν η απόλυτη συνάρτηση της 
τοπικότητας/εδαφικότητας με την εθνοτικότητα και η διατήρηση μιας ‘στατικής’ 
εθνικής ταυτότητας που υπαγορευόταν στο πλαίσιο του έθνους-κράτους, χωρίς να 
συνυπολογίζεται η βιωμένη τοπικότητα της νέας πατρίδας, λόγω της 
προσωρινότητας που αποδιδόταν στην ιδιότητα του Έλληνα μετανάστη (γι’αυτό 
ονομαζόταν και απόδημοι Έλληνες). Η ιδεολογική αυτή χειραγώγηση του εθνικού 
κέντρου, έγινε περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτή από τις ελληνικές κοινότητες της 
διασποράς, σύμφωνα και με το βαθμό αυτοτέλειας, αυτοοργάνωσης και ευρωστίας 
που κατείχαν. Για παράδειγμα, ορισμένες κοινότητες είδαν ως φυσιολογική αυτή τη 
μονόδρομη σχέση (ίσως λόγω και της εγγύτητας προς την Ελλάδα, π.χ. Γερμανία) 
αναπτύσσοντας μια ελλαδοκεντρική ελληνικότητα. Ενώ άλλες κοινότητες ανάπτυξαν 
μια πιο ελληνοκεντρική προσέγγιση είτε με αυτοδιοικούμενα συστήματα παροχής 
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (π.χ. τα απογευματινά σχολεία της Αυστραλίας), 
είτε με σχολεία και προγράμματα ενταγμένα στο ξένο εκπαιδευτικό σύστημα (π.χ. 
Charter schools, δίγλωσσα σχολεία, εξ’αποστάσεως προγράμματα, κτλ.) για να 
αντιμετωπίσουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού και τη 
διαγενεακή μετάβαση.  
 
Ωστόσο, η μετάβαση από τις βιομηχανικές πολυπολιτισμικές κοινωνίες στην 
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία του ρίσκου (risk society) και της αναστοχαστικής 

                                                             

2
 Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος της δημοσιευμένης το 2013 εργασίας «Ελληνόγλωσση 

διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά: Ένα σύγχρονο πλαίσιο εκπαιδευτικοπολιτικού 

σχεδιασμού» στην Επιστημονική Επετηρίδα ΠΤΝ Ιωαννίνων (Αρβανίτη, 2013α). 
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νεωτερικότητας (Beck, Giddens & Lash, 1994) σήμανε τον επανακαθορισμό των 
σχέσεων Ελλάδας και διασποράς με βάση τη διεθνοποίηση, τη διαπολιτισμικότητα 
και την αμοιβαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό (επανα)σχεδιάζεται η ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, εξελίσσεται δυναμικά η ελληνικότητα και αναπτύσσονται οι νέες 
συλλογικότητες της ελληνικής διασποράς. Το ελληνικό κράτος με το νόμο 2416/96 
προσπάθησε να απομακρυνθεί από τις  εθνοκεντρικές και ελλαδοκεντρικές 
οριοθετήσεις των σχέσεων Ελλάδας – Διασποράς, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Οι 
πολιτικές για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά επαναοριοθετήθηκαν 
μια δεκαπενταετία αργότερα με τον νόμο 4027/11 με σκοπό να διαμορφώσουν έναν 
νέο διαπολιτισμικό χώρο τριαδικών σχέσεων και πρακτικών προώθησης της 
ελληνικής γλώσσας/πολιτισμού. Στόχος της νέας νομοθετικής προσπάθειας ήταν η 
αποκρυστάλλωση μιας συνεκτικής πρότασης για την ανάδειξη της πολιτισμικής 
διαφορετικότητας της διασποράς, τον υπερεθνικό/συμβολικό χαρακτήρα 
συγκρότησης της ελληνικότητας αλλά και την προώθηση και διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη βάση του κοσμοπολιτισμού. Η εθνική 
στρατηγική απέβλεπε σε ένα πλαίσιο διαφοροποιημένης παρέμβασης καθώς και 
πολύκεντρης διαπολιτισμικής επικοινωνίας, ανταλλαγής και δράσης μεταξύ των 
διαφορετικών πόλων της ελληνικής διασποράς. Η πολιτική αυτή κατεύθυνση  
στηρίχθηκε στην αρχή της διαπολιτισμικότητας και αμοιβαιότητας (reciprocity) (Sign 
2002) επιδιώκοντας να δημιουργήσει έναν ενδιάμεσο χώρο συναντίληψης και 
εκπαιδευτικοπολιτικής δράσης. 
 

Διαπολιτισμικότητα και τρίτος χώρος  
 
Ο ρόλος της Ελλάδας ως εθνικού κέντρου με μονομερή επιρροή στη διασπορά ή 
μέριμνα γι’ αυτήν δεν θεωρείται πια δεδομένος. Αυτό διότι αφενός το κράτος 
αδυνατεί να ανταποκριθεί και να ενισχύσει οικονομικά το σύνολο της παρεχόμενης 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά, όπως προνομιακά επιτάσσει το 
Σύνταγμα (παρ.1, άρθρο 108, 2001) αφετέρου διότι διαφοροποιούνται τα επίπεδα 
λήψης των αποφάσεων στις κοινότητες της διασποράς (π.χ. οι αποφάσεις, όλο και 
περισσότερο, λαμβάνονται σε αποκεντρωμένα τοπικά ή και διασπορικά πεδία) μέσα 
από τη δράση των κοινωνικών πρωταγωνιστών. Έτσι, ένας συνεκτικός εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός θα πρέπει να λάβει υπόψη του τους κοινωνικούς πρωταγωνιστές3 και τη 

                                                             

3 Οι κοινωνικοί πρωταγωνιστές είναι εκείνοι οι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί φορείς, αλλά και οι 

αναστοχαζόμενοι επαγγελματίες που επηρεάζουν τα πεδία, τις διαδικασίες και τα θέματα της λήψης 

των αποφάσεων σε χώρους όπου το ‘τοπικό’ και το ‘παγκόσμιο’ συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν, 

καθώς αποτελούν και αυτοί σημαντικούς φορείς αντίστασης στην ομοιογενοποίηση και αλλαγής στις 

κοινότητές τους (Arvanitis, 2000). Ομοίως, οι κοινωνικοί πρωταγωνιστές ή παροικιακοί παράγοντες 

στην ελληνική διασπορά, (που λειτουργούν έξω από τις επίσημες κρατικές δομές), μπορούν να 

υπαγορεύσουν ακόμη και τους στόχους και τον προσανατολισμό της γλωσσικής και πολιτισμικής 

διατήρησης (τόσο σε επίπεδο ελληνικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής στη 

χώρα εγκατάστασης) μέσα από ένα πλέγμα συχνά αντικρουόμενων συμφερόντων (Ozolins, 1993· 

Arvanitis, 2007).  
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δυναμική που προτάσσουν στη διεκδίκηση των συμφερόντων τους. Μια τέτοια 
διεκδίκηση μπορεί να ανατρέψει αυτόν τον ίδιο το σχεδιασμό. Για παράδειγμα, η  
πορεία ψήφισης του ν. 4027/2011 πέρασε μέσα από τη σφοδρή κριτική τέτοιων 
συμφερόντων, τα οποία αντιδρούσαν στο κλείσιμο των αμιγών Λυκείων και τη 
διακοπή της πρόσβασης στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδικό 
καθεστώς. Απομένει να διαπιστωθεί το αν θα ανατραπούν οι επίμαχες διατάξεις4. 
 
Επιπλέον, κάθε απόπειρα εκπαιδευτικού σχεδιασμού για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση στη διασπορά, εμπερικλείει την ανάγκη κατανόησης του 
παγκοσμιοποιημένου πλαισίου, στο οποίο κυριαρχεί η διαπολιτισμική διασύνδεση 
και η αναδημιουργία νέων ενδιάμεσων χώρων μάθησης, ταυτότητας και δράσης. Για 
παράδειγμα, η ίδια η παρουσία της ελληνικής διασποράς αποτελεί παράγοντα 
αντίστασης στην ομογενοποιητική δύναμη της παγκοσμιοποίησης με την καθιέρωση 
μιας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας στη νέα πατρίδα και τη δημιουργία 
παγκόσμιων δικτύων επικοινωνίας και συλλογικής σκέψης. Αυτό συμβαίνει διότι οι 
διασπορές συνδιαλέγονται δυναμικά με τη λεγόμενη πολιτισμική παγκοσμιοποίηση 
και σηματοδοτούν τη μετάβαση από τις παραδοσιακές στις πλουραλιστικές 
κοινωνίες. Έτσι, στο πλαίσιο της διασποράς υφίσταται ένας διαρκής πολιτισμικός 
μετασχηματισμός και μια διαπολιτισμική διασύνδεση (Hall, 1992) που επιτυγχάνεται 
με την εντατικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων (μικτοί γάμοι, διαγενεακή εξέλιξη, 
διασπορικά δίκτυα, κτλ.) και των πολιτισμικών τάσεων, αλλά και με την ανταλλαγή 
συμβόλων που οριοθετούν εκ νέου την ατομική και τις συλλογικές ταυτότητες. Η 
πολυμορφία που φέρνουν οι διασπορές δεν είναι μόνο εθνική/εθνοτική αλλά 
αναδεικνύει την υποκειμενικότητα των μελών τους μέσα από τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα των κοινωνικών τους βιογραφιών (lifeworlds), όπως η μνήμη, οι 
αναμνήσεις, η προφορικότητα, η εμπειρία, τα ενδιαφέροντα και οι 
προσανατολισμοί, οι αξίες, οι προδιαθέσεις και οι ευαισθησίες, η επικοινωνία και οι 
διαπροσωπικοί τρόποι επικοινωνίας, αλλά και οι διαφορετικοί τρόποι μάθησης και 
σκέψης (Kalantzis & Cope, 2012). Αυτή η παραγωγική διαφορετικότητα (productive 
diversity) αποτελεί σημαντικό κοινωνικό μαθησιακό κεφάλαιο, πάνω στο οποίο 
οικοδομούνται οι σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες γνώσης. Συγχρόνως, η 
παραγωγική διαφορετικότητα είναι συνδεδεμένη με τη διαδικασία συγκρότησης της 
εθνικής ταυτότητας (π.χ. αμερικανικής, αυστραλιανής, κτλ.) μέσα σε ένα πλαίσιο 

                                                             

4 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρουσία των ελληνικών κοινοτήτων στη Γερμανία που 

ακολουθούν μια «διχοτομική» εκπαιδευτική προσέγγιση. Το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών 

ελληνικής καταγωγής φοιτούν στο γερμανικό σύστημα με αξιοσημείωτες επιδόσεις, ενώ 

περιορισμένος αριθμός φοιτά στα αμιγή σχολεία, τα οποία είναι ξεκομμένα από το γεμανικό 

κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον. Τα μέλη αυτών των ελλαδοκεντρικά προσανατολισμένων 

«παράλληλων κοινοτήτων», όπως τις χαρακτηρίζει ο Δαμανάκης (2007:117), αν και αποτελούν το 

20% των Ελλήνων της Γερμανίας διατηρούν οργανωμένα δίκτυα και πολιτικές προσβάσεις στο 

ελλαδικό πολιτικό σύστημα, ικανές τόσο για τη ματαίωση επιλογών της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο 

και για τη μονοπώληση των οικονομικών πόρων που διατίθενται από την Ελλάδα για τη στήριξη των 

αμιγών σχολείων και των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας.  
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που προωθεί το πολιτειακό καθήκον, τον πολιτισμικό σεβασμό και την κοινωνική 
ισότητα (Cope & Kalantzis, 1997).  
 
Συνολικά, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός σχεδιασμός προϋποθέτει σαφή αντίληψη 
εννοιών όπως η διαπολιτισμικότητα, η συγχρονία (simultaneity) των συστηματικών 
σχέσεων με το εδώ και το εκεί (Καραγιάννης, 2006), η χωρηκότητα και ο τρίτος 
χώρος, η διεθνικότητα, κτλ.  
 
Πιο συγκεκριμένα, η ελληνόγλωσση διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά 
στηρίζεται: 
 
i) στη διαπολιτισμικότητα μια έννοια που υιοθετεί την αναστοχαστική και 
συμπεριληπτική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα (diversity) και την ετερότητα 
(otherness). Η διαπολιτισμικότητα οριοθετείται από διαδικασίες 
αναστοχαστικότητας, αμοιβαιότητας, αλληλοκατανόησης, διαμεσολάβησης, 
διαπροσωπικής επικοινωνίας, διαπολιτισμικού διαλόγου, προσαρμοστικότητας και 
συνεργατικής δράσης. Η διαπολιτισμικότητα  υποστηρίζει  την αλληλοσυχέτιση 
τοπικού και παγκόσμιου (την παγκοσμιοποιημένη τοπικότητα) και την κινητικότητα, 
καθώς και την ευέλικτη συμμετοχή σε διαφορετικά πολιτισμικά, κοινωνικά και 
εργασιακά περιβάλλοντα (τοπικά και παγκόσμια) (Arvanitis, 2014).  
 
ii) σε ενδιάμεσους ή τρίτους χώρους (intermediate/third spaces) διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας, ανταλλαγής και δράσης όπως οι νέοι διεθνικοί χώροι που 
αναπτύσσονται στη διασπορά και στους οποίους διαμορφώνονται νέες μορφές 
ετερότητας ή συλλογικής ταυτότητας.  
 
Οι ενδιάμεσοι αυτοί χώροι αναθεωρούν ακόμη και την έννοια της χωρηκότητας 
(spatiality) και της αποκλειστικής της σχέσης με την εθνοτικότητα (απεφαδοποίηση 
της εθνοτικότητας), δίνοντας στην ετερότητα έναν συμβολικό/ υπερτοπικό 
χαρακτήρα (Cohen, 1997). Η χωρηκότητα εκλαμβάνεται ως μια ζώνη δυναμικά 
εξελισσόμενης πολιτισμικής επαφής και μετασχηματισμού και συμβάλλει στη 
δημιουργία ενός πολυδιάστατου τρίτου/ενδιάμεσου πολιτισμού5 (Soja, 1996) που 
κάθε άλλο παρά στατικός είναι. Έννοιες όπως (αυτο)αναστοχαστικότητα (self-
reflexivity) και υβριδικότητα (hybridity) (Bhabha, 1994) έρχονται να διευρύνουν την 
αναδημιουργία και το συνδυασμό διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων στον 
ενδιάμεσο χώρο και να αμφισβητήσουν τις μεγάλες αφηγήσεις περί (εθνικής, 
εθνοτικής, πολιτισμικής, γλωσσικής, κτλ) ομοιογένειας ή ετερότητας. Επίσης, αυτές 
οι έννοιες δίνουν πολλαπλές δυνατότητες στο άτομο να μετασχηματίσει 

                                                             

5
 Η έννοια του ενδιάμεσου πολιτισμού δεν παραπέμπει σε μια στατική θεώρηση του πολιτισμού αλλά 

σε ένα εμπλουτισμένο, συμπληρωματικό και ρευστό χώρο στον οποίο πολιτισμικά πρότυπα 

διασταυρώνονται και μετασχηματίζονται προϋποθέτοντας τη χαλάρωση των άκαμπτων ορίων της 

συλλογικής ή ατομικής ταυτότητας μέσα από αυτοαναστοχαστικότητα και κριτική συνειδητοποίηση 

(Arvanitis, 2014, σελ. 7).  
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υπάρχουσες αντιλήψεις, σχέσεις και ταυτότητες και να αντιληφθεί καλύτερα τη 
θέση του στο κοινωνικό γίγνεσθαι με κριτική επίγνωση. Αυτό γίνεται μέσα από την 
αμφισβήτηση εδραιωμένων πολιτισμικών παραδοχών και μεγάλων εθνοκεντρικών 
αφηγήσεων. Ο ενδιάμεσος χώρος ξεφεύγει από (αν και συνυπολογίζει) τις 
παραδοσιακές θεωρήσεις της ετερότητας (π.χ. δυϊσμοί και χειραφετητική ρητορική 
των μειονοτήτων). Προσφέρει τη δυνατότητα στο άτομο να συμμετέχει σε μια 
ανοιχτή συζήτηση και αναστοχασμό σχετικά με την πολλαπλότητα, την 
αλληλοεπικάλυψη και την αμφισημία πτυχών της ταυτότητάς του αλλά και την 
αντιφατικότητα των συσχετίσεων και της συμμετοχικότητας που αναπτύσσει με 
διάφορες ομάδες και άτομα, πάντα με δυναμικό και διαφοροποιημένο τρόπο και 
μακριά από τα στενά όρια του πολιτισμικού του προτύπου. Ο χώρος αυτός είναι 
κατεξοχήν χώρος διαπολιτισμικής επίγνωσης, διαμεσολάβησης και 
μετασχηματισμού (Arvanitis, 2014). Συνολικά η έννοια του διαπολιτισμικού χώρου, 
που δημιουργείται ως τρίτος χώρος στη βάση των τριαδικών σχέσεων, λειτουργεί 
ως ένα διεθνικό κοινωνιογνωσιακό πεδίο μάθησης και αναστοχαστικής δράσης.  
 
iii) στη διεθνικότητα, δηλαδή στη δημιουργία των διεθνικών χώρων και πεδίων 
δράσης (Καραγιάννης, 2006), καθώς οι πάλαι ποτέ εθνοτικές διασπορές 
μετασχηματίζονται σε διεθνικές κοινότητες (transnational communities) που 
προωθούν συστηματικές σχέσεις με το εδώ και το εκεί, αλλά και παρεμβάσεις για 
την ικανοποίηση των διαφοροποιημένων αναγκών τους αναπτύσσοντας νέους 
διεθνικούς χώρους μάθησης. Δηλαδή, οι διασπορές πλέον ανταποκρίνονται στις 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές τους ανάγκες μέσα από τα νέα διασπορικά 
δίκτυα δομών, οργάνωσης και επικοινωνίας ή ακόμη και μέσω ενταγμένων δομών 
στη χώρα εγκατάστασης, χωρίς να συνδέονται απόλυτα και μονογραμμικά με τη 
χώρα καταγωγής. Έτσι, η πολιτισμική και γλωσσική διατήρηση παίρνει πολλαπλές 
διαστάσεις και νοηματοδοτείται από τις πολλαπλές θεάσεις των ελληνικών 
κοινοτήτων και όχι από μια ενιαία εθνική πολιτική κοινής παιδείας. Η διατήρηση της 
εθνοπολιτισμικής ταυτότητας είναι πια ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ξεφεύγει από 
τα στενά παροικιακά/εθνοτικά ή και εθνικά πλαίσια, ενώ η διδασκαλία της γλώσσας 
και του πολιτισμού αποκτά ποικίλες νοηματοδοτήσεις και παιδαγωγικές εφαρμογές. 
Συνεπώς, η πολιτισμική και διαγενεακή ετερογένεια και διαφορετικότητα της 
διασποράς, οι πολλαπλές ταυτότητες και αντιλήψεις της ελληνικότητας, οι 
διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες ως προς τη γλωσσική και πολιτισμική 
διατήρηση των ελληνικών παροικιών, αλλά και ο σύγχρονος ρόλος της χώρας 
καταγωγής/προέλευσης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, διαφοροποιούν 
σημαντικά τον βαθμό και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης ανά τον κόσμο. Γι’αυτό το λόγο απαιτείται ένας πολυσχιδής και 
διαφοροποιημένος εκπαιδευτικός σχεδιασμός (ad hoc policy and planning).  
 
iv) στον επανακαθορισμό της ετερότητας στη βάση της τοπικότητας στη διασπορά. 
Δηλαδή, παρατηρείται μια ανασύνθεση της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας με 
πολιτισμικά στοιχεία, με τα οποία υπάρχει συμβολική/συναισθηματική ακόμη και 
βιωματική ταύτιση. Σημαντική διάσταση εδώ είναι η διαγενεακή (intergenerational) 
μετάβαση και συμμετοχή σε εθνοτικοπικές οργανώσεις και παγκόσμια δίκτυα, αλλά 
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και η κατατμητική ταυτότητα (segmentary identity) των μελών της διασποράς όπως 
των Καστελλοριζιών και των Κυθηρίων (Chryssanthopoulou, 2009, Χρυσανθοπουλου, 
2012). Από την άλλη η τοπικότητα αναδημιουργείται και ως προς τη χώρα 
καταγωγής με νέες τοπικές ιστορίες, αφηγήσεις και διαδρομές. Για παράδειγμα, ως 
τόπος καταγωγής δεν νοείται μόνο η εθνοτικοεθνική (ethno-national), αλλά και η 
εθνοτικοτοπική (ethno-regional) διάσταση του ανήκειν (Καραγιάννης, 2006· 
Chryssanthopoulou, 2009· Χρυσανθοπουλου, 2012). 
 
Επίσης, όπως έχει υποστηρίξει ο Cohen (1997), η διασπορά λειτουργεί ως γέφυρα 
επικοινωνίας ανάμεσα στο συγκεκριμένο (τοπικό) και το γενικό 
(παγκόσμιο/οικουμενικό). Η έννοια αυτή της παγκοσμιοποιημένης τοπικότητας 
αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο (αντί)δρασης στην παγκοσμιοποίηση με την 
ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων (Clifford 1997· Eriksen, 2007). 
Έτσι, η περαιτέρω ανάπτυξη και συγκρότηση της ελληνικής διασποράς στον 21ο 
αιώνα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα επιτυχημένο μοντέλο που θα αναδεικνύει 
την παγκοσμιοποιημένη τοπικότητα μέσα από τον συνδυασμό του κοσμοπολίτικου 
και της εθνοτικής/εθνικής ιδιαιτερότητας/πολιτισμού. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλλε στη 
διαμόρφωση σύγχρονων κοινωνικών δομών/αλληλεπιδράσεων, νέων τρόπων 
πολιτισμικής αναπαραγωγής, μετασχηματισμού και διαμόρφωσης της ατομικής 
ταυτότητας (Vertovec, 1999). Επιπλέον, θα συνέβαλλε και στη διαμόρφωση μιας 
παγκόσμιας συνείδησης της ελληνικότητας που αμφισβητεί την αποκλειστική σχέση 
με το έθνος-κράτος (π.χ. διπλή υπηκοότητα, πολλαπλές ταυτότητες, 
μετασχηματισμός εθνικής ταυτότητας). 
 
Συνολικά θα λέγαμε ότι ένας σύγχρονος εκπαιδευτικοπολιτικός σχεδιασμός θα 
πρέπει να συνυπολογίζει όλα τα παραπάνω σημεία. Ο νόμος 4027/2011 αποτέλεσε 
μια τέτοια προσπάθεια κατανόησης του ενδιάμεσου χώρου μάθησης, ταυτότητας 
και δράσης που δημιουργείται στις κοινότητες της διασποράς.  
 

Άξονες ελληνόγλωσσης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για τη διασπορά 
 
Μια σημαντική θεωρητική παραδοχή, που αναλύει καλύτερα το πλαίσιο της εθνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διασπορά, είναι το πλαίσιο των τριαδικών σχέσεων 
(Cohen 1997· Αρβανίτη 2000) ή του διασπορικού τρίπολου (Δαμανάκης, 2007). Η 
ελληνική διασπορά αποτελεί σημαντικότατη μορφή οριζόντιας κοινωνικής 
οργάνωσης (με την ύπαρξη οργανισμών, δικτύων, κοινοτήτων, εκκλησίας, κτλ.), 
όπου αναδεικνύει τη σύνδεση και συνταύτιση με πολλαπλές τοπικότητες πέρα και 
έξω από το έθνος-κράτος. Η οριζόντια αυτή οργάνωση αποτελεί αφενός ένα μοντέλο 
κατανόησης και ανάλυσης των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης, αλλά και 
αλληλεπίδρασης με αυτές και αφετέρου ένα μοντέλο κατανόησης της εξέλιξης της 
εθνοπολιτισμικής ταυτότητας και με βάση το πλαίσιο διαμόρφωσης της εθνικής 
ταυτότητας της νέας πατρίδας. Έτσι οι σχέσεις Ελλάδας – διασποράς στηρίζονται 
πάνω σε τριαδικές σχέσεις που συνδυάζουν την οικονομική, πολιτική, κοινωνική και 
πολιτισμική αλληλεπίδραση μεταξύ μιας γεωγραφικά διασκορπισμένης ομάδας 
(διασπορικής κοινότητας που ωστόσο έχει ακόμη μια συλλογική αίσθηση της 
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ταυτότητας), της νέας γεωγραφικής περιοχής διαμονής/εγκατάστασης της εθνοτικής 
ομάδας και, τέλος, της πατρίδας καταγωγής/προέλευσης (Cohen, 1997· Arvanitis, 
2004 & 2006).  
 
Το νέο θεσμικό πλαίσιο (ν.4027/11) αναφέρεται σε επτά άξονες 
εκπαιδευτικοπολιτικού σχεδιασμού, οι οποίοι προσβλέπουν σε μια ολοκληρωμένη 
γλωσσική πολιτική στο πλαίσιο της ελληνικής διασποράς και στην προοπτική μιας 
μετασχηματισματικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Αρβανίτη, 2013β). Αυτοί είναι:  
 
i) Η δημιουργία συστήματος διοικητικού συντονισμού και αξιολόγησης του 
παραγόμενου έργου σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους για την καλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων.  
 
ii) Ο καθορισμός στοχοθεσίας, εκπαιδευτικών αναγκών και προτεραιοτήτων τόσο για 
τη γλώσσα/πολιτισμό όσο και για τους φορείς εκπαίδευσης ανά περιφέρεια-στόχο 
(π.χ. Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, Ασία, κτλ.). Αυτό προϋποθέτει και τη 
χαρτογράφηση της παρουσίας της γλώσσας και των εκπαιδευτικών φορέων στην 
ελληνική διασπορά, πάνω στην οποία θα στηριχθούν ο εθνικός και ο περιφερειακός 
στρατηγικός σχεδιασμός μέσα από αμοιβαίο διάλογο και συνέργειες αρμοδίων 
υπουργείων και φορέων της διασποράς.  
 
iii) Η γλωσσική και πολιτισμική διατήρηση μέσα από την ενδυνάμωση της κοινωνικής 
θέσης της ελληνικής γλώσσας κατά τόπους (status planning). Ο νέος νόμος ρητά 
προωθεί τις μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που είναι ενταγμένες στο 
εκπαιδευτικό σύστημα της εκάστοτε χώρας, ώστε να επιδιώξει την ενδυνάμωση της 
θέσης της ελληνικής γλώσσας στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο. Η καθιέρωση 
μιας νέας επιχειρηματολογίας θα προωθούσε την εκμάθηση γλωσσών για την 
εκπαίδευση πολύγλωσσων πολιτών του κόσμου, με δυνατότητα κινητικότητας και 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας/επίγνωσης. Τα άτομα αυτά θα συμβάλλουν αφενός 
στην οικοδόμηση κοινωνιών συνοχής μέσα ακριβώς από τον γλωσσικό και 
πολιτιστικό πλουραλισμό, και αφετέρου στη δημιουργία μιας ποιοτικά 
προοδευτικής και σύνθετης πολιτειακής και παγκόσμιας ταυτότητας (Arvanitis, 
2006).  
 
iv) Η διεθνοποίηση της γλώσσας μέσα από τη χρήση της για ευρύτερη επικοινωνία 
και την αύξηση των ομιλητών της (acquisition planning), αλλά και μέσα από διεθνή 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Το παγκόσμιο εκπαιδευτικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται 
από τη διεθνοποίηση της γνώσης και των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και από τη 
διαχείριση της πολιτισμικής και όχι μόνο πολυμορφίας με νέες και ευέλικτες μορφές 
τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Έτσι ενθαρρύνεται η αξιοποίηση 
προγραμμάτων δια βίου και ηλεκτρονικής μάθησης στον ελληνισμό της διασποράς 
(πάντα στο πλαίσιο της αμοιβαίας ανταλλαγής τεχνογνωσίας και παιδαγωγικής 
μεθοδολογίας), ώστε να υλοποιηθούν βιώσιμες εκπαιδευτικές λύσεις που θα 
αυξήσουν και τον αριθμό των ξένων του μαθαίνουν ελληνικά. Επιπλέον, η ανάπτυξη 
διεθνών διαπανεπιστημιακών σχέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
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(κατάρτισης, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών) μεταξύ των φορέων της ελληνικής 
διασποράς, αποτελεί κίνητρο αλλά και μπορεί να συμβάλει στην πιο ουσιαστική 
μεταξύ τους σύνδεση και στη βελτίωση του επιπέδου γλωσσικής επικοινωνίας και 
διαπολιτισμικής επίγνωσης.  
 
v) Η διαφοροποιημένη διαπολιτισμική παιδαγωγική προσέγγιση για τη διδασκαλία 
της γλώσσας και η αναδιάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ). Η 
παιδαγωγική προσέγγιση αναφέρεται στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εφαρμογή 
προσχολικών προγραμμάτων εμβάπτισης στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, 
στην αξιοποίηση της μεθοδολογίας της ελληνικής ως 2ης / ξένης γλώσσας, αλλά και 
στη δημιουργία καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης μέσα από τη χρήση 
ηλεκτρονικών εργαλείων παιδαγωγικού σχεδιασμού, κοινωνικής δικτύωσης και 
ψηφιοποιημένου πολυτροπικού εκπαιδευτικού υλικού.  
 
Στόχοι αυτής της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής προσέγγισης που μπορεί να 
επιτευχθεί ιδίως σε αναγνωρισμένες, ενταγμένες ή δίγλωσσες μορφές 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 6 του 
ν.4027/2011) είναι: 
 

• Η αξιοποίηση όλου του κοινωνικού κεφαλαίου μάθησης των 
παροικιών της διασποράς που οικοδομείται με βάση την 
πολιτισμική, κοινωνική διαφορετικότητα και τα δίκτυα σχέσεων, 
προκειμένου να ενδυναμωθεί η πολλαπλή ταυτότητα του 
σύγχρονου πολίτη,  

• Η επικοινωνιακή ικανότητα στην ελληνική γλώσσα, 
• Ο αναστοχασμός σε θέματα κοινωνικοοικονομικού, πολιτικού και 

πολιτισμικού πλουραλισμού και των πολλαπλών συλλογικών 
ταυτοτήτων με στόχο τη διαμόρφωση κριτικών και θετικών 
στάσεων,  

• Η αναστοχαστική δράση για ενεργή ιδιότητα του πολίτη,  
• Η μετασχηματισμός και η κοινωνική αλλαγή,  
• Η διαχείριση και η κατανόηση της διαφορετικότητας και της 

πολυμορφίας ως σημαντικού μαθησιακού κεφαλαίου, και 
• Η δημιουργία μιας παγκόσμιας συνείδησης ελληνικότητας. 
 

Σημαντική διάσταση μιας σύγχρονης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι ότι 
διαμορφώνει σημαντικές γενικές ικανότητες στους πολίτες, όπως ικανότητες 
ανάλυσης της παγκόσμιας κοινωνίας, αναστοχασμού, διαπολιτισμικής ικανότητας 
και επίγνωσης, επικοινωνιακής ικανότητας, ικανότητας διαχείρισης της 
πολυμορφίας, συνεργατικότητας, αλλά και δημιουργικής αντιπαράθεσης και 
ικανότητας μετασχηματισμού (Αρβανίτη, 2011). 
 
Επιπλέον, η διαφοροποιημένη διδασκαλία αναφέρεται στην αναδιάρθρωση των ΠΣ 
και τον (ανα)σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού και των περιεχομένων (το ΤΙ της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης) στη βάση προδιαγραφών γλωσσομάθειας που 
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ισχύουν κάθε φορά (π.χ. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εκμάθησης Γλωσσών, 
Αυστραλιανό Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών, κτλ.). Αυτό παραπέμπει στη δημιουργία 
διαφοροποιημένου υλικού κατά τόπους από τους ίδιους τους φορείς της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και με την αρωγή της ελληνικής πολιτείας εφόσον 
απαιτείται (σηματοδοτώντας την απομάκρυνση από έναν ελλαδοκεντρικό 
σχεδιασμό των ΠΣ). Σημαντική παράμετρος στη διαμόρφωση αυτών των ΠΣ 
παραμένει ο διάλογος, η αναστοχαστικότητα και ο αμοιβαίος πολιτισμικός 
εμπλουτισμός για την ανάδειξη της διαφορετικότητας που υπάρχει στην ελληνική 
διασπορά.  
 
vi) Η διαφάνεια στην επιλογή, αξιολόγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση του 
στελεχιακού δυναμικού. Πέρα από τα θέματα διαφάνειας στην επιλογή του 
προσωπικού, αξιολόγησης και ενδυνάμωσής του, περιγράφεται στο νόμο ν. 
4027/2011 και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που 
δραστηριοποιούνται στη διασπορά με δυνατότητες αλληλόδρασης, επικοινωνίας και 
συνεργασίας στο πλαίσιο καλά οργανωμένων κοινών επαγγελματικών δικτύων 
μάθησης, που ονομάζονται κοινότητες πρακτικής-communities of practice (Wenger, 
1998· Longworth, 2006).  
 
Η περαιτέρω θεσμοθέτηση ενός πλαισίου επαγγελματικής μάθησης των 
αποσπασμένων κυρίως εκπαιδευτικών θα συνέβαλλε αφενός στην καλύτερη 
επιμόρφωσή τους σε νέες καινοτόμες μεθόδους, δοκιμασμένες σε πολυπολιτισμικά 
συστήματα εκπαίδευσης, και αφετέρου στη μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας και 
στην Ελλάδα. Έτσι, για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως πολιτισμικοί μέντορες στη χώρα απόσπασης με αρμοδιότητες 
συνεργατικής μάθησης και συνεργασίας με τους ομογενείς εκπαιδευτικούς με στόχο 
τον (ανα)σχεδιασμό ΠΣ, και τη συνεργατική και ομότιμη μάθηση (peer to peer 
learning). Ιδιαίτερα η, από κοινού, επιμόρφωση αποσπασμένων και ομογενών 
εκπαιδευτικών σε κοινότητες πρακτικής και με δυνατότητες διδακτικού σχεδιασμού 
θα ενίσχυε τη διαπολιτισμική επικοινωνία και ανταλλαγή. Ένα ακόμη σημείο προς 
εξέταση είναι η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ως διαπολιτισμικών μεσολαβητών 
και μεντόρων με την επιστροφή τους στην Ελλάδα.  
 
vii) Τέλος, η οικοδόμηση (ηλεκτρονικών) διασπορικών δικτύων και κοινοτήτων 
μάθησης συνδυάζοντας την τοπική ιδιαιτερότητα και την παγκόσμια προοπτική. 
Ένας συνεκτικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός προσβλέπει στην οικοδόμηση ενός 
διεθνικού κοινωνιογνωσιακού πλαισίου εκμάθησης της γλώσσας στην ελληνική 
διασπορά μέσα από διεθνή δίκτυα/κοινότητες μάθησης, επικοινωνίας και 
συνεργασίας. Έτσι ενδυναμώνεται η γλωσσική χρήση και οικοδομούνται νέες 
συλλογικότητες και συνεργασίες. Τέτοια εκπαιδευτικά (ηλεκτρονικά) δίκτυα, όπως 
αυτό που προβλέπεται από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (βλ. 
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?students), μπορούν να 
οικοδομηθούν πάνω σε δραστηριότητες ομαδικής, ομότιμης και συνεργατικής 
μάθησης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι μονάδες της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης λειτουργούν ως μαθησιακές κοινότητες παραγωγής 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?students
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γνώσης, που σχεδιάζουν μαθησιακές εμπειρίες για συνεργατική, ευέλικτη και 
μετασχηματίζουσα μάθηση. Οι εμπειρίες αυτές αφορούν διαθεματικά προγράμματα 
συνεργατικής μάθησης με σχολικά δίκτυα μάθησης εντός και εκτός Ελλάδας και σε 
θέματα όπως η μετανάστευση, η εξέλιξη των ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό, ο 
αυτοπροσδιορισμός μέσα από ιστορίες ζωής και η ιστορία των Ελλήνων της 
διασποράς.  Τέλος, νέους διεθνικούς χώρους άτυπης μάθησης, αποτελούν και τα 
σημαντικά δίκτυα των φορέων της ελληνικής διασποράς (κυρίως εθνοτικοτοπικά, 
π.χ. των Καστελλοριζιών [βλ.http://www.kastellorizo.com/] και των Κυθηρίων της 
Αυστραλίας http://www.kythera-family.net/) που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες 
και αποτυπώνουν την κοινωνικοπολιτισμική όσμωση της παγκοσμιοποιημένης 
τοπικότητας.  
 
Επίλογος   
 
Η ελληνική πολιτεία με τον νέο νόμο 4027/2011, εγκαινίασε μια διαπολιτισμική 
εκπαιδευτικοπολιτική προσέγγιση πολύκεντρης επικοινωνίας και παρέμβασης στην 
ελληνική διασπορά. Η εφαρμογή των αξόνων που προβλέπονται από το θεσμικό 
πλαίσιο και τα κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής, στηρίζονται αφενός σε μια 
στοχευμένη στρατηγική παρέμβαση προώθησης της ελληνικής γλώσσας και του 
πολιτισμού σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και αφετέρου στην ανταπόκριση των 
φορέων της διασποράς. Οι συνέργειες που μπορεί να αναπτυχθούν και η 
αμοιβαιότητα στον καθορισμό των σχέσεων, είναι ουσιαστικά η δύναμη 
αναδημιουργίας που θα διασφαλίσει βιώσιμα και καινοτόμα προγράμματα 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Η υλοποίηση του νόμου αλλά και οι ενέργειες 
εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ακολουθήσουν, θα αποδείξουν στην πράξη την 
αποτελεσματικότητα της θεσμικής αυτής παρέμβασης. 
Τέλος, σημαντική παράμετρος στον εκπαιδευτικοπολιτικό σχεδιασμό αλλά και τις 
εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές που ανατροφοδοτούν και την ελληνική 
πραγματικότητα, είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης που υπάρχει για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. Η υποστήριξη από την ελληνική πολιτεία 
της πολιτικής ανοιχτής πρόσβασης για το σύνολο των μελετών, των ερευνητικών 
προγραμμάτων και των καινοτόμων πρακτικών (που υλοποιούνται στη διασπορά και 
στην Ελλάδα) μέσα από μια ενιαία εκπαιδευτική πύλη διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
θα σημάνει την ολιστική προσέγγιση των προγραμμάτων διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης που υλοποιούνται και στη χώρα μας. Αλλά πολύ περισσότερο, θα 
προωθήσει την ανάπτυξη συνεργειών, αναστοχασμού και ανατροφοδότησης μεταξύ 
ελληνικής και διασπορικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, 
είναι καθοριστικής σημασίας η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τεχνολογικού 
πολιτισμού (κοινότητες/δίκτυα ηλεκτρονικής και συνεργατικής μάθησης) και των 
εργαλείων διδακτικού σχεδιασμού σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εργασίας, ώστε να 
είναι δυνατή η πρόσβαση και η ανταλλαγή των μαθησιακών προϊόντων.  
 
Τέλος, κάθε σχεδιασμός για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού οφείλει να αξιοποιήσει το τεράστιο πολυμορφικό διαπολιτισμικό δίκτυο 
της ελληνικής διασποράς και την προσαρμοστικότητα και νεωτερικότητα που αυτό 

http://www.kastellorizo.com/
http://www.kythera-family.net/
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φέρνει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Η καθήλωση σε 
ελλαδοκεντρικές λογικές θα στερήσουν αυτό το προνόμιο από την προσπάθεια του 
ελληνισμού για τη γλωσσσική και πολιτισμική του διατήρηση και εξέλιξη. 
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Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΔΕ) στην Ελλάδα στη ρότα της 
μεταναστευτικής πολιτικής: από τη θέσπιση του Ν2413/96 "Η ελληνική 

παιδεία στο εξωτερικό, η Διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις" μέχρι τη θέσπιση του Ν4251/2014 "Κώδικα Μετανάστευσης 

και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις" 

Νεκταρία ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 
Επίκουρη Καθηγήτρια  

ΠΤΝ - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
 

1. Εισαγωγή  

 Έχουν περάσει 18 χρόνια από τη θέσπιση του Νόμου 2413/96 με τίτλο "Η ελληνική 
παιδεία στο εξωτερικό, η Διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και την 
εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής για τους μετανάστες μαθητές στην Ελλάδα. 
Σήμερα, η κοινωνική σύνθεση της χώρας είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τις 
δεκαετίες του 1980 και 1990, όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1970, εισήλθε στην 
Ελλάδα6 το πρώτο κύμα παλιννοστούντων και αλλοδαπών, μετά την κατάρρευση του 
πρώην ανατολικού μπλοκ, την πτώση του τείχους του Βερολίνου, την ανάδυση νέων 
αυτόνομων κρατών καθώς και άλλα ιστορικά γεγονότα που άλλαξαν τον 
γεωπολιτικό χάρτη της γηραιάς Ηπείρου.   
 
 Στη σύντομη αυτή παρουσίαση, θα προσπαθήσουμε να επικεντρώσουμε  στο 
περιεχόμενο της έννοιας της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΕ) και στους όρους που 
έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται αναφορικά με τα παιδιά των 
μεταναστών, δηλαδή τους μαθητές διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισμικής 
προέλευσης, κατά τη διαδρομή της στην Ελλάδα από το 1980 έως σήμερα, μια 
διαδρομή παράλληλη με τη ρότα της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθείται 
στη χώρα. Όπως θα διαπιστώσουμε, από τη μια, η πληθώρα των διαφορετικών 
εννοιών που κατά καιρούς χρησιμοποιούνται από τους επίσημους φορείς για τους 
μετανάστες και  τα παιδιά τους ενέχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
 
Από την άλλη, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές πολιτικές που ακολουθούνται στη 
χώρα μας μέχρι σήμερα στη ΔΕ,  ομίχλη σκεπάζει το πεδίο της.  
  

2. Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: ποια ΔΕ και για ποιους 
μαθητές;  

                                                             

6
 Για την ιστορική διάσταση του μεταναστευτικού φαινόμενου (μετανάστευση και παλιννόστηση) και 

για τη μετανάστευση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, έχουν γραφεί αρκετές μελέτες και είναι εκτός του 
πλαισίου αυτού του συγγράμματος (ενδεικτικά, βλ. Τριανταφυλλίδου & Μουρούκης 2010, 
Τριανταφυλλίδου & Γρώπα 2009, Κόντης 2009, Βεντούρα 1994, Χασιώτης 1993, Έμκε-Πουλοπούλου 
1986, Μουσούρου 1983).   
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Πολυχρωμία όρων και ομίχλη στο πεδίο   

 
 Η νέα κοινωνική πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί και αντικατοπτρίζεται 
στην εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα για τους μετανάστες 
μαθητές, και ειδικότερα στην επονομαζόμενη "δεύτερη γενιά" μεταναστών 
μαθητών, έχει αποτυπωθεί με διάφορους όρους μέχρι σήμερα.  

 Πλέον το κύμα παλιννόστησης, το οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, έχει 
ολοκληρωθεί σήμερα, και πολλοί μετανάστες που είχαν έρθει στην Ελλάδα τις 
δεκαετίες 1980-2010 έχουν επιστρέψει στους τόπους καταγωγής τους. Νέες ομάδες 
μεταναστών, κυρίως από Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες, έρχονται σήμερα στην 
Ελλάδα.   

Έτσι, παλαιότερα, στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνταν ως επικρατέστεροι οι όροι 
«αλλοδαποί» και «παλιννοστούντες» μαθητές. Συγκρίνοντας τους δύο όρους, ο όρος 
"παλιννοστούντας"7 δηλώνει μια διαφοροποίηση ως προς το βαθμό κατοχής της 
ελληνικής γλώσσας, την οποία μπορεί να γνωρίζουν καλύτερα λόγω της ελληνικής 
του καταγωγής. H γλώσσα, γενικότερα, αποτελεί βασικό στοιχείο διαφοροποίησης 
μεταξύ γηγενών και μαθητών με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο στο 
σχολείο. Περισσότερο από τα υπόλοιπα πολιτισμικά στοιχεία (π.χ. θρησκεία, αξίες, 
συμπεριφορές, ενδυμασία, διατροφή) η γλώσσα προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό 
την ταυτότητα των μαθητών και επιδρά σημαντικά στις σχολικές τους επιδόσεις 
(Παλαιολόγου & Ευαγγέλου 2011, κεφ. 2).  

 
 Στη βιβλιογραφία ιδιαίτερα δημοφιλής είναι και ο όρος "μετανάστης", ο οποίος 

χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία  
πολλές φορές δημιουργούν σύγχυση αφού χρησιμοποιούν ως ταυτόσημό του τον 
όρο "λαθρομετανάστης". Ο όρος "μετανάστης", ως όρος κοινωνιολογικός, δηλώνει 
τη μετακίνηση ενός ατόμου, το οποίο εγκαταλείπει τη χώρα του σε αναζήτηση 
εργασίας και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης (όπ.π.).  

 
Ο όρος "δεύτερη γενιά" απαντάται στη βιβλιογραφία με διαφορετικές 

προσεγγίσεις και διαπιστώνονται αποκλίσεις στις έρευνες που αφορούν στο 
ηλικιακό φάσμα των μεταναστών οι οποίοι ανήκουν στη δεύτερη γενιά.  Ο όρος 
αυτός είναι ιδιαίτερα επίκαιρος κατά τα δέκα τελευταία περίπου χρόνια στην 
Ελλάδα, με έντονες συζητήσεις για ζητήματα που συνδέονται με την απόδοση  ή μη 
ιθαγένειας/υπηκοότητας για τη δεύτερη γενιά μεταναστών Παλαιολόγου & 
Ευαγγέλου 2012, κεφ. 1).  
 Όσον αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου 
Εσωτερικών (2010), τη συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών αποτελούν νέοι 
άνθρωποι μεταξύ 19-40 ετών, οι οποίοι συνιστούν το 56% (268.324) των νομίμων 

                                                             

7
 Παλιννοστήσας που έχει παλιννοστήσει, ως πιο δόκιμος διότι αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη 

διαδικασία, την επιστροφή στην πατρίδα, που έχει ολοκληρωθεί.  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   

55 | Σελίδα 

 

 

μεταναστών που ζουν στη χώρα μας, ενώ το 17% είναι παιδιά “δεύτερης γενιάς”, 
ηλικίας μέχρι 18 ετών (80.860) (όπ.π.). 
   

Έχοντας υπόψη τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των παιδιών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, τα εκπαιδευτικά συστήματα 
καλούνται να απαντήσουν στις νέες συνθήκες και ανάγκες που δημιουργούνται, 
όπως το διαφορετικό επίπεδο γνώσεων, διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς 
και το διαφορετικό επίπεδο γνώσης της γλώσσας εκπαίδευσης. Κατά την εκτίμησή 
μας, το πρόβλημα με όλους αυτούς τους ορισμούς, καθώς και τόσους άλλους που 
δεν αναφέρονται στο παρόν κείμενο, είναι ότι πέραν από το να χρωματίζουν, να 
διαφοροποιούν και να στιγματίζουν κάποιες πληθυσμιακές ομάδες που δεν ανήκουν 
στους γηγενείς, δεν αποδίδουν το πόσο περίπλοκο και διαφοροποιημένο είναι το 
φαινόμενο της μετανάστευσης και ειδικότερα τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
μεταναστών για ένταξη στη χώρα υποδοχής. Εν τέλει, όλοι αυτοί οι διαφορετικοί 
όροι δημιουργούν μια ομίχλη στο πεδίο της ΔΕ, διχάζουν την κοινή γνώμη, 
χρησιμοποιούνται συχνά παραπλανητικά και μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση για 
συγκεκριμένες ομάδες ατόμων εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης.  
  

3. Χρονικές φάσεις/αφετηρίες της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα  
 
 Συνοψίζοντας τη διαδρομή της ΔΕ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, όπως αυτή έχει 
αποτυπωθεί μέσα από αντίστοιχες εκπαιδευτικές πολιτικές που ακολουθούν τη ρότα 
της γενικότερης μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, κατά την άποψή μας, οι 
παρακάτω τρεις χρονικές φάσεις/αφετηρίες φαίνεται ότι αποτελούν ορόσημα στην 
εφαρμογή της μέχρι σήμερα:   
 

α) Δεκαετία 1980 - μέσα δεκαετίας 1990: Από την Ίδρυση των Φροντιστηριακών 
Τμημάτων και Τάξεων Υποδοχής μέχρι τη θέσπιση του Ν2413/96 (βλ. Νικολάου 
2010),   
 
β) 1997 έως 2010: Εφαρμογή Ν2413/96, διατάξεων για τη λειτουργία των Φ.Τ. και 
Τ.Υ. (1999) και εφαρμογή προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τη ΔΕ.  
 

γ) Από το 2010: Έναρξη μιας νέας εποχής με παλινδρομήσεις στη μεταναστευτική 
πολιτική της χώρας. Με τη θέσπιση του Ν3838/10 για την απόδοση της ελληνικής 
ιθαγένειας σε νόμιμα διαμένοντες αλλοδαπούς μετανάστες, έπεται να ακολουθήσει 
μια έντονη συζήτηση  κυρίως για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά 
των μεταναστών, την επονομαζόμενη ''δεύτερη γενιά''8.  

                                                             

8 Τα παιδιά αυτά μπορούν να αποκτούν την ιθαγένεια είτε από τη γέννησή τους και εφόσον οι γονείς 

τους κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, είτε κατόπιν 

επιτυχούς φοίτησης έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Με βάση τα στοιχεία 

του ΥΠΕΣ (2011) 2.653 παιδιά, 1.358 λόγω γέννησης και 1.295 λόγω εκπαίδευσης έχουν αποκτήσει 
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Αρχικά, με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες (Ν3838/10) 
προκύπτει ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας του πολίτη στην ελληνική κοινωνία, 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.   

 
 Έκτοτε, αναδύονται έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις για τη συνταγματικότητα της 
προαναφερόμενης νομολογίας και γίνονται συνεχώς αντιπροτάσεις για τις 
κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν στη μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα. 
Στην κατεύθυνση αυτή, η Ολομέλεια του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το Ν3838/2010 υπογραμμίζοντας πως το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές 
έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες, αποκλειομένων των αλλοδαπών και πως τα αντίθετα 
που προβλέπει ο Ν3838/2010 περί ιθαγενοποίησης είναι αντισυνταγματικά. 
Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται στην υπ΄ αριθμ. 350/2011 απόφαση πως η άσκηση 
του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των οργάνων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, «επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί 
να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της 
σχετικής διατάξεως του Συντάγματος».   
 

Όσον αφορά την απόδοση τη ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των 
μεταναστών, η αυτόματη απόδοσή της, με την απλή γέννηση χωρίς την ύπαρξη 
ελληνικής παιδείας, η οποία εισήχθη με τον Ν. 3838/10 αποτελούσε μία επίμαχη 
διάταξη, καθώς έδιδε αυτομάτως σε αλλοδαπούς την ελληνική ιθαγένεια χωρίς να 
υπάρχει η προϋπόθεση της ελληνικής παιδείας και άρα της οργανικής ένταξης στην 
ελληνική κοινωνία και τις παραστάσεις της. Η εξαετής απλώς παιδεία, βάσει της 
οποίας παρεχόταν η ιθαγένεια, σε τέκνα αλλοδαπών ήταν αντισυνταγματική, αφού 
στο Σύνταγμα προβλέπεται ότι η υποχρεωτική Παιδεία για τους Έλληνες πολίτες 
είναι οπωσδήποτε εννεαετής.   

 
Έτσι, φτάνουμε το 2014 στην ψήφιση και εφεξής εφαρμογή του Νόμου 4251/2014 
με τίτλο "Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις", ο 
οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1η Ιουνίου 2014. Με το νέο μεταναστευτικό 
Κώδικα ενοποιούνται 20 νόμοι, 6 ΠΔ και 42 Κανονιστικές Πράξεις. Ανάμεσα στα 
περιεχόμενά του, σύμφωνα με την παρ. 2. του άρθρου 142 του, ορίζεται ότι στην 
παρ. 1 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3838/2010, 
προστίθεται δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο, οι ομογενείς αλλοδαποί 
εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πολιτογράφησης. Με το νέο 
μεταναστευτικό Κώδικα μειώνεται η γραφειοκρατία και προβλέπεται ότι τα 

                                                                                                                                                                               

την ελληνική ιθαγένεια, σε σύνολο 4.224 αιτήσεων που έχει κατατεθεί λόγω γέννησης και 6.139 λόγω 

εκπαίδευσης. Επίσης,  τη διετία 2010-2011 οι ρυθμοί πολιτογράφησης είναι αισθητά μικρότεροι από 

την προηγούμενη τριετία 2007-2009. Έτσι, το 2010 απέκτησαν ελληνική ιθαγένεια 6.537 άτομα (εκ 

των οποίων 375 αλλογενείς, οι υπόλοιποι ομογενείς) και το 2011 5.863 (707 αλλογενείς). Αντίστοιχα 

το 2007 είχαμε 6.894 πολιτογραφήσεις (1.071 αλλογενείς), το 2008 10.844 (898 αλλογενείς) και το 

2009 12.966 (612): Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή, 18-12-2011, άρθρο του Γ. Ελαφρού.  
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απαιτούμενα ένσημα μειώνονται στα 50 ετησίως από 150 που ήταν μέχρι 
 σήμερα.  
Με την "άδεια του επί μακρόν διαμένοντος", ειδικότερα, παιδιά που έχουν γεννηθεί 
στην Ελλάδα από μετανάστες γονείς9 θα μπορούν να αποφασίζουν στα 18 τους 
χρόνια αν θα πάρουν την ιθαγένεια ή όχι.   
  

4. Καταληκτικές σκέψεις  
  
Η ύπαρξη μεταναστών, εθνικών ομάδων με διαφορετικές γλώσσες, παραδόσεις, 
αξίες και θρησκευτικές πεποιθήσεις στην Ελλάδα έχει επιφέρει αλλαγές στις 
εκπαιδευτικές πολιτικές που ακολουθούνται από τη δεκαετία του 1980 έως σήμερα. 
Επιπλέον, οι κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα και η 
οικονομική κρίση/ύφεση την οποία διανύουμε κατά την τελευταία πενταετία, 
υπαγορεύουν ότι το βάρος των εκπαιδευτικών πολιτικών πρέπει να στραφεί σε 
εφικτές οικονομικά και συνάμα αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πολιτικές, με 
υψηλούς μαθησιακούς στόχους για την εκπαίδευση όλων των μαθητών, 
ανεξαρτήτως προέλευσης και εθνικής καταγωγής τους, σε ένα  σχολείο ένταξης, 
κοινό για όλους τους μαθητές. Ένα τέτοιο σχολείο αγκαλιάζει όλους τους μαθητές, 
δεν κάνει διακρίσεις, προάγει τις ίσες ευκαιρίες, καλλιεργεί το ήθος και τη 
δημοκρατική συνείδηση στους μαθητές του- αυριανούς πολίτες της χώρας.   
 
 Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, εξαιτίας της παρουσίας των 
μεταναστών μαθητών στα δημόσια σχολεία, φαίνεται να είναι παρόμοια με εκείνα 
που αντιμετώπισαν στο παρελθόν άλλες πολυπολιτισμικές χώρες.  
 Εφεξής, αναμένεται ότι θα είναι μία εποχή με έντονες εξελίξεις στη μεταναστευτική 
πολιτική της χώρας, με ζήτημα πρώτης προτεραιότητας τον έλεγχο της 
μετανάστευσης και την καταστολή της λαθρομετανάστευσης.   
 
 Δεδομένης της οικονομικής ύφεσης που υφίσταται η χώρα, αναμένεται ότι τα μέτρα 
και οι εκπαιδευτικές πολιτικές για τη μαθησιακή ενίσχυση των μεταναστών μαθητών 
ολοένα θα συρρικνώνονται.  Στην κατεύθυνση αυτή, κατά την άποψή μας, σήμερα, 
όσο ποτέ άλλοτε, είναι επιτακτική η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των όποιων 
γλωσσικών πολιτικών και των υιοθετούμενων δίγλωσσων/διαπολιτισμικών 
στρατηγικών που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, με τις  όποιες ευκαιρίες έχουν 
παράσχει στους μετανάστες μαθητές, καθώς και ο επαναπροσδιορισμός εκείνων 
των παραγόντων που φαίνεται ότι νομιμοποιούν την κυρίαρχη εκπαιδευτική 
ιδεολογία, υπό το πρίσμα των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, με στόχο τη 

                                                             

9
Πρόσφατο δημοσίευμα στο Βήμα (14-2-2014), αναφέρεται στα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή  

ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Γρηγοράκος, σύμφωνα με τα οποία οι νόμιμοι μετανάστες 

στην Ελλάδα είναι 473.424, δηλαδή κατέχουν άδεια σε ισχύ. Από αυτούς οι 232.000 διαμένουν στην 

Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και με τον Μεταναστευτικό Κώδικα αναμένεται να 

διευκολυνθούν οι διαδικασίες για περίπου 33.000 ακόμη μετανάστες από το σύνολο των 65.000 που 

βρίσκονται σε εκκρεμότητα.  
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δημιουργία ενός ενταξιακού σχολείου που να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές 
και να τους δίνει ίσες ευκαιρίες.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 

 

 «Φιλοσοφία και σχολική γνώση» φέρει ως τίτλο το θεματικό συμπόσιο με το οποίο οι 
συνομιλήτριες που το συγκρότησαν επιχείρησαν να αναδείξουν τη σημασία του φιλοσοφικού 

στοχασμού εν γένει, και του φιλοσοφικού επιχειρήματος ειδικότερα, για την καλλιέργεια και 

την ανάπτυξη της σχολικής γνώσης αλλά και τη χρησιμότητά του για τον καθημερινό βίο 

γενικότερα. Η συμβολή του φιλοσοφικού λόγου στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης υπήρξε 
περισσότερο από καθοριστική, αφού η φιλοσοφία, λόγω της ιδιαιτερότητας του γνωστικού 

αντικειμένου της και μέσω φιλοσοφικών πεδίων, όπως η λογική και η μεθοδολογία, αλλά και 

μέσω των ποικίλων φιλοσοφικών μεθόδων (σωκρατική απορία, σκεπτική αμφιβολία, 
ανάλυση-σύνθεση, διαλεκτική, ερμηνευτική, φαινομενολογική αναγωγή, γλωσσική ανάλυση) 

δεν αναπτύσσει απλώς την κριτική σκέψη και δεν καλλιεργεί μόνον τη σχολική και την 

ακαδημαϊκή γνώση, αλλά ήταν και εξακολουθεί να είναι η πηγή της προέλευσής τους. Η 

φιλοσοφία αποτελεί το φυσικό χώρο ανάπτυξης του κριτικού στοχασμού και μας εφοδιάζει 
με τα απαραίτητα λογικά και μεθοδολογικά εργαλεία, ώστε να καταστούμε ικανοί να την 

καλλιεργήσουμε και να την υιοθετήσουμε ως τρόπο ζωής σε όλους τους τομείς του 

ανθρώπινου βίου και ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της εκπαιδευτικής πράξης. Στο ερώτημα 
«τι είναι η φιλοσοφία και τι μπορεί να μας προσφέρει;» μια σύντομη απάντηση θα ήταν αυτή 

που θα έλεγε πως η φιλοσοφία αποτελεί συλλογή προβλημάτων και προσπαθειών για να τα 

επιλύσουμε. Προβλήματα που αφορούν την αντίληψη, την αξιολόγηση, την ανθρώπινη 
ύπαρξη, τον ηθικό και πολιτικό βίο, προβλήματα που συνδέονται με δέσμη ερωτημάτων και 

συνεπάγονται την ανάλυση ή ανάπτυξη εννοιών, όπως ύπαρξη, γνώση, λόγος, αιτιότητα, 

θυμικό, βούληση, ευδαιμονία, αρετή, ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, δημοκρατία, κράτος, 

ιδιότητα του πολίτη, καθώς και προβλήματα που συνδέονται μεταξύ τους και απαιτούν τη 
σωστή χρήση της γλώσσας και της κριτικής δύναμης του νου με την οποία αυτά 

διασαφηνίζονται, μέσω των διαφόρων φιλοσοφικών μεθόδων, είναι μερικά από τα ζητήματα 

που απασχολούν τους φιλοσόφους και η εξέταση των οποίων προάγει την ανάπτυξη της 
γνώσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

Ποια είδη γνώσης πρέπει να περιλαμβάνει το αναλυτικό πρόγραμμα; Πώς κατανοείται 

η φύση της σχολικής γνώσης; Πώς ορίζεται η γνώση; Μεγάλο μέρος της γνώσης συνιστά 
αυτό που ονομάζεται στην επιστημολογία προτασιακή γνώση, η οποία εννοείται ως 

δικαιολογημένη, κατά έναν κατάλληλο τρόπο, αληθής πεποίθηση. Στο βαθμό που ένας από 

τους σκοπούς της εκπαίδευσης είναι η έλλογη κριτική γνώση, αυτή προϋποθέτει τη 

διασφάλιση της εφαρμογής επιστημικών κριτηρίων. 
Είναι όμως η αλήθεια και η δικαιολόγηση οι μόνες επιστημικές αξίες της σχολικής 

γνώσης; Οι μαθητές ως εξατομικευμένα γνωσιακά υποκείμενα μαθητεύουν σε γνωσιακές 

κοινότητες όπως το σχολείο. Ο σκοπός του σχολείου δεν περιορίζεται στην παροχή 
αξιόπιστης και αληθούς πληροφορίαs. Η εύρωστη σχολική γνώση προϋποθέτει την άσκηση 

της αυτόνομης γνωσιακής ικανότητας των μαθητών. Πώς είναι δυνατό όμως η παρεχόμενη 

ιδεώδης γνώση να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των ατομικών γνωσιακών 

υποκειμένων; Από τη στιγμή, μάλιστα, που η κουλτούρα, το φύλο, η φυλή, οι σχέσεις 
ηγεμονίας ή καταπίεσης ενσωματώνονται στη διεργασία της συγκρότησης της γνώσης, 

μπορούν να παραβλέπονται οι παραπάνω παράγοντες; Για παράδειγμα, η ανοικτή κατανόηση 

και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων συνιστά γνώση συλλογικής επίτευξης, που σημαίνει 
ότι η γνώση διαμεσολαβείται από ποικίλες αξίες. Εξάλλου, η ίδια η επιστημική αξία της 

ορθολογικότητας υποτείνει, ορισμένες φορές, την ανασκευή των προσωπικών μας 
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πεποιθήσεων. Πώς συνδέονται, επομένως, οι ευρύτερες διαστάσεις της γνώσης με τις 

επιστημικές αξίες της σχολικής επιστήμης; Υποστηρίζεται η άρση της έντασης που διέπει τη 
σχέση των πλαισιακών συνθηκών παραγωγής της γνώσης με την επιστημική αξία της 

αυτόνομης κριτικής σκέψης και προτείνεται η διεύρυνση των επιστημικών αξιών με αξίες 

διανοητικών ικανοτήτων και αρετών, όπως η κατανόηση, η κρίση και η γνωσιακή εγρήγορση. 

Επιπλέον, η φαινομενολογική φιλοσοφία τόσο στον E. Husserl, όσο και στους 
επιγόνούς του (M. Heidegger, A. Schulz, M. Merleau-Ponty), είναι πρωτίστως γνωστή για 

την κριτική της στην καρτεσιανών καταβολών νοησιαρχία και την ανάδειξη άλλων πτυχών 

της γνώσης που σχετίζονται με το θυμικό στοιχείο. Η φαινομενολογία της εκπαίδευσης ως 
διακριτική κατεύθυνση εντός της σύγχρονης φιλοσοφίας της εκπαίδευσης και πιο 

συγκεκριμένα η υπαρξιστική φιλοσοφία της εκπαίδευσης έχει αξιοποιήσει τα εννοιολογικά 

και μεθοδολογικά εργαλεία φαινομενολόγων φιλοσόφων προκειμένου να αναδείξει τη θυμική 
διάσταση των εκπαιδευτικών φαινομένων και να απαντήσει στα εκπαιδευτικά προβλήματα 

τονίζοντας το ρόλο και τη σημασία της παιδαγωγικής επίδρασης στο θυμικό στοιχείο. 

Επιχειρείται η θεώρηση της θυμικότητας (Befindlichkeit) στους φαινομενολόγους της 

εκπαίδευσης Otto Bollnow, Martinus Jan Lageveld και Donald Vandenberg προκειμένου να 
αναδειχθεί η σπουδαιότητα της φαινομενολογικής μεθόδου για την άσκηση του βλέμματος 

του παιδαγωγού στις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας που δεν έχουν γνωσιακό 

χαρακτήρα αλλά μπορούν να δομήσουν μια είτε θετική είτε αρνητική «παιδαγωγική 
ατμόσφαιρα», συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία ή την αποτυχία της. 

Τέλος, χρειάζεται να επισημανθεί επίσης πως ο προσδιορισμός των «ουσιαστικών» 

εκπαιδευτικών προβλημάτων και η ανεύρεση των καταλληλότερων διεξόδων επίλυσής τους 
εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις θεωρίες που διαμορφώνουν, καθοδηγούν και αιτιολογούν 

τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και μοιραία τελικώς κατευθύνουν την εκπαιδευτική πρακτική. 

Γιατί όμως η έννοια του κράτους διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικών; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι τόσο 
απλή, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι συσχετίζεται με τις σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση 

και τη διοίκηση, την οικονομία και τη διαμόρφωση της έννοιας του πολίτη. Η ανάλυση ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος και προγράμματος σπουδών δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιείται ξεχωριστά από την ανάδειξη του ρόλου, του σκοπού και των δομών της 

κρατικής διοίκησης. Ειδικότερα, κατά τον εικοστό αιώνα, η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικές 

πολιτικές που εφαρμόζονται αποτελούν μία ουσιαστική λειτουργία του κράτους. Ακόμη 

περισσότερο, στις μέρες μας, εξαιτίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η εκπαίδευση τείνει να 
καταστεί λειτουργία του ευρύτερου ευρωπαϊκού κράτους, το οποίο θέτει στόχους και 

δημιουργεί εκπαιδευτικές κατευθύνσεις, τις οποίες όλα τα μέλη κράτη που συμμετέχουν σε 

αυτήν την ένωση οφείλουν να ακολουθούν. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιχορηγούνται, 
προτείνονται, οργανώνονται και τελικώς επικυρώνονται από το κράτος.  

Επομένως, η ανάδειξη της σημασίας της καλλιέργειας της δημοκρατικής αγωγής και 

της πολιτικής γνώσης γενικότερα για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης κρίνεται απαραίτητη. Η δημόσια εκπαίδευση οφείλει να έχει ως στόχο της την 

έκφραση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων/δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν σε όλους τους 

μαθητές και τις μαθήτριες να καταστούν ισότιμοι συνειδητοποιημένοι πολίτες που θα 

μετέχουν ενεργά, με ποικίλους δημιουργικούς τρόπους, στη δημοκρατική διακυβέρνηση και 
θα κατανοούν τα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της ισότιμης ιδιότητας του 

πολίτη. Τα θέματα αυτά που σχετίζονται με βασικές παραμέτρους της πολιτικής φιλοσοφίας, 

όπως η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, 
είναι δυνατόν μέσα από τη μελέτη της ιστορίας της φιλοσοφίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, 

να ενισχύσουν την καλλιέργεια της δημοκρατικής αγωγής στους μαθητές και τις μαθήτριες. 
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Περίληψη 

 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται το ζήτημα της εννοιολόγησης της σχολικής γνώσης. Η βασική 
παραδοχή στην οποία στηρίζεται είναι ότι η σχολική γνώση, καίτοι διέπεται από καθολικούς 

κανονιστικούς επιστημικούς σκοπούς όπως η αλήθεια και η δικαιολόγηση, πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τις επιστημολογικά συναφείς διαφορές των ατομικών γνωσιακών υποκειμένων, δηλαδή τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των μαθητών, καθώς και τις συγκεκριμένες συνθήκες 

εντός των οποίων αυτοί μετασχηματίζουν και αναπαράγουν τη γνώση τους. Παράλληλα οι επιστημικοί 

σκοποί της σχολικής γνώσης προϋποθέτουν τη σχέση της εξάρτησης της εξατομικευμένης γνώσης, της 

γνώσης των μαθητών, από τη γνώση των άλλων, κυρίως από τη γνώση των ειδημόνων-εκπαιδευτικών 

ή από τη γνώση εκ της αξιόπιστης μαρτυρίας. Η εργασία αυτή εντοπίζει τη διάσταση που διέπει τη 

σχέση της αυτόνομης-εξατομικευμένης κριτικής σκέψης με τις πλαισιακές-σχολικές συνθήκες 

παραγωγής της γνώσης. Για την άρση της παραπάνω έντασης μεταξύ επιστημικής αυτονομίας και 

επιστημικής εξάρτησης, επιχειρείται μια ανάλυση του περιεχομένου των επιστημικών αξιών και 

προτείνεται η διεύρυνσή τους με αξίες διανοητικών ικανοτήτων και αρετών, όπως η κατανόηση, η 
κρίση και η γνωσιακή εγρήγορση. 

 

Abstract 
 

The aim of this paper is to examine the question of the conceptualization of school knowledge. The 
main assumption behind this paper is that school knowledge, although defined by universal normative 

epistemic goals such as truth and justification, should take into consideration the relevant 

epistemological differences of the individual epistemic agents, that is the specific characteristics of the 

development potential of the pupils as well as the particular circumstances under which pupils 

transform and reproduce their acquired knowledge. At the same time, the epistemic goals of school 

knowledge presuppose the relation between the dependence of individualized knowledge, i.e. the 

knowledge of the pupils, on the knowledge of others, in particular on the knowledge of the informed 

instructors or the knowledge acquired by a reliable testimony. This paper traces the dimension entailed 

on the relation between the autonomous-particularized critical thinking and the framework-school 

conditions producing knowledge. In order to ease the above tension between epistemic autonomy and 

epistemic dependence, it is attempted in this paper an analysis of the content of epistemic values and it 

is suggested their development via values of intellectual abilities and virtues, such as understanding, 
critical thinking and epistemic alertness.     

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ποια είδη γνώσης πρέπει να περιλαμβάνει η σχολική επιστήμη; Πώς κατανοείται η 

φύση της σχολικής γνώσης; Πώς ορίζεται η γνώση; Μεγάλο μέρος της γνώσης συνιστά αυτό 

που ονομάζεται στην επιστημολογία προτασιακή γνώση, η οποία εννοείται ως 
δικαιολογημένη, κατά έναν κατάλληλο τρόπο, αληθής πεποίθηση (Πουρνάρη 2013). Στο 

βαθμό που ένας από τους σκοπούς της εκπαίδευσης είναι η κριτική σκέψη ως ελεγμένη 

γνώση, αυτό αναγκαία προϋποθέτει τη διασφάλιση της αλήθειας των πεποιθήσεων, καθώς και 
τη δικαιολόγηση της αλήθειάς τους. 

Είναι όμως η αλήθεια και η δικαιολόγηση οι μόνες επιστημικές αξίες της σχολικής 

γνώσης; Οι μαθητές ως γνωσιακά υποκείμενα μαθητεύουν στη γνωσιακή κοινότητα του 
σχολείου. Η κουλτούρα, το φύλο, η φυλή, οι σχέσεις ηγεμονίας και καταπίεσης 

ενσωματώνονται στη συγκρότηση της γνώσης και συνιστούν ιδιαίτερους παράγοντες οι 

οποίοι δεν μπορεί να παραβλέπονται. Από αυτή την άποψη, η συμπερίληψη της σχέσης που η 
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γνώση, εγγενώς, έχει με την αναγκαία κατανόηση των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών 

συνθηκών της παραγωγής και της διάχυσης της γνώσης θεωρείται επιβεβλημένη 
πλαισιοθέτηση. Συχνά, επομένως, η επιστημική αξία της σχολικής επιστήμης υποτείνει τη 

ριζική ανασκευή ή την κριτική βελτίωση της πρότερης γνώσης των μαθητών (Κουζέλης 

1991). Η συνεργατικότητα στην κατανόηση και ερμηνεία, για παράδειγμα των ιστορικών 

γεγονότων, συνιστά γνώση συλλογικής επίτευξης, η διάχυση της οποίας μάλιστα 
διαμεσολαβείται από πολλαπλές ανασυγκροτήσεις. 

Εφόσον, όμως, η σχολική γνώση δεν «μεταδίδεται» απλώς ως αξιόπιστη πληροφορία 

αλλά αναπαράγεται ενεργά από τον μαθητή, μήπως θα πρέπει να προϋποθέτει, κατά 
ορισμένους τρόπους και σε κάποιον βαθμό, άσκηση της αυτόνομης γνωσιακής ικανότητας των 

μαθητών; Πώς συνδέονται, τότε, οι ευρύτερες διαστάσεις της κατάλληλης σχολικής γνώσης 

με τις καθολικές επιστημικές αξίες; 
Εδώ, εξετάζεται το ζήτημα της εννοιολόγησης της σχολικής γνώσης. Η βασική 

παραδοχή στην οποία στηρίζεται είναι ότι η σχολική γνώση, αν και διεπόμενη από 

καθολικούς κανονιστικούς επιστημικούς σκοπούς, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 

επιστημολογικά συναφείς διαφορές μεταξύ των ατομικών γνωσιακών υποκειμένων, δηλαδή 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των μαθητών, αλλά μέσα στις 

συγκεκριμένες συνθήκες εντός των οποίων αυτοί μετασχηματίζουν και αναπαράγουν τη 

γνώση τους. Παράλληλα οι επιστημικοί σκοποί της σχολικής γνώσης προϋποθέτουν τη σχέση 
της εξάρτησης της εξατομικευμένης γνώσης, της γνώσης των μαθητών, από τη γνώση των 

άλλων, κυρίως από τη γνώση των ειδημόνων-εκπαιδευτικών ή από τη γνώση εκ της 

αξιόπιστης μαρτυρίας.  
Η εργασία αυτή εντοπίζει τη διάσταση που διέπει τη σχέση της αυτόνομης κριτικής 

σκέψης με τις σχολικές συνθήκες παραγωγής της γνώσης. Για την άρση της παραπάνω 

έντασης μεταξύ επιστημικής αυτονομίας και επιστημικής εξάρτησης, επιχειρείται μια 

ανάλυση του περιεχομένου των επιστημικών αξιών και προτείνεται η διεύρυνσή τους με 
αξίες διανοητικών ικανοτήτων και αρετών, όπως η κατανόηση, η κρίση και η γνωσιακή 

εγρήγορση (Robertson 2009). 

 

2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
 

Η θέση της κατανόησης προεξάρχει ανάμεσα στις επιστημικές αξίες που είναι 

αναγκαίες είτε καθεαυτές είτε ως μέσα για την ενοποίηση της επίτευξης του γνωσιακού 

σκοπού. Η κατανόηση οργανώνει συνθετικά τα γνωσιακά περιεχόμενα σε έννοιες, 

υποδείγματα και δομές, συνεισφέροντας στη δυναμική του προσανατολισμού της σκέψης και 
της εφαρμογής της στην πράξη. Η Elgin (2007) υποστηρίζει ότι η κατανόηση, καθώς 

υπεραναπληρώνει την προτασιακή γνώση, πρέπει να συνιστά τον απώτερο σκοπό της 

σχολικής εκπαίδευσης αλλά και της έρευνας. Εάν γνώση και κατανόηση δεν συνιστούν 
ασύμβατους γνωσιακούς σκοπούς, η γνώση των επιμέρους προτασιακών πεποιθήσεων μπορεί 

να συνιστά μέρος μιας διευρυμένης έννοιας της γνώσης η οποία προϋποθέτει την κατανόησή 

της από το γνωσιακό υποκείμενο. Παράλληλα, η κατανόηση συνιστά μια ολιστική πρόσληψη 

του γνωστικού αντικειμένου, δηλαδή σύνθεση και ανασύνθεση των αρμών των επιμέρους 
γνώσεων ως σύνθεσης ανοικτού χαρακτήρα. 

Αν και ορισμένες περιπτώσεις κατανόησης μπορούν να εκφραστούν με προτασιακή 

μορφή, δηλαδή ως σύλληψη του νοήματος μιας γραμματικής πρότασης, υπάρχουν μορφές 
κατανόησης που δεν την προϋποθέτουν (μουσική σύνθεση). Στην περίπτωση αυτή θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για κατανόηση βαθμού. Επίσης, μολονότι η σχολική 

γνώση δεν ταυτίζεται με την επιστημονική, σε κάθε περίπτωση χρειάζεται αναφορά σε και 
μαθησιακή πρόσληψη των σχετικών φαινομένων. Σε αντίθεση με μια πρότερη γνώση 

προκατάληψης ή πλάνης, η κατανόηση από τον μαθητή χρειάζεται να ικανοποιεί ορισμένες 

συνθήκες επάρκειας (adequacy condition), όπως είναι, για παράδειγμα, η επιστημική αξία της 

αλήθειας της προτασιακής πεποίθησης (Riggs 2003, Roberts και Wood 2007). Εντούτοις, η 
βαθμιαία κατανόηση δεν υπόκειται στη δίτιμη αξία του αληθούς και του ψευδούς της 

προτασιακής γνώσης. 
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3. ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 
 

Εφόσον η ικανοποίηση του γνωσιακού στόχου περιλαμβάνει την κατανόηση, 

αναπόδραστα, αυτή συντελεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη πολλαπλών γνωσιακών 
ικανοτήτων που οδηγούν στον μετασχηματισμό, την αναπαραγωγή και την αξιολόγηση της 

γνώσης. Μόνο με κατάλληλες ικανότητες ανοίγει ο δρόμος για την κριτική σκέψη και τη 

διερώτηση της γνώσης (Βailin 1998, Siegel 1988, 2003), δηλαδή για την καλλιέργεια 

ικανοτήτων ανάλυσης επιχειρημάτων, έλεγχο της αλήθειας των προκειμένων τους, εκτίμησης 
της ορθότητας και εγκυρότητας επιχειρημάτων τα οποία συστήνουν τη σχολική επιστήμη ή 

τα επιμέρους πεδία της (Smith 2002). 

Η τεχνογνωσία της επιχειρηματολογίας, όμως, θα ήταν ένας ατελέσφορος στόχος, εάν 
η γνώση του «πώς να σκέφτομαι κριτικά» δεν συνιστούσε επιδίωξη διαρκείας, δηλαδή 

συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης της ίδιας της κατανόησης. Εξυπακούεται ότι  ο στόχος 

αυτός είναι εφικτός μόνον εάν οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν γνωσιακές 

ικανότητες που αντιστοιχούν στο στάδιο ανάπτυξης τους και σε συνάρτηση με το 
συγκεκριμένο γνωσιακό περιεχόμενο. 

Η δυνατότητα (ability), ως δυνάμει ενέργημα, και η ικανότητα (capability), ως ενεργεία 

τέλεση, δεν περιορίζονται, όμως, στον έλεγχο των θέσεων και ισχυρισμών ενός κλάδου της 
γνώσης. Η κριτική σκέψη ή η κριτική ορθολογικότητα στην εκπαίδευση έχει, επίσης, ως 

στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να αναδείξουν παραδοχές και να ασκήσουν κριτική σε 

εκείνες που είναι βαθειά ριζωμένες σε γνωσιακές και πολιτισμικές πρακτικές οι οποίες 
διαφεύγουν της τυποποιημένης εξέτασης. Αυτό το είδος της έρευνας αναζητεί να αναδείξει 

εναλλακτικές προσεγγίσεις ως τρόπους αξιολόγησης παραδεδομένων κοινοτοπιών και 

δεσμεύσεων, οι οποίες δημιουργούν νέες δυνατότητες σκέψης και πράξης. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα θα ήταν η έρευνα που σκοπεύει στην αποκάλυψη παραδοχών οι 
οποίες συνεπάγονται τη διατήρηση μορφών κοινωνικής αδικίας και των συναφών αξιακών 

προκαταλήψεων. 

Εξυπακούεται ότι η απάντηση στο ερώτημα «ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι σκέψης 
που προωθούν τον κριτικό χαρακτήρα της γνώσης;» δεν μπορεί είναι μονοδιάστατη. Οι 

γνωσιακές ικανότητες δεν είναι τυπικά αλγοριθμικές εκτελέσεις βημάτων μιας διαδικασίας-

ρουτίνας με βάση δεξιότητες (skills).  Η άσκησή τους απαιτεί πλαισιοθετημένη έρευνα και 
εκτίμηση της συγκεκριμένης περίστασης, καθώς και γνώση της εμπράγματης 

ενδεχομενικότητας στην οποία αυτές αναφέρονται. 

Το ζήτημα της διάκρισης της «γνώσης του πώς» ως τεχνογνωσίας έχει επισημανθεί 

από την πρωτοκαθεδρία, θα λέγαμε, της προτασιακής γνώσης ως «γνώσης του ότι» (Ryle, 
1949). Ωστόσο, η πρακτική γνώση, τουλάχιστον με ορισμένες εκδοχές της, θεωρήθηκε ότι 

μπορεί να αναχθεί σε προτασιακή γνώση (Sosa 2003, Stanley και Williamson 2001): η 

«γνώση του πώς» μπορεί να αποδοθεί με μια μορφή προτασιακής γνώσης,  μια γνώση 
περιγραφής ενός καθορισμένου τρόπου να κάνουμε κάτι. Όμως  η «γνώση του ότι» δεν είναι 

συμμετρική με την αγνωσία του «πώς να κάνω κάτι». Πρώτον, αν κάποιος δεν γνωρίζει πώς 

να κάνει κάτι, αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι δεν μπορεί να περιγράψει «πώς αυτό 

μπορεί να επιτελεστεί». Δεύτερον, μπορεί να γνωρίζει, για παράδειγμα, πώς να χειριστεί ένα 
μηχάνημα χωρίς την παραμικρή γνώση της εσωτερικής του δομής. Η πρώτη έχει ονομαστεί 

«γνώση του θεατή» (spectator), η δεύτερη «γνώση του δρώντος» (agential), ενώ και οι δύο 

σημασίες γνώσης, περαιτέρω, διακρίνονται ως προς τη δυνατότητα ή την προδιάθεση 
(disposition) του δρώντος υποκειμένου να επιτελέσει την εν λόγω πράξη. Εξάλλου, μπορεί 

κάποιος να έχει παραγωγική γνώση, δηλαδή να μην στερείται της σχετικής τεχνογνωσίας, 

εντούτοις, να μην έχει τη δυνατότητα να την εφαρμόσει λόγω φυσικής αδυναμίας. 
Ποιο είδος γνώσης χρειάζονται οι μαθητές; Η απάντηση εξαρτάται από τον υπέρτατο 

επιστημικό σκοπό κατά τη διδασκαλία των γνωσιακών ικανοτήτων. Εάν σκοπός είναι η 

απόκτηση, σε κάποιο βαθμό, της επιστημικής αυτονομίας του μαθητή, ακόμη και στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τότε είναι αναγκαία η καλλιέργεια της ικανότητας (capabilty) του 
μαθητή να σκέφτεται κριτικά μόνος του, σε κάποιο δυνατό βαθμό, με την πρακτική σημασία 

της διανοητικής «γνώσης τού πώς», και για τον δέοντα σκοπό. Επομένως, η αυτονομία της 

σκέψης εννοείται ως επιστημική και κανονιστική έννοια, δηλαδή εγγενώς ηθική. 
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4.ΕΠΙΣΤΗΜΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΕΙΣ 
 

Η ένταξη των γνωσιακών διεργασιών και ικανοτήτων στον επιστημικό χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης συνεπάγεται την ικανότητα της καλλιέργειας των σχετικών επιστημικών αρετών 

και προαπαιτεί, επιπλέον, την αναγκαία προδιάθεση (disposition) για την άσκηση τους, με 

τον ορθό τρόπο και στις κατάλληλες περιστάσεις.  

Οι μελέτες της σύγχρονης αρετολογικής επιστημολογίας (virtue epistemology) σχετικά 
με τις γνωσιακές αρετές εισηγούνται πλήθος σχετικών αρετών. Κεντρική δεσμεύση, στη 

θεώρηση αυτή, συνιστά η αναγκαία πρότερη ενάρετη προδιάθεση της αναζήτησης καλών 

λόγων, προκειμένου να υιοθετηθεί μια αληθής και δικαιολογημένη πεποίθηση στηριζόμενη 
σε αυτούς τους λόγους και μόνον. Συναφείς αρετές θεωρούνται η ανοικτότητα του νου, η 

διάθεση-ευμένεια απέναντι στις διαφορετικές πεποιθήσεις, η δεκτικότητα στην κριτική των 

άλλων, η ευλογικότητα (reasonableness), ο αυτοαναστοχασμός (self-reflectiveness) (Bonjour 

2002, Burbules 1991, Hare 2003, Sherman και White 2003, Siegel 1988, Riggs 2003). Oι 
γνωσιακές συγκινήσεις, όπως η αγάπη για την αλήθεια ή η εκτίμηση για το καλό επιχείρημα 

προϋποτίθενται ως χαρακτηριστικά συστατικά μέρη μιας επιστημικής αρετής (Scheffler 1991, 

Sherman και White 2003). 
Τι σημαίνει όμως επιστημικά ενάρετο υποκείμενο; Η επιστημική αρετή είναι μια 

προδιάθεση του χαρακτήρα υποκειμένου ή συνιστά μια εμπράγματη πτυχή της 

κοινωνικοποιητικής ταυτότητάς του; Στη δεύτερη περίπτωση, θα αρκούσε απλώς ένα 
κατάλληλο κίνητρο (Riggs 2003) ή χρειάζεται ικανοποίηση μιας συγκεκριμένης συνθήκης 

επάρκειας της σχετικής ικανότητας του γνωσιακού υποκειμένου; Θα αρκούσε η υιοθέτηση 

μια πεποίθησης επί τη βάσει των σχετικών λόγων στήριξης, για παράδειγμα, χωρίς τη γνώση 

ή την κατανόησή της; Ακόμη, αποφέρει πάντα η επιστημική αρετή γνωσιακή επιτυχία; 
Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική εξέλιξη των επιστημονικών θεωριών, οι οποίες 

μολονότι ξεπερασμένες εκτιμήθηκαν εκ των υστέρων για την ευρετική αξία τους στην 

πρόοδο της επιστήμης, η Διδακτική αναγνωρίζει τη χρησιμότητα και την επιστημολογική 
αξία του λάθους ως γόνιμης απόπειρας κατανόησης. Πάντως, εάν η επάρκεια της ικανότητας 

είναι αναγκαίο χαρακτηριστικό της επιστημικής αρετής, και όχι απλώς ένα συμπληρωματικό 

χαρακτηριστικό στο σύνολο πρόγραμμα των επιστημικών σκοπών της εκπαίδευσης, τότε 
είναι αναγκαίες και οι δύο, και η κατάλληλη προδιάθεση και η ικανότητα, και μπορούν να 

εννοηθούν ως ενιαίο παιδευτικό πρόταγμα.  

 

5. ΚΡΙΣΗ 
 

Επομένως, η προοδευτική ανάπτυξη της κρίσης (judgement), ως διανοητικής αρετής, 
θα ήταν αυτή που θα έκανε τη διαφορά, διακρίνοντας τη γνώση του ειδικού από τον αρχάριο 

(Dreyfus 2006). H εύρεση καλύτερων και λιγότερο καλών λόγων για την κρίση πάνω σε ένα 

θέμα, ασφαλώς και δεν ορίζεται με απόλυτα και εξωτερικά κριτήρια, διότι, ανάμεσα σε 
άλλους καθορισμούς, η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας, την οποία η κρίση προϋποθέτει για 

τη ρύθμιση της συζήτησης και την επίλυση ενός διανοητικού προβλήματος, δεν συνιστά και 

δεν μπορεί να είναι αλγοριθμική διαδικασία λήψης μιας απόφασης, τυπική περιγραφή 

βημάτων που οδηγούν αιτιοκρατικά στην κρίση. Η καλή διανοητική κρίση δεν είναι 
απροϋπόθετος επιστημικός σκοπός. Η επιτυχής ανάπτυξη της κρίσης προαπαιτεί διεργασία 

επίτευξης επιστημικών σκοπών, όπως η γνώση ως κατάλληλα δικαιολογημένη αληθής 

πεποίθηση, συνοδευόμενη από την κατανόησή της και, άρα, παρακινούμενη από επιστημικά 
ενδιαφέροντα-συμφέροντα, δηλαδή προδιαθέσεις, ικανότητες και κατάλληλο θυμικό, δηλαδή 

ένα σύνολο από αλληλένδετες διανοητικές αρετές. 

 

 

6. ΕΠΙΣΤΗΜΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
 

Ποια είναι όμως τα όρια της επιστημικής αυτονομίας του υποκειμένου; H κοινωνική 

επιστημολογία, σε ορισμένες εκδοχές της, δεν είναι η μόνη που έχει ασκήσει κριτική στην 

παραδοσιακή επιστημολογία, καθώς αυτή έχει διατηρήσει επί μακρόν την καρτεσιανή εικόνα 
της έρευνας ως δραστηριότητας του μεμονωμένου υποκειμένου σκέψης που επιδιώκει την 
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αλήθεια με το πνεύμα της ατομοκρατίας και της σαφούς αυτοθεμελίωσης (Goldman 1999, 

Πουρνάρη 2006). Κάποιας μορφής ατομοκρατική επιστημολογία απαντά και στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης, όταν γίνεται λόγος για τους επιστημικούς σκοπούς του εξατομικευμένου 

μαθητή με βάση την αξία της επιστημικής του αυτονομίας (Πουρνάρη 2014). 

Εντούτοις, κατά τη συγκρότηση της γνώσης, η στήριξη στη μαρτυρία (testimony) των 

άλλων, στην καλύτερη περίπτωση των «καθ’ ύλην αρμοδίων», είναι συνήθης και δεν 
αναφέρεται μόνο στην περίπτωση του αδαούς ο οποίος θα χρειαζόταν την αναγκαία στήριξη 

του στη γνώση του ειδήμονος. Η επιστημική εξάρτηση παράγεται στη σχέση μας με την 

άμεση μαρτυρία επιστημόνων, εκπαιδευτικών κ.τ.λ. εντός των θεσμών, δηλαδή στο πλαίσιο 
του συνολικού κοινωνικού καταμερισμού του γνωσιακού έργου. Στηριζόμαστε στις κοινωνικές 

πρακτικές για την παραγωγή, αναπαραγωγή ή ανασυγκρότηση και την αναδιανομή της 

γνώσης (Goldman 2002, Longino 1990, Nelson 1993, Schmitt 1994), εξαρτώμενοι από 
κυρίαρχες γνωσιακές πρακτικές, οι οποίες, εν πολλοίς, έχουν κληροδοτηθεί από άλλους 

προγενέστερους ειδικούς. Η  διαδεδομένη γνώση είναι μια από κοινού γνώση που μοιράζεται 

και διαχέεται από τα Μέσα Ευρείας Επικοινωνίας, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, από τον 

επίσημο Τύπο, από ποικίλα εγχειρίδια, από το ίδιο το σχολείο. 
Το εκπαιδευτικό σύστημα ενώ εκπαιδεύει τους ειδικούς σε κάθε τομέα για την 

παραγωγή της γνώσης, ώστε αυτοί να καθίστανται ικανοί να κρίνουν την καταλληλότητα των 

τεκμηρίων για τη στήριξη των γνωσιακών ισχυρισμών, παράλληλα, παρέχοντας τη σχολική 
γνώση των ειδικών, συντελεί στην εξάρτηση των μη ειδικών από τη γνώση των ειδικών. Πώς 

θα έπρεπε, όμως, να καλλιεργείται η εκπαίδευση των μαθητών πάνω σε νέα πεδία γνώσης ή 

σε διλημματικά ζητήματα του πρακτικού βίου, όταν οι μαθητές δεν διαθέτουν τις αναγκαίες 
ικανότητες της άμεσης αξιολόγησης της παρεχομένης μαρτυρίας; 

Έχουν προταθεί δύο είδη εκπαιδευτικών επιλογών που δικαιολογούν τις πεποίθηση εκ 

της μαρτυρίας στο πλαίσιο της επιστημικής εξάρτησης. Η πρώτη συνιστά μια κριτική στάση 

απέναντι στις συλλογικές γνωσιακές πρακτικές και μελετά τρόπους με τους οποίους αυτές θα 
μπορούσαν να ενσωματώσουν κλίσεις  που προσανατολίζουν τη γνώση και την κατανόηση. 

Η δεύτερη προτείνει μια από κοινού πολιτική υπευθυνότητα η οποία, υποστηριζόμενη από 

τους θεσμούς, αυξάνουν την πιθανότητα επιτυχίας της επιστημικής έκβασης. 
Μπορούν, όμως, οι αληθείς πεποιθήσεις εκ της μαρτυρίας, γραπτές ή προφορικές, να 

αποτελέσουν γνώση; Στο ερώτημα αυτό, ουσιαστικά, ζητούνται οι συνθήκες και οι όροι υπό 

τους οποίους μια αληθής πεποίθηση εκ της μαρτυρίας μπορεί να θεωρηθεί επαρκώς 

δικαιολογημένη από την εσωτερική σκοπιά του πρώτου προσώπου, εν προκειμένω του 
μαθητή ο οποίος θα εκτιμήσει τη γνωσιακή στάση του δασκάλου του. 

Σε τι συνίσταται η καταλληλότητα των σχετικών τεκμηρίων για τη δικαιολόγηση μιας 

εξαρτημένης πεποίθησης; Αν το εκπαιδευτικό σύστημα «μεταδίδει» πεποιθήσεις εκ της 
μαρτυρίας, μήπως αποδυναμώνει την επιστημική σημασία της γνώσης; Μπορεί η αποδοχή της 

φερεγγυότητας (trustworthiness) του δασκάλου να λογιστεί ως τεκμήριο δικαιολόγησης; 

Μπορεί η μαρτυρία να αποτελέσει, εν γένει, βασικό κριτήριο δικαιολόγησης, ώστε να 
δικαιούται κάποιος να δέχεται αυτό που ο επαΐων θεωρεί ως αληθές, υπό τον όρο ότι δεν 

συντρέχουν ενάντιες συνθήκες; 

Δεν θα ήταν εύλογο να θεωρηθεί δεδομένο ότι έχουμε πάντα την δυνατότητα του 

ελέγχου της αποκτημένης διά της μαρτυρίας πεποίθησης, ώστε να την στηρίξουμε στην άμεση 
γνώση των συνθηκών που την καθιστούν αληθή. Ίσως, η πεποίθηση που εξαρχής 

προσπορίζεται από την μαρτυρία να πρέπει να ελέγχεται στη βάση άλλων μορφών 

τεκμηρίωσης, όπως η συνοχή μιας πεποίθησης ως προς τις πηγές της ή η πλαισιακή 
αξιοπιστία της επί τη βάσει μιας σχετικά ικανοποιητικής επιβεβαίωσης (Adler 2002). 

Πάντως, όταν γνωρίζουμε ότι μια μαρτυρία είναι ψευδής, η επιλογή της άκριτης αποδοχής 

της είναι προφανώς μια λανθασμένη επιλογή (Fricker 1994). Επομένως, το επίμαχο ζήτημα 
που παραμένει, εφόσον οι μαρτυρίες δεν δικαιολογούνται πάντα επαρκώς ως γνώσεις, είναι 

υπό ποιες συνθήκες αυτές θα ήταν υπερασπίσιμες ώστε η αποδοχή τους να θεωρηθεί 

ορθολογική. 

Συνήθως, οι μαθητές βρίσκονται σε ευάλωτη επιστημική θέση ως προς τους δασκάλους 
τους οι οποίοι, διαθέτοντας κοινωνική, θεσμική ή άλλη εξουσία, έχουν τη δυνατότητα να 

επιβάλλουν τη μαρτυρία τους, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αυτή μπορεί να 
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θεωρηθεί δικαιολογημένη. Τότε οι μαθητές έχουν δύο επιλογές: Πρώτον, μια μαρτυρία να 

δικαιολογείται ως επιστημολογικώς φερέγγυα, εκτός και αν υπάρχουν υπερισχύοντες λόγοι 
για το αντίθετο. Σε αυτή την ήπια μορφή, οι μαθητές δεν θα χρειαζόταν λόγους 

δικαιολόγησης για την αποδοχή της, αλλά μόνον λόγους για την απόρριψή της. 

Δεύτερον, η φερεγγυότητα της μαρτυρίας να ελέγχεται πάντα. Στην  ισχυρή εκδοχή 

αυτής της επιλογής επιτρέπεται στον μαθητή να δέχεται τη μαρτυρία μόνο στη βάση της 
προσωπικής ικανοποίησής του ως προς τη διασφάλιση της ειλικρίνειας και της επαρκούς 

γνώσης του επιστήμονα εκπαιδευτικού. Σε μια πιο ήπια μορφή της, σε ορισμένα πλαίσια 

ιδίως της καθημερινότητας, η αποδοχή της μαρτυρίας θα μπορούσε να γίνει απλώς επειδή δεν 
υπάρχουν ολοφάνεροι λόγοι για τη μη αποδοχή της. 

Αυτό που διαφοροποιεί την πρώτη επιλογή από τη δεύτερη είναι η προαπαίτηση ότι ο 

μαθητής συνεχίζει να ελέγχει τα τεκμήρια, ακόμη και αν όταν εμπιστεύεται τον μάρτυρα. Η 
λεπτή διαφορά, κατά την Fricker (1994), έγκειται στον ενεργό τρόπο της έρευνας για την 

ύπαρξη αντιτεκμηρίων, ο οποίος θα μπορούσε να κατανοηθεί ως αντιγεγονοτική ευαισθησία 

(counter-factual sensitivity) ή γνωσιακή εγρήγορση. 

Ίσως, οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να επιλέγουν τη δεύτερη στάση η οποία ενθαρρύνει 
τους μαθητές να είναι ευαίσθητοι, είτε σε συνθήκες μη επιβεβαίωσης της μαρτυρίας, είτε, 

ακόμη, σε περιστάσεις κατά τις οποίες υπάρχει αρχικά επιβεβαιωμένη αποδοχή. Πόσο 

δραστήρια χρειάζεται να είναι αυτή η ελεγξιμότητα από πλευράς των μαθητών και σε ποιον 
βαθμό αυτή η ενεργητικότητα μπορεί να θωρηθεί επαρκής; Η αρχική αποδοχή, για 

παράδειγμα, θα μπορούσε να στηρίζεται στην παραδοχή της αξιοκρατικής δικαιοδοσίας του 

εκπαιδευτικού, όχι όμως και στην πάντοτε δεδομένη αξιοπιστία των πηγών που χρησιμοποιεί 
για τη στήριξη της μαρτυρίας του. 

Επομένως, η επάρκεια του βαθμού της επιστημικής εγρήγορσης  που αφορά ζητήματα 

που υπόκεινται στην εκτίμηση των συγκεκριμένων πλαισίων (κοινωνικών και ερευνητικών) 

δύσκολα μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων. Ο ορθολογιστικός σκεπτικισμός θα 
συνεκτιμούσε την ενδεχόμενη εμπειρία μιας προηγούμενης παραβίασης της εμπιστοσύνης. 

Αλλά η επιλογή μιας διαρκούς δυσπιστίας ίσως θα απειλούσε εν τέλει την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης  και, πάντως, θα απαιτούσε έναν πολύ υψηλό βαθμό 
επιστημικής εγρήγορσης, με κόστος όχι μόνο χρόνου αλλά και απαξίωσης των πηγών. 

Μια άλλη σημαντική εκτίμηση και κρίση θα μπορούσε να συμπεριλάβει τις άρρητες 

μεροληπτικότητες (implicit biases), για παράδειγμα του φύλου, της φυλής της τάξης ή της 

κουλτούρας (Fricker 2007, Selinger και Crease, 2006a). Από μια φεμινιστική οπτική, έχει 
υποστηριχτεί ότι, όχι μόνον εξατομικευμένες κρίσεις και επιτελέσεις, αλλά και γνωσιακές 

δομές με τους συναφείς ισχυρισμούς για παραδεδομένες αλήθειες, των εγχειριδίων για 

παράδειγμα, ενσωματώνουν κλίσεις και ενδιαφέροντα που δεν προωθούν τα αντίστοιχα των 
περιθωριοποιημένων ομάδων οι οποίες δεν συμμετέχουν στην παραγωγή της γνώσης. 

Φεμινίστριες φιλόσοφοι έχουν τονίσει ορισμένα χαρακτηριστικά μισογυνισμού στην 

παραδοσιακή δυτική φιλοσοφική γραμματεία, όταν η ορθολογικότητα, η αυτονομία και ηθική 
πρακτική έχουν αποκλειστεί ως δυνατά χαρακτηριστικά της γυναικείας ανθρώπινης ύπαρξης 

(Antony 2002, Harding 1991).  Ασφαλώς, ενώ δεν μποροεί να γίνουν αποδεκτές φεμινιστικές 

και μεταμοντέρνες αποδομήσεις που έχουν υποδείξει την απόρριψη αξιών όπως η γνώση και 

η αλήθεια, δεν χρειάζεται να μην αναγνωριστεί η εγκυρότητα ορισμένων από τις 
παρατηρήσεις τους, που υποδεικνύουν τη συγκρότηση της γνώσης σε πλαίσια προνομιακά 

και ηγεμονικά, τα οποία υποθάλπουν τον ρατσισμό και, εν τέλει, επιβάλλουν τον αποκλεισμό 

και την καταπίεση (Siegel 1998). 
Από ορισμένες απόψεις, δικαιολογημένα στην εκπαίδευση η επιστημική εγρήγορση 

περιορίζεται στο εξατομικευμένο υποκείμενο, μεριμνώντας για την καλλιέργεια της 

αυτονομίας της σκέψης του μαθητή. Έχουν όμως προταθεί συλλογικές στρατηγικές 
εκτίμησης πεποιθήσεων εκ της μαρτυρίας μέσα από υποδείγματα συνεργατικότητας τα οποία 

συντελούν στην επιστημική συνεξάρτηση ως διεύρυνση του διαλόγου. Μολονότι δοκιμαστικές 

προτάσεις, αυτές επιδιώκουν επικοινωνιακές διαμεσολαβήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν στην αλλαγή της σχέσης του αρχάριου με τον ειδικό και τη μεταστροφή της σε 
σχέση δικαιολογημένης συλλογικής διαπίστευσης (Goldman 2002, Dewey 1927, Ihde 2006, 

Selinger και Crease 2006a). 
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Βέβαια, αν η στήριξη στη μαρτυρία κρίνεται προβληματική, οι στρατηγικές αυτές δεν 

λύνουν το πρόβλημα. Η κύρια επιστημική συνέπεια της αποδοχής της μαρτυρίας ως πηγής 
δικαιολόγησης έγκειται στη μετατόπιση από τη δικαιολόγηση ως λόγους για μια πεποίθηση σε 

δικαιολόγηση ως λόγους για να πιστεύουμε τους ισχυρισμούς των άλλων. Εντούτοις, και στις 

δύο περιπτώσεις στηριζόμαστε σε πεποιθήσεις των άλλων. Εννοιολογικά πλαίσια, θεωρητικά 

υποδείγματα, γνωσιακές στρατηγικές, κοινωνικές σχέσεις, συναποτελούν την κοινή μας 
κοινωνική κληρονομιά. 

Στα επιστημονικά πεδία, ειδικότερα, γίνονται δεκτά ερευνητικά αποτελέσματα που δεν 

εκτιμώνται ως αυτόνομο αλλά μόνο ως συνεργασιακό εγχείρημα. Εδώ η αξία της 
ορθολογικότητας είναι κρίσιμη (Hardwig 2006) Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση του ρόλου 

της μαρτυρίας δείχνει και την ανάγκη του προσδιορισμού του κοινωνικού πλαισίου 

παραγωγής και αναπαραγωγής της γνώσης. Ο ανεξάρτητος στοχαστής δεν θα ήταν κάποιος 
που εργάζεται τελείως μόνος του, αλλά κάποιος που ασκεί την ελεγκτική του ικανότητα πάνω 

σε ό,τι προσλαμβάνει ορθολογικά, σε βάση είτε ατομική είτε κοινωνική (Coady 1994). Κάθε 

διαφορετική εννόηση της επιστημικής ανεξαρτησίας δεν θα συνεπαγόταν, απλώς, τον 

αδύνατο, ούτως ή άλλως στόχο της απαλλαγής από τις κοινωνικές επιρροές, αλλά, επιπλέον, 
τον αποκλεισμό της αξιολόγησης και κριτικής των διαπιστευτηρίων και των δυνατών 

επιλογών στις δημόσιες πρακτικές, οι οποίες δεν μπορεί παρά να είναι συνεργασιακές. 

Συνεπώς, η αυτονομία της σκέψης προϋποθέτει την κοινωνική και πολιτική διάσταση της, 
κάνοντας τους επιστημικούς σκοπούς της εκπαίδευσης μια βασική όψη της πολιτικής της 

εκπαίδευσης.   
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Περίληψη 

 

Η φαινομενολογική φιλοσοφία τόσο στον E. Husserl όσο και στους επιγόνους του (M. Heidegger, A. 

Schütz, M. Merleau-Ponty) είναι πρωτίστως γνωστή για την κριτική της στην καρτεσιανών καταβολών 

νοησιαρχία και την ανάδειξη άλλων πτυχών της γνώσης που σχετίζονται με το θυμικό στοιχείο.  Η 

φαινομενολογία της εκπαίδευσης ως διακριτική κατεύθυνση εντός της σύγχρονης φιλοσοφίας της 

εκπαίδευσης και  πιο συγκεκριμένα η υπαρξιστική φιλοσοφία της εκπαίδευση έχει αξιοποιήσει τα 

εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία φαινομενολόγων φιλοσόφων προκειμένου να αναδείξει τη 

θυμική διάσταση των εκπαιδευτικών φαινομένων και να απαντήσει στα εκπαιδευτικά προβλήματα 

τονίζοντας το ρόλο και τη σημασία της παιδαγωγικής επίδρασης στο θυμικό στοιχείο. Στη σύντομη 

παρέμβασή μας θα προσπαθήσουμε να δούμε τη θεώρηση της θυμικής εύρεσης (Befindlichkeit) και του 
θυμικού τόνου (Stimmung) στους φαινομενολόγους της εκπαίδευσης Otto Bollnow, Martinus Jan 

Langeveld και Donald Vandenberg προκειμένου να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα της 

φαινομενολογικής μεθόδου για την άσκηση του βλέμματος του παιδαγωγού στις πτυχές της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που δεν έχουν γνωσιακό χαρακτήρα αλλά μπορούν να δομήσουν μια είτε 

θετική είτε αρνητική παιδαγωγική ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία ή την αποτυχία της 

διαδικασίας καθεαυτής.     

 

Abstract 
 

Phenomenology in E. Husserl and in his successors (M. Heidegger, A. Schütz, M. Merleau-Ponty) is 

known primarily both for the harsh critique of Cartesian mentalism and the bringing forth of other 

affect-driven facets of knowledge. Phenomenology of education as a distinct field within the 

contemporary philosophy of education has valorized the conceptual and methodological tools of 

phenomenologists in order to investigate into the affective dimension of educational phenomena and 

respond to educational problems by emphasizing the role and importance of education in the formation 

of affects. In the paper we attempt at a closer look at the treatment of affectivity (Befindlichkeit) and of 

the affective attunement (Stimmung) by phenomenological philosophers of education such as Otto 
Bollnow, Martinus Jan Langeveld and Donald Vandenberg. In doing so we try to substantiate the 

importance of the phenomenological method for the training of educators in aspects of the educational 

process which do not possess a cognitive character, but which can nevertheless shape a positive or 

negative pedagogical atmosphere, thus contributing to the success or failure of the educational process 

as such.    

 
Η διαδικασία αυτή μέσω της οποίας η ανθρώπινη ουσία επαναπροσανατολίζεται και συνηθίζει στην περιοχή 

που έχει ορισθεί γι’αυτήν σε κάθε επιμέρους σημείο, είναι η ουσία αυτού που ο Πλάτωνας αποκαλεί παιδεία. 

Ο όρος δεν επιδέχεται μετάφρασης. Κατά τον τρόπο με τον οποίο ο Πλάτωνας  ορίζει την ουσία της, παιδεία 

σημαίνει την περιαγωγή της ψυχής, η οποία οδηγεί την ανθρώπινη ύπαρξη στο σύνολό της στην περιστροφή 

της ουσίας της. Συνεπώς, η παιδεία είναι ουσιωδώς μια κίνηση μετάβασης, κατά κύριο λόγο από την 

απαιδευσία στην παιδεία. Καθώς εμμένει στον χαρακτήρα της ως κίνηση μετάβασης, η παιδεία παραμένει 

πάντοτε συνδεδεμένη με την απαιδευσία. Ο γερμανικός όρος Bildung («εκπαίδευση», κυριολεκτικά 

«μόρφωση») προσεγγίζει πολύ στη σύλληψη της έννοιας της παιδείας, αλλά όχι καθ’ολοκληρίαν. Σε αυτή την 

περίπτωση, βέβαια, χρειάζεται να προσπορίσουμε εκ νέου στη Bildung την πρωταρχική της δύναμη ως όρου 

και οφείλουμε να λησμονήσουμε τη λανθασμένη ερμηνεία της οποίας υπήρξε θύμα στον ύστερη δέκατο ένατο 

αιώνα. 

(Martin Heidegger, Platons Lehre von der Wahrheit, 1930-1931/1942) 

 
Σε άρθρο του 1983 που δημοσιεύτηκε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού  παιδαγωγικής 

θεωρίας Phenomenology + Pedagogy ο Ολλανδός φιλόσοφος της παιδείας Martinus Jan 

Langeveld ξεκινά τον προβληματισμό του θέτοντας ερωτήματα για τον ρόλο της εκπαίδευσης 
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σε σχέση με τις βιωμένες εμπειρίες του κόσμου-της-ζωής (Lebenswelt), στο μέτρο που 

μεριμνούμε πάντοτε – ως ενήλικοι ή παιδιά, παιδαγωγοί ή διαπαιδαγωγούμενοι – για ένα 
συγκεκριμένο θέμα, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, με συγκεκριμένους ανθρώπους, εντός μιας 

συγκεκριμένης παράδοσης ή κουλτούρας.1 Η εστίαση στο συγκεκριμένο και εν πολλοίς 

άτυπο χαρακτήρα της βιωμένης πραγματικότητας του κόσμου-της-ζωής είναι ένα στοιχείο 
που κατά τον Langeveld η φαινομενολογία κατεξοχήν προβάλλει και καλλιεργεί όχι 

αποκλειστικά εντός της θεωρησιακής – θα λέγαμε – φιλοσοφίας αλλά και στη συνάντηση της 

τελευταίας με τις επιστήμες, ιδιαιτέρως τις επιστήμες του ανθρώπου ή του πνεύματος 

(Geisteswissenschaften).2 Στην πραγματικότητα, η έκκληση στο συγκεκριμένο, βιωμένο και 

γι’αυτό προ-θεωρητικό ή προ-γνωσιακό χαρακτήρα αυτού που ο Langeveld – κι όχι μόνο, 

όπως θα δούμε στη συνέχεια – «παιδαγωγική συνάντηση» αποτελεί τον πυρήνα των 

φαινομενολογικών προσεγγίσεων στην παιδεία.3 Για λόγους τόσο ιστορικούς όσο και 

συστηματικούς, που έχουν να κάνουν τόσο με την εκπαιδευτική πραγματικότητα όσο και με 

τη διένεξη Σχολών ή Παραδειγμάτων στο πεδίο της φιλοσοφίας της παιδείας, η 
φαινομενολογική φιλοσοφία, με όλη την πολυσχιδία και τον ετερόκλιτο χαρακτήρα των 

κατευθύνσεων εντός της κατόρθωσε να συγκεντρώσει μια σειρά στοιχείων τα οποία 

λειτούργησαν στους αντίποδες των παραδοσιακών θεωριών για την παιδεία σε 
φαινομενολόγους, όπως ο Otto Bollnow ή ο Eugen Fink, που ξεκινούν από τη 

φαινομενολογική φιλοσοφία – συγκεκριμένα τη φαινομενολογική ανθρωπολογία στον 

Scheler, τον Χάιντεγκερ ή τον Plessner4 – για να διαμορφώσουν μια φαινομενολογική 
παιδαγωγική ανθρωπολογία κι άλλους που ξεκινούν από μια πιο εμπειρική θεώρηση των 

φαινομένων της αγωγής και από αυτήν προσέρχονται στη φαινομενολογία, όπως o Martinus 

Langeveld και ο Donald Vandenberg.5 Πώς όμως η φαινομενολογική φιλοσοφία της παιδείας 
προσδιορίζει αυτές τις κλασικές θεωρίες; Χωρίς να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες, ας 

ακολουθήσουμε έναν σημαντικό διαχωρισμό στον οποίο προβαίνουν, μέσα από εν πολλοίς 

διαφοροποιημένες οπτικές, δύο φαινομενολογικής κατεύθυνσης φιλόσοφοι της παιδείας όπως 
ο Otto Bollnow και ο Donald Vandenberg. O μεν Bollnow αντιπαραθέτει τη 

φαινομενολογική-υπαρξιστική παιδαγωγική με δύο κυρίαρχες αναλογίες στο πεδίο της 

φιλοσοφίας της παιδείας, αυτή της χειροτεχνία και της τέχνης εν γένει κι εκείνη της 

                                                             
1 Αυτή η εμμονή στη συγκεκριμένη υφή της ανθρώπινης βιωμένης πραγματικότητας καθώς και στην 

προτεραιότητα του προθεωρησιακού έναντι του θεωρησιακού στοιχείου και της γνώσης ως προϊόντος διανοητικής 
αφαίρεσης, και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσεγγίζει τη φαινομενολογία της εκπαίδευσης σε 
άλλα σύγχρονα ρεύματα στη φιλοσοφία της παιδείας, όπως την υπαρξιστική φιλοσοφία της παιδείας: Bollnow, 
1959; Van Morris, 1966; Denton, 1972; Greene, 1973; Greene, 1978; Goodwin, 1976.   
2 «Από μια φαινομενολογική σκοπιά, αναζητούμε τα ουσιώδη νοήματα περισσότερο στην ανθρώπινη συνάντηση 

περισσότερο παρά στον αμιγώς θεωρησιακό στοχασμό ή στις θεωρησιακές θεωρίες (speculative theories), που 
απλώς και μόνο προφασίζονται ότι έχουν πρακτική σπουδαιότητα. Εάν αναζητούμε τα θεμέλια μας σε μια 
επιστήμη του ανθρώπου και, συνεπώς, ως πρακτικά δεσμευμένη κοινωνικοί δρώντες, πρέπει να εισαχθούμε στους 
ανθρώπινους χώρους της συνάντησης με συγκεκριμένους όρους. Το να κάνουμε λόγο για συνάντηση δεν σημαίνει 
ότι συναντάμε «άλλους» αλλά σημαίνει ότι συναντάμε «ο ένας τον άλλο»….» (Langeveld, 1983, p. 6). Επίσης: 
Lippitz, 1997. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, εντούτοις, η κατά τεκμήριο απουσία αναφορών στη 
φαινομενολογία της παιδείας ως διακριτική θεωρητική κατεύθυνση εντός της σύγχρονης φιλοσοφίας της παιδείας, 
σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τον πραγματισμό ή το μεταμοντέρνο. Βλ. ενδεικτικά: Curren, 2005; Siegel, 2012. 

Μια κατεύθυνση εντός της φαινομενολογίας της παιδείας, αυτή της ερμηνευτικής φαινομενολογίας, αναλύεται 
συχνά υπό ένα ορισμένο πρίσμα στο πλαίσιο των μεταδομιστικών ή και μεταμοντέρνων θεωρήσεων της παιδείας. 
Βλ. Peters, 1999.   
3 Βλ. ενδεικτικά:Vandenberg, 1981, pp. 38-63; Bolton, 1979, pp. 250-258; Troutner, 1974, pp. 148-164; Van 

Manen, 1982; Scudder, Mickunas, 1985. 
4 Συγκεκριμένα ο Bollnow επισημαίνει: “Προερχόμενος από την ιστορική φιλοσοφία της ζωής του Wilhelm 
Dilthey, αλλά και επηρεασμένος αποφασιστικά από την υπαρξιακή φιλοσοφία του Martin Heidegger, είδα στη 
φιλοσοφική ανθρωπολογία, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον Helmuth Plessner, τη δυνατότητα μιας νέας, 

περά από αντιθέσεις, θεμελίωσης της φιλοσοφίας.” (Bollnow, 1986, p. 9). Πρβλ. Bollnow, 1975. Για μια συνολική 
εκτίμηση των πολλαπλών επιδράσεων – φαινομενολογικών, ερμηνευτικών, υπαρξιστικών και με αναφορά στη 
φιλοσοφία της ζωής – σε παιδαγωγικές θεωρίες όπως αυτή του Bollnow: Θεοδωρόπουλος, 1999, σ. 278.  
5 H φαινομενολογική παιδαγωγική ανθρωπολογία του Eugen Fink, λόγω ακριβώς του σύνθετου και 

πολυδιάστατου χαρακτήρα της, δεν θα αποτελέσει θέμα της πραγμάτευσής μας σε ό,τι ακολουθεί. Τα 
συμπεράσματά μας, σε κάθε περίπτωση, εμπνέονται και από τις αναλύσεις του. Βλ. ενδεικτικά: Fink, 1992. 
Σχετικά με τη φαινομενολογική παιδαγωγική του Fink, βλ.: Bruzina, 2005, pp. 266-289. 
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οργανικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την πρώτη αναλογία, ο παιδαγωγός είναι όπως ο τεχνίτης 

υπό την έννοια ότι «πλάθει» το υλικό του, τον διαπαιδαγωγούμενο μέσω ενός εμπρόθετου, 
προσχεδιασμένου πλάνου δράσης ενώ το προϊόν αυτής της διεργασίας είναι το αποτέλεσμα 

της επιδέξιας και εύστοχης χρήσης μεθόδων. Σε αυτήν αντιστοιχεί αυτό που ο Bollnow 

αποκαλεί «τεχνολογική θεώρηση» (technologische Auffassung) της παιδαγωγικής, καθώς 

σύμφωνα με αυτό το επιστημολογικό Παράδειγμα η εκπαίδευση είναι ένα «ποιείν» 

(herstellen), με άλλα λόγια, κάτι που «κάνουμε» περισσότερο από κάτι που είμαστε.6 

Σύμφωνα με τη δεύτερη αναλογία, η ανθρώπινη ανάπτυξη δεν είναι προσδιορισμένη εκ των 
προτέρων από μια εξωγενή επίδραση αλλά έχει ως εγγενές κίνητρο την ανάπτυξη 

(Wachsenlassen), όπως στην περίπτωση ενός δέντρου ή ενός ζωντανού οργανισμού 

γενικότερα. Πρόκειται για ένα «παράδειγμα» που ο Bollnow προσδιορίζει ως την 

«οργανολογική θεώρηση» (organologische Auffassung) της Παιδαγωγικής. Είναι αναμφίβολο 
ότι οι καταβολές των δύο αυτών αναλογιών δεν είναι τυχαίες καθώς αντιστοιχούν σε δύο 

σημαντικές διακριτές στιγμές στη φιλοσοφία της νεωτερικότητας, αυτή του Διαφωτισμού σε 

ό,τι αφορά την «τεχνολογική» αναλογία7 κι εκείνη του Ρομαντισμού σε ό,τι αφορά την 

«οργανολογική» αναλογία.8 Οι δύο αναλογίες είναι, επίσης, σύνθετες ως προς τη φύση τους, 

καθώς  εμπλέκουν μια σειρά παραμέτρων – οντολογικών, γνωσιοθεωρητικών και, κυρίως σε 
ό,τι αφορά το θέμα μας εδώ, ανθρωπολογικών: στην πραγματικότητα, για έναν 

φαινομενολόγο της εκπαίδευσης, όπως ο Bollnow, η παιδαγωγική ανθρωπολογία συνιστά το 

θεμέλιο της παιδαγωγικής θεωρίας και θα πρέπει να ερείδεται σε μια φαινομενολογική 

ανθρωπολογία.9 
Προκειμένου να διευκρινίσει τον τύπο εκπαιδευτικής εμπειρίας που προάγει η 

φαινομενολογία ο Donald Vandenberg διακρίνει μεταξύ δύο τύπων εκπαιδευτικής 

διαδικασίας· ο πρώτος τύπος ευνοεί την τυπική, αντικειμενική γνώση και πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο της εγκύκλιας εκπαίδευσης (schooling). Κατά τον πρώτο τύπο, ο 

διαπαιδαγωγούμενος συναντά τον κόσμο ως γεωγραφία (world as geography), πράγμα που ο 

Vandenberg συνδυάζει με μια σειρά από άλλα στοιχεία όπως η έμφαση στις συμβολικές 
διαδικασίες κι επιστήμες, το αμιγώς νοησιαρχικό περιεχόμενο της μάθησης, την τάση για 

θεσμοποίηση της γνώσης και των κλάδων της, τέλος, την τάση για αποπροσωποποίηση της 

σχέσης μας με τον κόσμο, μεταξύ άλλων10 Κατά τον δεύτερο τύπο, o κόσμος συναντάται ως 
τοπίο (landscape) και αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση των προθεωρησιακών 

καταβολών της σχέσης μας με το βιόκοσμο, την αμφισβήτηση του ιδεώδους της 

αντικειμενικότητας, την προσήλωση στο συγκεκριμένο έναντι των τυπικών στοιχείων γνώσης 

και των αφαιρέσεων, τέλος, την ανάδειξη της ανθρώπινης περατότητας.11   

Χρησιμοποιώντας το υπαρξιστικό λεξιλόγιο, ο Vandenberg κάνει λόγο αντίστοιχα για 

αυθεντική και αναυθεντική κατάσταση μάθησης, μιας και όχι όλες οι μαθησιακές 
καταστάσεις οδηγούν σε μια «διάνοιξη» του κόσμου (οι χαϊντεγκεριανοί απόηχοι αυτών των 

αναλύσεων είναι κάτι περισσότερο από φανεροί). Αν και κατά τον Vandenberg, o 

                                                             
6 Bollnow, 1968, σσ. 13-14. Πρβλ. Bollnow, 1986, σσ. 52-53. 
7 Kant, 1983. Για το θέμα αυτό, βλ. επίσης: Μαγγίνη, 2005-2007, σσ. 85-90. 
8 Bollnow, 1966, p. 96. O Bollnow ανάγει τη διάκριση αυτή στη διάκριση μεταξύ μιας «μηχανιστικής» και μιας 

«οργανικής» αντίληψης περί της πραγματικότητας. Βλ. επίσης σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της «οργανολογικής» 
αντίληψης με τον Ρομαντισμό: Bollnow, 1977. 
9 Bollnow, 1965. 
10 «H κατάκτηση ενός κόσμου καθαρής γεωγραφίας είναι ο διαχωρισμός μεταξύ αναστοχαστικής και προ-
αναστοχαστικής συνείδησης και η καθ’ολοκληρίαν ταύτιση της συνείδησης με αναστοχαστικές, δομημένες, 
«συμβολικές διαδικασίες» με έναν τρόπο που αποξενώνει την αναστοχαστική από την προ-αναστοχαστική 
συνείδηση του προσώπου. Μέσα από αυτή την αλλοτρίωση, που είναι η σκοπιά του συνηθούς, φυσιοκρατικού 

ρεαλισμό του κοινού  νου, η επικράτεια της προ-αναστοχαστικότητας, το τοπίο, είναι «ασυνείδητο» και πράγματι 
αυτό μοιάζει να είναι: εντός της αναυθεντικής ύπαρξης η κατάσταση-του-είναι κάποιου [ενός προσώπου] περνά 
ως επί το πλείστον απαρατήρητη, οι θυμικές του διαθέσεις αποδίδονται σε άλλους, οι πιο επιφανειακές 
συγκινήσεις και συναισθήματα βρίσκονται σε δυσαρμονία με τη βαθύτερη κατάσταση του είναι του και η 
αυτογνωσία του που έχει να κάνει με το τι του συμβαίνει είναι εντελώς συγκυριακή.» (Vandenberg, 1971, σ. 86 
κ.ε.).   
11 Στο ίδιο.  
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πραγματισμός, ιδιαιτέρως ο Dewey, είχε κατορθώσει να διακρίνει αυτές τις δύο καταστάσεις 

κάνοντας λόγο για άμεση (immediate) και έμμεση (mediated) γνώση, η φαινομενολογία 
επιτυγχάνει περισσότερα σε αυτή την κατεύθυνση, αφού απαρνιέται τις μεταφυσικές 

προϋποθέσεις του ενώ ταυτοχρόνως δεν αντικειμενοποιεί αλλά απλώς περιγράφει αυτές τις 

δύο δομές. Αυτό που, κατά τον Vandenberg, καθιστά τη φαινομενολογία επιτυχή στην 

κατεύθυνση μιας πιο «τιθέμενης» (situated) παιδαγωγικής γνώσης είναι η απάρνηση της 
αντικειμενιστικής γνώσης και γλώσσας, πράγμα που είναι παρόν ακόμη και στον 

πραγματισμό του Dewey.12 Για τον Vandenberg θεμελιώδους σημασίας είναι η κριτική της 
φαινομενολογίας στην αναγωγιστική τάση της ταύτισης της εκπαίδευσης με την εγκύκλια 

μόρφωση (schooling), της θεωρίας της εκπαίδευσης με τη μαθησιακή θεωρία, τέλος, της 

διδασκαλίας με τη μετάδοση της γνώσης. Στο ερώτημα, κατά συνέπεια, για τη θεμελίωση της 

εκπαίδευσης, η απάντηση του φαινομενολόγου της εκπαίδευσης είναι ότι αυτή δεν μπορεί να 
είναι γνωσιακή καθώς - κι αυτό αφορά συγκεκριμένα τον Vandenberg και φαινομενολόγους 

της εκπαίδευσης όπως ο Michael Peters13 - αυτή οφείλει να έχει ένα στερεό οντολογικό 

θεμέλιο με την ιδιαίτερη σημασία που προσδίδει ο Χάιντεγκερ  στην οντολογία.14  
H φαινομενολογία στον Χούσσερλ – αλλά και στους επιγόνούς του (Sartre, 

Χάιντεγκερ) – χρησιμοποιεί τη φαινομενολογική μέθοδο για να περιγράψει «καθαρά» τα 
ενεργήματα της συνείδησης προσπαθώντας να αποφύγει τις θεωρητικές αφαιρέσεις και τις 

ιδεαλιστικές προκαταλήψεις, ανακαλύπτοντας έτσι την πρόσβαση στο προγνωσιακό επίπεδο 

της συνειδητότητας. Η ανακάλυψη της αποβλεπτικής δομής οδηγεί ακριβώς στην παράκαμψη 

τόσο της φυσιοκρατικής μεταφυσικής όσο και του αθώου ρεαλισμού – στα οποία υποκύπτουν 
και οι συμπεριφοριστικές κοινωνικές επιστήμες – προσπαθώντας να περιγράψουν τα 

εκπαιδευτικά φαινόμενα μέσα από τις συνθήκες της ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία νοείται 

μέσω της δομής της υπέρβασης ως ούσα-μέσα-στον-κόσμο κι όχι ως ένα μεμονωμένο 

υποκείμενο γνώσης ή ένα σολιψιστικό εγώ.15 Είναι υπό αυτό το πρίσμα που ο Vandenberg 

θέτει σε προτεραιότητα την επεξεργασίας μιας φαινομενολογίας του κόσμου του παιδιού, 

καθώς ο καθεαυτό ρόλος του παιδαγωγού είναι να κάνει να αναδυθούν περιγράφοντας τις 
αυθεντικές διανοικτικές δυνατότητες του παιδιού στο μέτρο που αυτό είναι «εκεί μέσα στον 

κόσμο». Όμως, κι εδώ ο Vandenberg, όπως κι ο Bollnow με τρόπο ακόμη πιο συστηματικό 

ακολουθεί τη φαινομενολογική πραγμάτευση του Χάιντεγκερ στο Είναι και Χρόνος, η 
υπαρκτική διάνοιξη του κόσμου γίνεται δυνατή μέσω των ενεργημάτων της κατανόησης που 

είναι θυμικά πρωτίστως κι όχι γνωσιακά.16  

Ακολουθώντας τις αναλύσεις των Χάιντεγκερ και Bollnow, ο Vandenberg 
αναγνωρίζει δύο τύπους θυμικών διαθέσεων ή τόνων (moods), αυτόν των «συσταλτικών 

θυμικών διαθέσεων» (constricted), οι οποίες οδηγούν στον περιορισμό των δυνατοτήτων 

διάνοιξης του κόσμου από το παιδί/τον παιδαγωγούμενο και εκείνο των διασταλτικών 
(expansive) θυμικών διαθέσεων που οδηγούν στη διεύρυνση των διανοικτικών-του-κόσμου 

δυνατοτήτων του κάνοντας λόγο για το «θυμικό  a priori της εκπαίδευσης».17 O Vandenberg 

ακολουθεί τον Bollnow στην υιοθέτηση του όρου «παιδαγωγική ατμόσφαιρα» έναντι των 
κοινών όρων «παιδαγωγικό κλίμα» και «παιδαγωγικό περιβάλλον», οι οποίοι δίνουν την 

εντύπωση ότι η «ατμόσφαιρα» μιας σχολικής τάξης μπορεί με κάποιον τρόπο να 

κατασκευαστεί και να ελεγχθεί μέσω μέσω μηχανικών δράσεων. Η τεχνολογική αναλογία 

είναι, εντούτοις, κατά τον Vandenberg ακατάλληλη για να αποδώσει την περιπλοκότητα και 
το βάθος των θυμικών διαθέσεων που υπόκεινται της σχέσης διδάσκοντος-διδασκομένου 

                                                             
12 Dewey, 1966, pp. 285, 295. Βλ. σχετικά: Vandenberg, 2008, σ. 255. 
13 Βλ. ενδεικτικά: Peters, 2002 και Peters, 2009. 
14 Vandenberg, 1971, p. 16. 
15 Vandenberg, 1971, 29, pp. 32-33. 
16 Χάιντεγγερ, 1985, σ. 230 (ελαφρώς τροποποιημένη μετάφραση). Για μια θεώρηση της θυμικής φύσης της 

προκατανόησης ως διανοικτικής του κόσμου ικανότητας στον Χάιντεγκερ με πρωτίστως πραξεολογική κι όχι 
θεωρητική λειτουργία: Okshevsky, 1992, pp. 12-23. Βλ. Επίσης για μια ανάλυση που προχωρεί περαιτέρω την 
προβληματική του Είναι και Χρόνος: Bollnow, 1980.  
17 Vandenberg, 1975, p. 45. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ανάλυση των θυμικών διαθέσεων στον Bollnow 

αποτελεί εδώ τη βάση της πραγμάτευσης του Vandenberg (p. 41  κ.ε.). 
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προσδιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αμοιβαία τους «συντονία» (attunement). Ο 

Vandenberg αντιτίθεται εδώ στη ψυχολογική θεώρηση των θυμικών διαθέσεων και της 
παιδαγωγικής ατμόσφαιρας προκρίνοντας την επεξεργασία της οντολογικής τους 

διάστασης.18  

Με ανάλογο τρόπο ο Otto Bollnow κάνει λόγο για τη φαινομενολογική ή 
υπαρξιστική παιδαγωγική όχι ως την εναλλακτική απέναντι στα δύο κυρίαρχα 

«παραδείγματα» αλλά ως ένα τρίτο, το οποίο έχει ειδοποιό διαφορά από τα προηγούμενα, 

καθώς αυτά δεν είναι σε θέση να συλλάβουν την κεντρική σημασία των «ατμοσφαιρικών 

προϋποθέσεων» της παιδαγωγικής σχέσης.19 To ζήτημα των προγνωσιακών, θυμικών 

προϋποθέσεων της γνώσης δεν ανήκει σε καμία από τις δύο κυρίαρχες τάσεις εντός της 

παιδαγωγικής θεωρίας καθώς καμία από τις δύο δεν παροτρύνει σε μία αυθεντική 

εναλλακτική.20 Αντιθέτως, η ανάδειξη του ζητήματος της παιδαγωγικής ατμόσφαιρας 

καθιστά δυνατή μια νέα κατανόηση της διαδικασίας της αγωγής και σε αυτό το πλαίσιο την 

επεξεργασία νέων κατηγοριών για την κατανόησή της.21 Στο σύνολο των κατηγοριών αυτών 
ο Bollnow δίνει τον προσδιορισμό των «ασταθών μορφών αγωγής», όπου ο χαρακτηρισμός 

της αστάθειας δεν είναι αξιολογικά αρνητικός αλλά, αντιθέτως, φωτίζει τα πολλά εκείνα 

φαινόμενα της ανθρώπινης ζωής για τα οποία δεν ισχύει η σταθερή προοδευτική ανάπτυξη ή 
εκδίπλωση αλλά η αιφνίδια μεταβολή (Umschlag) και η κρίση(Krise): «…η παράσταση μιας 

οργανικής αύξησης επηρεασμένη από την ανάπτυξη των φυτών δεν εκφράζει και πολύ την 

ανθρώπινη ζωή, γιατί, πιο σωστά, ο άνθρωπος μόνο με το πέρασμα διαμέσου της κρίσης – 
και βασικά με κανέναν άλλο τρόπο – μόνο με το πέρασμα δια μέσου αυτής ολόκληρης της 

υπέρτατης απειλής μπορεί να αποκτήσει το αληθινό ίδιον-είναι (Selbst-sein) του, που 

σημαίνει μια σταθερή στάση, υπεύθυνη γι’αυτόν τον ίδιο απέναντι σ’όλες τις επιδράσεις.».22 
Επιστρατεύοντας τον υπαρξισμό, τη φιλοσοφία της ζωής, αλλά και την ερμηνευτική 

φαινομενολογία, ο Bollnow παρατηρεί: «Όταν κάποιος ξεκινάει από την ύπαρξη με την 

αυστηρή έννοια της υπαρξιακής φιλοσοφίας, εκείνο τον εσώτατο πυρήνα στον άνθρωπο, που 
πάντοτε μόνο προς στιγμή  φωτίζεται και μεσ’ στη στιγμή πάλι εξαφανίζεται, θα μπορούσε η 

αγωγή να εμφανιστεί ως κάτι το εντελώς αδύνατο και επομένως η παραμικρή προσπάθεια 

γι’αυτήν χωρίς κανένα νόημα, τουλάχιστον εφόσον αντιλαμβάνεται κάποιος την αγωγή με 

την έννοια μιας σταθερής προοδευτικής διαμόρφωσης. Η εικόνα όμως αλλάζει, εφόσον 
κάποιος, ακολουθώντας το νήμα της υπαρξιακής φιλοσοφίας, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν στην 

ανθρώπινη ζωή γεγονότα, που εμπλέκονται ξαφνικά και με αστάθεια, που με κανέναν τρόπο 

δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως απλές εξωτερικές διαταραχές, υπηρετούν όμως μέσα 
σ’αυτή μια βαρυσήμαντη, θετικά αξιολογούμενη λειτουργία, και ότι επομένως αντιστοιχούν 

σε επίσης ασταθείς μορφές, που εντάσσονται στην αγωγή».23 Είναι φανερό ότι αυτό που 

συνιστά τον στόχο της κριτικής του Bollnow, και των φαινομενολόγων και υπαρξιστών 
φιλοσόφων της παιδείας, είναι οι θεμελιώδεις όροι του κραταιού για όλο τον 19

ο 
αιώνα 

ιδεώδους της παιδείας/μόρφωσης (Bildung) με την ιδέα περί σταθερής και αναλλοίωτης 

ουσίας που αυτό εξυπακούει.24 Αυτό είναι φανερό στο εννοιολογικό οπλοστάσιο που 
επιστρατεύει για την επεξεργασία των «ασταθών» ή «ασυνεχών» μορφών αγωγής που 

προτείνει απέναντι στα ιδεώδη περί σταθερούς εξέλιξης και προόδου που επικράτησαν στη 

νεωτερική παιδαγωγική αντίληψη.25  

                                                             
18 Vandenberg, 1975, p. 39.  
19 Bollnow, 1968, p. 18. 
20 Βλ. ενδεικτικά: Bollnow, 1981. 
21 Στο ίδιο, pp. 110-111. 
22 Bollnow, 1986, σ. 63. Βλ. επίσης: Bollnow, 1966· Fink, 1989. Επίσης, για τη σχέση της αγωγής με τα 

φαινόμενα κρίσης που σηματοδοτούν την όψιμη νεωτερικότητα: Vandenberg, 1990, pp. 15-16, 86-88. 
23 Bollnow, 1986, p. 57. Για μια διεξοδική πραγμάτευση, αφετέρου, της παραδοσιακής ουσιοκρατικής αντίληψης 
για το αγώγιμο του ανθρώπου: Weber, 1960, pp. 35-44. 
24 Βλ. ενδεικτικά: Humboldt, 1980, pp. 243-240. Σχετικά με αυτό: Titze, 1993, pp. 108-111. 
25 Για την αντιπαράθεση της «παιδαγωγικής «συνάντησης» ως κατεξοχήν μορφής «ασταθούς» αγωγής στο 

ιδεώδες της Bildung: Koskela, Siljander, 2014, pp. 71-80. 
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Συνεπώς, η φαινομενολογική παιδαγωγική επιζητεί να θέσει στο επίκεντρο το ζήτημα 

των θυμικών διαθέσεων στην αγωγή όχι ως ένα ακόμη αντικείμενο προς θεματοποίηση αλλά 
ως κάτι που λόγω της μη εξαντικειμενικεύσιμης φύσης του δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο 

θεωρητικής πραγμάτευσης αλλά απλώς να περιγραφεί – με την έννοια της φαινομενολογικής 

περιγραφής – «στην παιδαγωγική-ανθρωπολογική θεμελιώδη δομή του».26 H «παιδαγωγική 
ατμόσφαιρα» εγκαθιστά έτσι μια πρωταρχική σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο, γι’αυτό και 

η μελέτη της από τον Bollnow, αλλά και από άλλους φαινομενολόγου, όπως ο Fink και ο 

Vandenberg, γίνεται σε συνάφεια με τη φαινομενολογική προσέγγιση του χώρου, του χρόνου 

και της γλώσσας.27 Ιδιαιτέρως ο χώρος μοιάζει να έχει ιδιαίτερη σημασία για την 

επεξεργασία των θυμικών διαθέσεων μέσω της επεξεργασίας αυτού που ο Bollnow αποκαλεί 

«σύντονος χώρος» (gestimmte Raum).28 Συγκεκριμένα, για τον Bollnow, η θυμική συντονία 
(Gestimmtheit) είναι ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό κάθε χώρου ενώ η κατανόηση κάθε 

βιωμένου χώρου γίνεται δυνατή μέσω των θυμικών διαθέσεων: “Ο ίδιος ο θυμικός τόνος δεν 

είναι τίποτε υποκειμενικο «εντός» του ανθρώπου και τίποτε αντικειμενικό, το οποίο μπορεί 
να ευρεθεί «έξω», στον περιβάλλοντα χώρο του, αλλά σχετίζεται με τον άνθρωπο στην 

αδιαίρετη ενότητά του με τον περιβάλλοντα κόσμο του [Umwelt]. Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο  

και ο θυμικός τόνος είναι φαινόμενο-κλειδί για την κατανόηση του βιωμένου χώρου”.29 Αυτή 
η συστοιχία θυμικών διαθέσεων και βιωμένου χώρου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την 

κατανόηση των φαινομένων της αγωγής καθώς, όπως διαπιστώνει ο Bollnow με αφετηρία τη 

χαϊντεγκεριανή υπαρκτική αναλυτική, αλλά και τη φαινομενολογικής κατεύθυνσης 
ψυχοπαθολογία του Ludwig Biswanger, οι «ατμοσφαιρικές σχέσεις» ή οι θυμικές 

καταστάσεις επηρεάζουν το «βίωμα του χώρου» - ως «εσώτερο χώρο» (Innenraum), ως  χώρο 

της ανθρώπινης συνύπαρξης, ως χώρο ευφορίας (euphorische Raum), ως ιδιωτικό χώρο της 

κατοικίας,30 αλλά και ως χώρο δημοσιότητας31 - στο μέτρο που έχουν να κάνουν με το 
αίσθημα της στενότητας ή του εύρους ως αυτό που παρεμποδίζει ή ενθαρρύνει την εξέλιξη 

της ζωής.32 Ο Bollnow προσδιορίζει την «παιδαγωγική ατμόσφαιρα» και τη συγκινησιακή 
κατάσταση του παιδιού μέσα από τη διττότητα των θυμικών διαθέσεων της χαράς – αλλά και 

της διάθεσης εκείνης του «αυριανού» (Morgendliche) που διανοίγει το παιδί διαρκώς στο 

μέλλον - και θλίψης ως των συνθηκών εκείνων που καθιστούν δυνατή τη διάνοιξη στον 
κόσμο ή, αντιθέτως, την απομόνωση στον εαυτό και την απώλεια της αναφοράς στον 

κόσμο.33 Ο Bollnow σχετίζει άμεσα τη θυμική διάθεση της χαράς με το παιχνίδι αλλά και τη 

γιορτή ως αυτή τη διάσταση του χρόνου που θραύει τον ιστό της καθημερινότητας.34 Κατά 
συνέπεια, βασικός ρόλος της αγωγής είναι η επίδραση στο επίπεδο των θυμικών διαθέσεων, 

                                                             
26 Bollnow, 1968, p. 111. Cf. Bollnow, 1989, p. 5.  
27 Bollnow, 1972 και Bollnow 1971. Για μια συνοπτική θεώρηση του τριπτύχου χώρος-χρόνος-γλώσσα υπό το 

πρίσμα της φαινομενολογικής παιδαγωγικής θεωρίας του Bollnow: Bollnow, 1968, pp. 74-104. Βλ. επίσης: Fink, 
1978.  
28 Bollnow,  1997. 
29 Στο ίδιο, p. 231. 
30 «Έτσι ρωτούμε μέσα στα πλαίσια του γενικού μας ερωτήματος για την ανθρωπολογική προσφορά του σπιτιού 

και απαντάμε σχετικά, ότι τότε μόνο μπορεί να παραμένει υγιής η ανθρώπινη ζωή, όταν έχει ένα τέτοιο χώρο 
σιγουριάς, που σ’αυτόν ο άνθρωπος με τους δικούς του, αλλά ξέχωρα με τους ξένους, μπορεί να ζει ειρηνικά και 
με ασφάλεια […] Με κανέναν τρόπο δεν είναι απομεινάρι μιας ξεπερασμένης αστικής αντίληψης της ζωής, αλλά 
είναι θεμελιώμενο στη σταθερή ουσία του ανθρώπου. Γι’αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αγωγή…» 
(Bollnow, 1986, σ. 77). Βασική αναφορά του Bollnow είναι εδώ το υπαρκτικό χαρακτηριστικό της ερριμενότητας 

(Geworfenheit) του Dasein στο Είναι και Χρόνος αλλά και η θεώρηση του κατοικείν στον όψιμο Χάιντεγκερ: 
Heidegger, 2008. Για το θέμα του «προσωπικού χώρου» και της σημασίας του για τη διαμόρφωση μιας θυμικής 
διάθεσης που επιτρέπει την προσοχή στην εσωτερική ζωή και την απόσταση από τον «κόσμο των πραγμάτων», 
τον καθημερινό κοινό κόσμο πέραν ακόμη και της διάκρισης μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου: Langeveld, 
1983, p. 17. Ο Langeveld συνδέει την εμπειρία αυτή του «κρυφού μέρους» ή της κρυψώνας στα μικρά παιδιά με 
τον θυμικό τόνο της βαθιάς ανησυχίας και της αγωνίας.  
31 Βασική αναφορά του Bollnow για την πραγμάτευση του εξωτερικού ή δημόσιου χώρου είναι η 

φαινομενολογικής υφής ανάλυση της Hannah Arendt (Bollnow, 1986, σ. 81).  
32 Bollnow, 1997, p. 229. 
33 Bollnow, 1986, σ. 47. 
34 Bollnow, 1968, pp. 78-79. 
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καθώς είναι σε αυτό το βαθύτερο προγνωσιακό επίπεδο που καθίσταται δυνατή ή όχι η 

διανοικτική του κόσμου δυνατότητα του παιδιού.35 
Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να εντάξουμε την προβληματική των θυμικών 

προϋποθέσεων κάθε φαινομένου αγωγής, όπως αυτό γίνεται καταληπτό από τη 

φαινομενολογική παιδαγωγική, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα από μια σειρά συνοπτικών 
επισημάνσεων για το τι εντέλει δύναται να προσφέρει μια φαινομενολογική θεώρηση. Στη 

συνέχεια, θα προβούμε σε μια οριοθέτηση έναντι αυτού που θα αποκαλούσαμε «μεστή» και 

«ισχνή» φαινομενολογική θεώρηση αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά, κατ’αρχάς, τις επισημάνσεις.  
Κατά πρώτον, από μεθοδολογικής πλευράς – αν και το υπόβαθρο δεν είναι αμιγώς 

μεθοδολογικό – βασική αξίωση της φαινομενολογίας είναι η αποφυγή των αφηρημένων 

θεωρητικών κατασκευών και της αναλυτικής και μόνο προσέγγισης στο παιδευτικό 

φαινόμενο μέσα από την υιοθέτηση των φαινομενολογικών περιγραφών.36 Η 
φαινομενολογική έρευνα έχει αξίωση αμεσότητα σε σχέση με το υποκειμενικό βίωμα των 

εμπλεκόμενων υποκειμένων (παιδαγωγούμενου-παιδαγωγού) και είναι αυτή η έμφαση στα 

συγκεκριμένα παιδευτικά υποκείμενα έναντι των απρόσωπων θεσμών και των μακροδομών 
που κάνει τη φαινομενολογία να διαπερνά μια σειρά από παιδαγωγικές θεωρήσεις που 

διαθέτουν συγκλίσεις αλλά και αποκλίσεις.37   
Κατά δεύτερον, η εμμονή της φαινομενολογικής θεωρίας στην αποβλεπτική δομή του εγώ 

έχει σαν αποτέλεσμα την επαναξιολόγηση μιας σειράς πρωταρχικών βιωμάτων όπως αυτά 

του χώρου, του χρόνου, της γλώσσας, του καθημερινού κόσμου-της-ζωής και βέβαια, σε ό,τι 

μας αφορά εδώ, των θυμικών διαθέσεων, στη προοπτική μιας πιο τιθέμενης (situated) και 
λιγότερο αφηρημένης και αντικειμενιστικής μάθησης και γνώσης: «Η πιο σημαντική μάθηση 

προέρχεται από την απόσχιση από τον φυσικό κόσμο, από τις καταδύσεις στον εαυτό και 

τους διαλόγους μαζί του και από υπερβατολογικούς τόπους φαντασίας και 

αυτοστοχασμού.»38 Κατά τρίτον, η ίδια έμφαση στο υπερβατολογικό (Χούσσερλ) ή στο 

ερμηνευτικό (Χάιντεγκερ) στοιχείο – χωρίς αναμφίβολα να παραμελούμε την επίδραση 

άλλων κορυφαίων εκπροσώπων της φαινομενολογίας (Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur)39 – 
έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του θετικιστικού ιδεώδους στην επιστημονική έρευνα και 

τον διαρκή έλεγχο του υποφώσκοντος σε αυτό νατουραλισμού. 40 Ένα άλλο κρίσιμο σημείο, 
το οποίο μάλιστα προσεγγίζει τη φαινομενολογική θεώρηση της παιδείας σε ένα άλλο 

αντιπαραδοσιοκρατικό ρεύμα στη σύγχρονη φιλοσοφία της παιδείας, είναι η έμφαση στον 

απολύτως συγκεκριμένο χαρακτήρα της παιδαγωγικής σχέσης και πράξης: «Η εκπαίδευση 

έρχεται αντιμέτωπη, πρωτίστως, με καθήκοντα που έχουν αναπόφευκατα πραγματικές και 
συγκεκριμένες συνέπειες - συνέπειες που είναι, ή που πρόκειται να γίνουν οι βιωμένες 

εμπειρίες του βιόκοσμου […] Από μια φαινομενολογική σκοπιά, αναζητούμε τα ουσιώδη 

νοήματα στην ανθρώπινη συνάντηση περισσότερο παρά στον καθαρό αναστοχασμό ή σε 
θεωρησιακές (speculative) θεωρίες που απλώς και μόνο υποτίθεται ότι έχουν πρακτική 

σπουδαιότητα.»41  

                                                             
35 Bollnow, 1989, p. 19 κ.ε. Πρβλ. “Μια ορισμένη θυμική στάση του μεριμνώντος ενηλίκου αντιστοιχεί σε μια 

ορισμένη θυμική κατάσταση του παιδιού, ενώ και οι δύο απαιτούνται στον ίδιο βαθμό προκειμένου η ανατροφή 
και η εκπαίδευση των παιδιών να είναι επιτυχής ή ακόμη και δυνατή. Όμως θα ήταν λάθος να θεωρεί κανείς αυτές 
τις δύο ως διακριτές και διαχωρισμένες, λες και θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε τη μια με την άλλη. Και οι δυο 
[θυμικές καταστάσεις] είναι όψεις του ίδιου θυμικού μέσου που συμπεριλαμβάνει τόσο την μεριμνώντα ενήλικα 
όσο και το παιδί και εντός του οποίου οι δύο πλευρές είναι διακριτές μόνο υπό μια σχετική έννοια. Αυτό είναι που 

σημαίναι η έννοια της παιδαγωγικής ατμόσφαιρας.” (σ. 6). 
36 Για την αντιπαράθεση δύο κυρίαρχων επιστημολογικών «παραδειγμάτων» στην παιδαγωγική θεωρία και την 
εκπαιδευτική έρευνα – ενός αντικειμενιστικού (objectivist) κι ενός ερμηνευτικού (interpretivist): Freeman, Jones, 
1980. 
37 Selvi, 2008, p. 43. 
38 Moustakas, 1994, p. 41. Πρβλ. Kurenkova et al., 2000, pp. 195-206· Papadopoulou, Birch, 2009, pp. 276-9. 
39 Η επίδραση του Sartre είναι, για παράδειγμα, ιδιαιτέρως αισθητή στον φαινομενολόγο παιδαγωγό Maxine 
Greene: Vandenberg, 1992, p. 111.  
40 Βλ. συνολικά για το θέμα αυτό: Barritt, Beekman et al.,  1984, pp. 1-17.  
41 Langeveld, 1983, p. 6. Πρβλ. Vandenberg, 1990, p. 150. Για την έμφαση στον συγκεκριμένο χαρακτήρα της 

εκπαιδευτικής πράξης στον Dewey και τον Husserl: Garrison, Shargel, 1988, p. 245. 
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Σε ό,τι αφορά την κριτική τοποθέτησή μας μεταξύ μιας «ισχνής» ή «ελάχιστης» και μιας 

«μεστής» ή «μέγιστης» φαινομενολογικής παιδαγωγικής θεώρησης, είναι σκόπιμο να 
προβούμε στις ακόλουθες συνοπτικές επισημάνσεις. Κατά πρώτον, την «μεστή» τοποθέτηση 

εκφράζουν όσοι αντιλαμβάνονται τη φαινομενολογία ως μια «μεταθεωρία» ή ως ένα 

«παράδειγμα» στο πεδίο της φιλοσοφίας της παιδείας και της παιδαγωγικής θεωρίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα ήταν οι πραγματεύσεις του Donald  Vandenberg: “Μια 
επαρκής φαινομενολογία της εκπαίδευσης θα κατέληγε σε μια θεωρία για την ανάπτυξη της 

συνειδητής ύπαρξης η οποία προκύπτει με την εκπαίδευση μέσω της εξερεύνησης του 

κόσμου, η οποία καθοδηγείται από τις συν-διανοικτικές διαλογικές συναντήσεις με τους 
δασκάλους. Μια γενετική φαινομενολογία αυτού του είδους επιχείρησα [να διατυπώσω] στο 

βιβλίου μου του 1971 Είναι και Εκπαίδευση. Αυτό [το βιβλίο] προσπάθησε να αποφύγει την 

προσέγγιση μέσω «-ισμών» πραγματευόμενο τα μείζονα εκπαιδευτικά προβλήματα με τρόπο 
αμερόληπτο και χρησιμοποιώντας τα αποθέματα/τους πόρους και τη γλώσσα της υπαρξιακής 

φαινομενολογίας για να διασαφηνίσει και να τα λύσει.”42 Για τον Vandenberg, η 

φαινομενολογική θεωρία, όπως άλλωστε και κάθε φιλοσοφική θεωρία, μπορεί να έχει τις 
αξιώσεις μιας ερμηνευτικής και κανονιστικής θεωρίας, καθώς και την αξίωση μιας 

ιδεολογικής κριτικής, και δεν πρέπει να περιορίζεται σε έναν μεθοδολογικό ρόλο, όπως για 

παράδειγμα είναι το ζήτημα των φαινομενολογικών περιγραφών: «Όταν η ανάλυση της 
εκπαιδευτικής γλώσσας και των εννοιών έρχεται αντιμέτωπη με ερωτήματα για το τι πρέπει 

να γίνει στην εκπαίδευση, χρειάζεται να γίνει ουσιώδης [αυτοτελής] θεωρία προκειμένουν να 

απαντήσει σε ουσιώδη [αυτοτελή/αυτοδύναμα] ερωτήματα. Ο Γκάνταμερ μοιάζει να έχει 

δίκιο όταν γράφει ότι «η γλώσσα της φιλοσοφίας δεν κινείται ούτε ζει τη ζωή της μέσα από 
συστήματα αποφάνσεων» κι αυτό γιατί η χρήση της τυπικής λογικής «περιορίζει την 

ανάδυση του κόσμου που φανερώνεται στην εμπειρία μας του κόσμου που διαμορφώνεται 

γλωσσικά» […] Αν και η ανάλυση της καθημερινής γλώσσας μπορεί να είναι αναγκαία 
προκειμένου να είμαστε ξεκάθαροι για τη γνησιότητα  των εκπαιδευτικών ερωτημάτων, η 

επίλυσή τους εξαρτάται από την ουσιώδη [αυτοτελή, αυτοδύναμη] κανονιστική θεωρία.»43 

Την ίδια «μεστή» αντίληψη μαρτυρούν οι πραγματεύσεις φαινομενολόγων της παιδείας όπως 
ο Eugen Fink και ο Otto Bollnow, οι οποίοι ερείδουν την πραγμάτευσή τους στην 

επεξεργασία μιας «εικόνας του ανθρώπου», με άλλα λόγια, εξαρτούν την παιδαγωγική 

θεωρία τους από μια φαινομενολογική ανθρωπολογία.44 
Κατά δεύτερον, και στους αντίποδες της προηγούμενης «μεστής» φαινομενολογικής 

αντίληψης, αυτό που αποκαλώ «ισχνή» αντίληψη εξαντλεί το φαινομενολογικό πεδίο στην 

απλή εφαρμογή της φαινομενολογίας ως εμπειρικής μεθόδου, στο πλαίσιο της 
επαναξιολόγησης των ποιοτικών μεθόδων της εκπαιδευτικής έρευνας, αγνοώντας ή 

παραμελώντας τις περισσότερες φορές την περιπλοκότητα της φαινομενολογικής μεθόδου 

καθεαυτήν εντός της φαινομενολογικής φιλοσοφίας.45 Σε επίπεδο φαινομενολογικής 
γνωσιοθεωρίας το ζήτημα της έντασης μεταξύ των δύο θεωρήσεων μπορεί να ιδωθεί και υπό 

ένα πρίσμα που αφορά γενικότερα μεθοδολογικά και γνωσιοθεωρητικά ζητήματα στο πεδίο 

των κοινωνικών επιστημών κι έχει να κάνει με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της 
φαινομενολογικής μεθόδου, αλλά και της γνωσιοθεωρίας. Για παράδειγμα, μια σταθερή 

κριτική στη φαινομενολογική γνωσιοθεωρία φαίνεται να καταδεικνύει τη ασύμβατο μεταξύ 

της μεθόδου της φαινομενολογικής περιγραφής και των αξιώσεων για πιο περιεχομενικές 

                                                             
42 Vandenberg, 1987, pp. 1-11· Vandenberg, 1995 και Vandenberg, 2002. 
43 Vandenberg, 1990, p. 149. Είναι σαφές ότι ένας από τους κύριους στόχους της κριτικής του Vandenberg εδώ 

είναι η Σχολή του συμπεριφορισμού στις κοινωνικές επιστήμες και τα παιδαγωγικά (p. 140). Για την κριτική της 
ιδεολογίας και τη σημασία της για την εκπαιδευτική πράξη: Vandenberg, 1969, pp. 131-147. Για μια κριτική της 
«μεστής» φαινομενολογικής θεώρησης του Vandenberg που εστιάζει πρωτίστως στην οντολογική συνιστώσα της 
προσέγγισής του, λόγω της συνάφειάς του με τη χαϊντεγκεριανή ερμηνευτική φαινομενολογία: Denton, 1973, pp. 
100-106.  
44 Βλ. ενδεικτικά: Bollnow, 1959, pp. 11-14· Langeveld, 1956· Fink, 1995 και σχετικά με αυτό: Hilt, 2005, pp. 

290-314. 
45 Henriksson, Friesen, 2012, p. 3. Είναι ασφαλώς αναμφίβολο ότι η φαινομενολογική παιδαγωγική θεωρία δεν 

ενδιαφέρεται κι ούτε είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ζητήματα μεθόδου όπως ετέθησαν από του Χούσσερλ με 
όρους υπερβατολογικού εγώ, αναγωγών κτλ. (Θεοδωρόπουλος, 1996, σσ. 156-157).  
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αναλύσεις – ανθρωπολογικές ή άλλες – οι οποίες εμπλέκουν κανονιστικές και αξιολογικές 

παραμέτρους. Το διακύβευμα εδώ δεν είναι άλλο από την τάση για σχετικισμό που μπορεί να 
προκύψει αφενός από την αξίωση για ουδετερότητα στη φαινομενολογική περιγραφή και, 

αφετέρου, από την ελλιπή κανονιστική  και αξιολογική επένδυση της φαινομενολογικής 

παιδαγωγικής θεωρίας46 Τέλος, μια μέση οδό αντιπροσωπεύει μια θεώρηση όπως αυτή του 
David Jardine, ο οποίος στηλιτεύει τον πουρισμό ορισμένων φαινομενολογικών 

τοποθετήσεων κάνοντας λόγο για «φαινομενολογικό ρομαντισμό», στον οποίο αντιτάσσει τη 

συμπληρωματικότητα του φαινομενολογικού πρωτείου της καθημερινότητας με εκείνο της  
επιστημονικής αντικειμενικότητας: «Από μια φαινομενολογική σκοπιά, αναζητούμε τα 

ουσιώδη νοήματα περισσότερο στην ανθρώπινη συνάντηση περισσότερο παρά στον αμιγώς 

θεωρησιακό στοχασμό ή στις θεωρησιακές θεωρίες (speculative theories), που απλώς και 

μόνο προφασίζονται ότι έχουν πρακτική σπουδαιότητα. Εάν αναζητούμε τα θεμέλια μας σε 
μια επιστήμη του ανθρώπου και, συνεπώς, ως πρακτικά δεσμευμένη κοινωνικοί δρώντες, 

πρέπει να εισαχθούμε στους ανθρώπινους χώρους της συνάντησης με συγκεκριμένους όρους. 

Το να κάνουμε λόγο για συνάντηση δεν σημαίνει ότι συναντάμε «άλλους» αλλά σημαίνει ότι 

συναντάμε «ο ένας τον άλλο»….»47 
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Επίκουρη καθηγήτρια φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 
Περίληψη  

 

Στους στόχους της μελέτης εντάσσεται ο προσδιορισμός του ρόλου και της χρησιμότητας της 

διδασκαλίας της ιστορίας της φιλοσοφίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και η ανάδειξη της 

σημασίας της ιστορίας της φιλοσοφίας ως γνωστικού αντικειμένου εν γένει, αποσαφηνίζοντας 

συγχρόνως τη σχέση του με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο που ονομάζεται συστηματική 

φιλοσοφία. Ο προσδιορισμός αυτός είναι αναγκαίος όχι μόνο για τη θεωρητική αποσαφήνιση των 

διδακτικών παραμέτρων της ιστορίας της φιλοσοφίας στο πλαίσιο διαμόρφωσης των αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών, αλλά και σχετικά με ζητήματα πρακτικής υφής, όπως, λ.χ., η επιμόρφωση 

του εκπαιδευτικού με βάση σχολικά εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επικεντρώνονται 

στη μελέτη της αρχαίας, της νεότερης και της σύγχρονης φιλοσοφίας. Αναφορικά με τη διδασκαλία 

της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας σκόπιμο είναι να προσδιοριστεί επίσης η φύση και η σκοπιμότητα 

της διδασκαλίας των αρχαίων φιλοσοφικών κειμένων και ο προσδιορισμός της αξίας τους εν γένει.  

 

Abstract 
 

My aim in this paper is to attempt to define the role and the use of the teaching of the history of 

philosophy in all educational levels and to reveal the importance of the ‘history of philosophy’ as a 

subject-matter in general, clarifying at the same time its relation with the correlative subject-matter of 

‘systematic philosophy’. This elucidation is necessary not only for the theoretical clarification of the 

didactic parameters of the history of philosophy in the context of the formation of the Curriculum, but 

also in relation to practical matters such as the training of Secondary Education teachers regarding the 

philosophy text-books that focus on the study of ancient, modern and contemporary philosophy. As far 

as the teaching of ancient philosophy is concerned, it is also important to determine the nature and 

utility of the teaching of ancient philosophical texts and to determine their value in the teaching 
process. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο προσδιορισμός των «ουσιαστικών» εκπαιδευτικών προβλημάτων και η ανεύρεση 

των καταλληλότερων διεξόδων επίλυσής τους εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις θεωρίες 

που διαμορφώνουν, καθοδηγούν και αιτιολογούν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και μοιραία 
τελικώς κατευθύνουν την εκπαιδευτική πρακτική. Γιατί όμως η έννοια του κράτους 

διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

πρακτικών; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι τόσο απλή, αν λάβει κανείς υπόψη του 
ότι συσχετίζεται με τις σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση και τη διοίκηση, την οικονομία και 

τη διαμόρφωση της έννοιας του πολίτη. Η ανάλυση ενός εκπαιδευτικού συστήματος και 

προγράμματος σπουδών δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιείται ξεχωριστά από την ανάδειξη 

του ρόλου, του σκοπού και τη λειτουργία της κρατικής διοίκησης. Ειδικότερα, κατά τον 
εικοστό αιώνα, η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται αποτελούν 

μία ουσιαστική λειτουργία του κράτους. Ακόμη περισσότερο, στις μέρες μας, εξαιτίας της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης, τείνει να καταστεί λειτουργία του ευρύτερου ευρωπαϊκού κράτους, 
το οποίο θέτει στόχους και δημιουργεί εκπαιδευτικές κατευθύνσεις, τις οποίες όλα τα μέλη 

κράτη που συμμετέχουν σε αυτήν την ένωση, οφείλουν να ακολουθούν. Τα εκπαιδευτικά 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών επιχορηγούνται, προτείνονται, οργανώνονται και τελικώς 
επικυρώνονται από το κράτος.  

Στόχος της μελέτης αυτής αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας της καλλιέργειας της 

δημοκρατικής αγωγής και της πολιτικής γνώσης γενικότερα για τους μαθητές και τις 
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μαθήτριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης μέσα από τη διδασκαλία των αρχαίων 

φιλοσοφικών κειμένων και των ιδεών της ηθικής, κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Η 
δημοκρατική δημόσια εκπαίδευση οφείλει να έχει ως στόχο της την έκφραση και την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων/δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν σε όλους τους μαθητές και τις 

μαθήτριες να καταστούν ισότιμοι συνειδητοποιημένοι πολίτες που θα μετέχουν ενεργά, με 

ποικίλους δημιουργικούς τρόπους, στη δημοκρατική διακυβέρνηση και θα κατανοούν τα 
δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της ισότιμης ιδιότητας του πολίτη. Τα θέματα 

αυτά που σχετίζονται με βασικές παραμέτρους της πολιτικής φιλοσοφίας, όπως η ελευθερία, 

η ισότητα, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, είναι δυνατόν, 
κατά τη γνώμη μου, μέσα από την μελέτη της ιστορίας της φιλοσοφίας στο Γυμνάσιο και το 

Λύκειο, να ενισχύσουν την καλλιέργεια της δημοκρατικής αγωγής στους μαθητές και τις 

μαθήτριες και να αποτελέσουν βάση για περαιτέρω προβληματισμό σε σχέση με τις νεότερες 
και σύγχρονες θεωρίες της δημοκρατίας, αλλά και των γενικότερων πολιτικών προβλημάτων 

που βιώνουμε στη σημερινή πολιτική συγκυρία. 

 

 

2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  
 

Κατά τη γνώμη μου, είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός του ρόλου και της χρησιμότητας 

της διδασκαλίας της ιστορίας της φιλοσοφίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και η 

ανάδειξη της σημασίας της ιστορίας της φιλοσοφίας ως γνωστικού αντικειμένου εν γένει, 
αποσαφηνίζοντας συγχρόνως τη σχέση του με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο που 

ονομάζεται συστηματική φιλοσοφία. Ο προσδιορισμός αυτός είναι αναγκαίος όχι μόνο για τη 

θεωρητική αποσαφήνιση των διδακτικών παραμέτρων της ιστορίας της φιλοσοφίας στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (Νούτσος, 2008a & 
Νούτσος, 2008b), αλλά και σχετικά με ζητήματα πρακτικής υφής, όπως, λ.χ., η επιμόρφωση 

του εκπαιδευτικού με βάση σχολικά εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που 

επικεντρώνονται στη μελέτη της αρχαίας, της νεότερης και της σύγχρονης φιλοσοφίας 
(Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη κ.ά. 2009 & Βιρβιδάκης κ.ά. 2007). Αναφορικά με τη διδασκαλία 

της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας σκόπιμο είναι να προσδιοριστεί επίσης η φύση και η 

σκοπιμότητα της διδασκαλίας των αρχαίων φιλοσοφικών κειμένων και ο προσδιορισμός της 
αξίας τους εν γένει. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι «η χρησιμότητα της φιλοσοφίας είναι το 

πρώτο και βασικό ζήτημα που τίθεται σε μια συζήτηση για τις φιλοσοφικές σπουδές» 

(Βέϊκος, 1988: 5-6), οφείλουμε να εξετάσουμε το ρόλο της στη γνωσιακή διαδικασία και την 

καθημερινή ζωή (Βιρβιδάκης, 2008). Άλλωστε, πολλοί είναι εκείνοι που παραπονούνται 
συχνά πως η φιλοσοφία δεν απαντά σε απαιτητικά ερωτήματα της πρακτικής ζωής και δεν 

ικανοποιεί τις ανθρώπινες απαιτήσεις, πως είναι μια ανώφελη δραστηριότητα που δεν έχει 

νόημα να την ασκούμε, ένα άχρηστο σύνολο από προβλήματα, ιδέες, θεωρίες και μεθόδους 
που δεν αξίζει να την σπουδάζουμε (Βέϊκος, 1988: 5). 

 Σε παλαιότερη εργασία μου είχα επισημάνει τη σημασία του φιλοσοφικού 

στοχασμού, όπως και του φιλοσοφικού επιχειρήματος ειδικότερα, για την καλλιέργεια και 

την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και στον 
καθημερινό βίο γενικότερα (Λεοντσίνη, 2006: 74-81). Πράγματι, η συμβολή του 

φιλοσοφικού λόγου στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης υπήρξε περισσότερο από 

καθοριστική, αφού η φιλοσοφία, λόγω της ιδιαιτερότητας του γνωστικού αντικειμένου της 
και μέσω φιλοσοφικών πεδίων, όπως η λογική και η μεθοδολογία, αλλά και μέσω των 

ποικίλων φιλοσοφικών μεθόδων (σωκρατική απορία, σκεπτική αμφιβολία, ανάλυση-σύνθεση, 

διαλεκτική, ερμηνευτική, φαινομενολογική αναγωγή, γλωσσανάλυση) όχι απλώς αναπτύσσει 
την κριτική σκέψη αλλά αποτελεί και πηγή της προέλευσής της, όντας ο φυσικός χώρος 

ανάπτυξης της κριτικής σκέψης καθώς παρέχει τα απαραίτητα λογικά και μεθοδολογικά 

εργαλεία ώστε να καθίστανται οι πολίτες ικανοί να την καλλιεργούν και να την υιοθετούν ως 

τρόπο ζωής σε όλους τους τομείς του ανθρώπινου βίου και ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αυτονομία της σκέψης προϋποθέτει την κοινωνική 

διάστασή της, καθιστώντας τους επιστημονικούς σκοπούς της εκπαίδευσης μια βασική όψη 

της πολιτικής αγωγής και εκπαίδευσης.  
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Τι ακριβώς όμως είναι η φιλοσοφία και πώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε το 

γνωστικό της πεδίο; Ετυμολογικά, ένας μη επαρκής ορισμός είναι ότι φιλοσοφία είναι η 
αγάπη για τη σοφία. Όμως, ο ορισμός αυτός είναι πολύ γενικός για να σημαίνει κάτι, αφού 

αγάπη για τη σοφία έχει κάθε επιστήμονας και όχι μόνο ο φιλόσοφος. Ο ιστορικός, ο 

μαθηματικός, ο φυσικός, ο χημικός και ο ιατρός αγαπούν εξίσου τη σοφία, στον ίδιο βαθμό 

με το φιλόσοφο. Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες και αμηχανίες που αντιμετωπίζει ο 
φιλόσοφος είναι ότι δεν ορίζει επαρκώς το γνωστικό πεδίο του επαγγέλματός του, υπό την 

έννοια ότι η ερώτηση «τι είναι φιλοσοφία» αποτελεί από μόνη της φιλοσοφικό πρόβλημα 

(Lacey, 1976: 159). 
Φιλοσοφία είναι η μελέτη των γενικών και αφηρημένων χαρακτηριστικών του 

κόσμου και των κατηγοριών με τις οποίες σκεφτόμαστε: νους, ύλη, λόγος, απόδειξη, αλήθεια 

κ.ά. Στη φιλοσοφία, οι έννοιες με τις οποίες προσεγγίζουμε τον κόσμο γίνονται οι ίδιες το 
αντικείμενο της έρευνας. Η φιλοσοφία μιας επιστήμης ή ενός τομέα του επιστητού, όπως η 

ιστορία, η μαθηματική, η φυσική, η νομική, προσπαθεί ωστόσο όχι τόσο να επιλύσει 

ιστορικά, μαθηματικά, φυσικά ή νομικά θέματα αλλά να μελετήσει τις έννοιες που δομούν 

τον συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και να θέσει τα θεμέλια και τις προϋποθέσεις τους. Με την 
έννοια αυτή, φιλοσοφία είναι αυτό που συμβαίνει, όταν μία πρακτική αυτοσυνειδητοποιείται, 

όταν δηλαδή προσπαθεί να προσδιορίσει με θεωρητικό τρόπο το αντικείμενό της. Τα όρια 

ανάμεσα σε ένα τέτοιου είδους «δευτέρας τάξεως» στοχασμό και σε τρόπους εξάσκησης της 
πρωτογενούς φιλοσοφίας δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρα, αφού τα φιλοσοφικά προβλήματα είναι 

δυνατόν να επιλυθούν από την πρόοδο μιας επιστήμης αλλά και ο ίδιος ο τρόπος διεξαγωγής 

μιας επιστήμης μπορεί να διαταραχθεί από το φιλοσοφικό στοχασμό.  
Σε παλαιότερες εποχές υπήρξε μεγάλη αισιοδοξία για την πιθανότητα δημιουργίας 

μίας καθαρής ή «πρωτογενούς» φιλοσοφίας, υιοθετώντας μία a priori θέση από την οποία 

άλλες διανοητικές πρακτικές θα μπορούσαν αμερόληπτα να εξεταστούν και υποβληθούν σε 

λογική αξιολόγηση και διόρθωση. Κυρίως από τον 18
ο
 αιώνα και μετά, η φιλοσοφία 

παραδοσιακά διαιρείται σε δύο βασικούς κλάδους, τη συστηματική φιλοσοφία και την 

ιστορία της φιλοσοφίας. Με τον όρο «συστηματική φιλοσοφία» αναφερόμαστε στο πεδίο του 

πρωτογενούς φιλοσοφικού στοχασμού εν γένει, ενώ η «ιστορία της φιλοσοφίας», ως ο 
κυριότερος από τους βοηθητικούς κλάδους της φιλοσοφίας, εξελίχθηκε σε αυτοτελή 

επιστήμη που καλλιεργείται ανεξάρτητα από την «πρωτότυπη» φιλοσοφία. Όμως, κατά το 

τέλος του 20
ου

 αιώνα μια τέτοια πιθανότητα έχει, ως επί το πλείστον, εγκαταλειφθεί και ο 

φιλοσοφικός στοχασμός συμβαδίζει με την ανάπτυξη των άλλων επιστημονικών 
δραστηριοτήτων. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο σύγχρονος αμερικανός φιλόσοφος 

Thomas Nagel:  

 
Το κύριο μέλημα της φιλοσοφίας είναι να ελέγξει και να κατανοήσει πολύ κοινές 

έννοιες που όλοι μας τις χρησιμοποιούμε καθημερινά χωρίς να τις σκεφτόμαστε. 

Ένας ιστορικός μπορεί να ζητήσει να μάθει τι συνέβη κάποτε στο παρελθόν, αλλά 
ένας φιλόσοφος θα ζητήσει να μάθει «τι είναι χρόνος;». Ένας μαθηματικός μπορεί 

να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ των αριθμών, αλλά ένας φιλόσοφος θα 

αναρωτηθεί «τι είναι αριθμός;». Ένας φυσικός θα ζητήσει να μάθει από τι 

συνίστανται τα άτομα ή πώς εξηγείται η βαρύτητα, αλλά ένας φιλόσοφος θα 
αναρωτηθεί πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν υπάρχει κάτι έξω από τη νόησή μας. 

Ένας ψυχολόγος μπορεί να ερευνήσει πώς μαθαίνουν τα παιδιά μια γλώσσα, αλλά 

ένας φιλόσοφος θα ρωτήσει «τι είναι αυτό που κάνει μια λέξη να έχει κάποιο 
νόημα;». Ο καθένας μας αναρωτιέται ίσως αν είναι σφάλμα να τρυπώσουμε 

κρυφά σ’ έναν κινηματογράφο χωρίς να πληρώσουμε εισιτήριο, αλλά ένας 

φιλόσοφος θα αναρωτηθεί «τι είναι αυτό που κάνει μια πράξη σωστή ή 
εσφαλμένη; (Nagel, 1989: 12-13). 

 

Ποια είναι όμως η σχέση της φιλοσοφίας με την ιστορία και τι είναι αυτό που εννοούμε 

όταν αναφερόμαστε στην ιστορία της φιλοσοφίας; Επιπλέον, έχει κάποια χρησιμότητα η 
ιστορία της φιλοσοφίας για την ίδια τη φιλοσοφία και ποια είναι η σημασία της; Γιατί η 

φιλοσοφία «χρειάζεται» να προσδιορίσει το αντικείμενό της με ιστορικό τρόπο; Ποια είναι η 
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χρησιμότητα ενός ή συνήθως πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους ιστορικών αφηγημάτων 

που να προσδιορίζουν την πορεία του φιλοσοφικού στοχασμού στον χρόνο; Όπως εύστοχα 
παρατηρεί ο Bernard Williams, «παρόλο που είναι ξεκάθαρο γιατί η φιλοσοφία χρειάζεται 

την ιστορία, είναι λιγότερο ξεκάθαρο γιατί χρειάζεται μια ιστορία του εαυτού της» (Williams, 

2006a: x). Οπωσδήποτε, κατά τον Williams, η ιστορία της φιλοσοφίας είναι πρωτογενώς 

φιλοσοφία, ενώ η ιστορία των ιδεών είναι πρωτογενώς ιστορία. Όπως επισημαίνει η Patricia 
Williams, σχολιάζοντας το έργο του συζύγου της, κατά τον Bernard Williams, η διάκριση 

αυτή ανάμεσα στην ιστορία της φιλοσοφίας και την ιστορία των ιδεών, παρόλο που δεν είναι 

ιδιαιτέρως διακριτή, είναι σημαντική, γιατί μας υποδεικνύει την ειδική σημαντική προσφορά 
της ιστορίας της φιλοσοφίας προς την ίδια τη φιλοσοφία (Williams, 2006a: ix). Άλλωστε, 

όπως έχει εύστοχα επισημανθεί από τον David Hume, «η μελέτη της ιστορίας επιβεβαιώνει 

τους συλλογισμούς της αληθινής φιλοσοφίας» (Hume, 1888: Bk. III, Pt. II, Sec. X). 
Συνήθως, όταν αναφερόμαστε στη διάκριση ανάμεσα στην ιστορία της φιλοσοφίας 

και στη συστηματική φιλοσοφία, αντιδιαστέλλουμε τη μελέτη της εξέλιξης φιλοσοφικών 

θέσεων και θεωριών μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο με τη συγχρονική ανάλυση 

φιλοσοφικών προβλημάτων και τρόπων αντιμετώπισής τους χωρίς να δίδουμε έμφαση στη 
διαχρονική τους διαπλοκή. Η διάκριση όμως αυτή, αν και ενδεχομένως χρήσιμη, σε καμία 

περίπτωση δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτη, αφού ο ιστορικός της φιλοσοφίας είναι 

απαραίτητο να έχει επαρκή φιλοσοφική παιδεία που να του επιτρέπει την ανασυγκρότηση και 
αποτίμηση της εγκυρότητας των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούσαν οι στοχαστές 

περασμένων εποχών για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους, αλλά οφείλει συγχρόνως να 

διαθέτει και την κατάλληλη ιστορική ευαισθησία που είναι αναγκαία για να αποφύγει τυχόν 
αναχρονισμούς.  

Είναι δυνατόν να υποστηριχθεί πως η ιστορία της φιλοσοφίας ως κλάδος της 

φιλοσοφίας είναι αναπόσπαστη από τη λεγόμενη συστηματική φιλοσοφία, γιατί δε νοείται 

φιλοσοφική διανόηση χωρίς ιστορικές φιλοσοφικές αναφορές και προεκτάσεις ούτε ιστορία 
της φιλοσοφίας που να μην εμπνέεται από προβλήματα. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο 

Charles Taylor, «Η φιλοσοφία και η ιστορία της φιλοσοφίας είναι ένα. Δεν μπορείς να κάνεις 

το πρώτο χωρίς συγχρόνως να κάνεις το δεύτερο, είναι απαραίτητο δηλαδή για να έχει κανείς 
μία επαρκή κατανόηση ορισμένων προβλημάτων, ερωτημάτων, θεμάτων, να είναι σε θέση να 

τα κατανοεί γενετικώς» (Taylor, 1984: 17). Η ιστορία είναι επιστήμη που ενδιαφέρεται να 

αναπαραστήσει γεγονότα παρωχημένα ή να αναστήσει πρόσωπα του παρελθόντος (Savile, 

1996: 197), ενώ η ιστορία της φιλοσοφίας αναφέρεται στα φιλοσοφήματα, τα οποία ως 
δημιουργήματα πνευματικά συνδέονται με τη φιλοσοφική διανόηση, που είναι ενέργεια του 

νου συνθετική και έχει ως τελική επιδίωξη να θέτει και να αξιολογεί γενικές αρχές. Η 

ιστορική φιλοσοφική έρευνα έχει τα γνωρίσματα της ελεύθερης πνευματικής δημιουργίας. 
Για τον λόγο αυτό φέρει κάθε φορά τη σφραγίδα της προσωπικής παρεμβολής του ιστορικού, 

ο οποίος, για να δαμάσει το υλικό του, ακολουθεί δύο στάδια, το κριτικό και αναλυτικό και 

το ερμηνευτικό και συνθετικό. Η ιστορία της φιλοσοφίας διαφέρει από την ιστορία κάθε 
άλλης επιστήμης και δεν αναφέρεται μόνο στην πρόοδο του πνεύματος αλλά και στην 

αξιολογική σύγκριση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φιλοσοφικών συστημάτων. Η ιστορία της 

φιλοσοφίας ορίζεται ως «επιστήμη του αναδρομικού στοχασμού» και αντικείμενό της είναι η 

εξέταση κάθε φιλοσοφήματος από τη χαραυγή της πνευματικής παρουσίας του ανθρώπου έως 
σήμερα. Η ιστορία ορίζεται ως ιστορία των συστημάτων, και επικουρικώς, ως ιστορία των 

φιλοσόφων και ιστορία των ιδεών, ως διαδικασία κάρπωσης της πνευματικής κληρονομιάς 

του παρελθόντος, επιμένοντας κυρίως στο ότι ο σκοπός της συνίσταται στην οργανική 
αφομοίωση παλαιοτέρων επιτευγμάτων (Μουτσόπουλος, 1966). Όσον αφορά τη 

μεθοδολογία, που αυτή ακολουθεί, υπάρχει η καθαρώς μεθοδική αντιμετώπιση των 

φιλοσοφικών αντιλήψεων που οφείλεται κυρίως στον Αριστοτέλη, του οποίου ένα μέρος του 
πρώτου βιβλίου των Μετά τα φυσικά είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως η πρώτη επιστημονική 

ιστορία της φιλοσοφίας, αφού περιέχει μιαν κριτική θεώρηση των φιλοσοφικών αρχών που 

εξετέθησαν πριν από αυτό και που ερμηνεύονται ως σταθμοί στην πορεία της ελληνικής 

διανόησης προς τον αριστοτελισμό. Από άποψη μεθοδολογική, η έκθεση στην οποία ο 
Αριστοτέλης προβαίνει είναι συγχρόνως ιστορική και θεματική, έχει ως κριτήριο τη διάκριση 
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και διερεύνηση των ιστορικών στοιχείων κατά προβλήματα (Μουτσόπουλος, 1966 & 

Gadamer (1998: 87-106 και 107-135). 
Κατά την γνώμη μου, τα όρια ανάμεσα στο φιλοσοφείν και την ιστορική αφήγηση 

και ερμηνεία του είναι πράγματι ασαφή και λιγότερο διακριτά απ’ ότι συνήθως υποστηρίζεται 

τόσο από τους σύγχρονους εκπροσώπους της φιλοσοφικής σκέψης όσο και από τους 

σύγχρονους ιστορικούς της φιλοσοφίας. Δεν είναι δυνατόν να επιχειρεί κανείς να επιλύσει 
κάποιο φιλοσοφικό πρόβλημα χωρίς να έχει κάποια ιστορική γνώση των απαντήσεων που 

επιχειρήθηκαν στο παρελθόν. Κατά ανάλογο τρόπο, δεν είναι δυνατόν κανείς να εξετάζει και 

να ερμηνεύει την ιστορία του φιλοσοφικού παρελθόντος χωρίς να είναι σε θέση να 
φιλοσοφήσει, να έρθει σε δημιουργικό «διάλογο» με τις φιλοσοφικές ιδέες του παρελθόντος 

και του παρόντος. 

Η κατανόηση της φιλοσοφικής σκέψης του παρελθόντος καθιστά απαραίτητη ως ένα 
βαθμό τη μεταφορά παλαιότερων προβληματισμών υπό σύγχρονους όρους, χρειάζεται όμως 

ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο της ερμηνείας του φιλοσοφικού παρελθόντος. Στην παράδοση 

της αναλυτικής φιλοσοφίας, δημιουργήθηκε η τάση να εξετάζονται τα φιλοσοφικά 

προβλήματα του παρελθόντος, κατά την έκφραση του Williams, «ωσάν να προέρχονταν από 
την τελευταία έκδοση του περιοδικού Mind» (Williams, 2006a: 181). Όμως αυτός ο τρόπος 

προσέγγισης έχει αλλάξει πλέον και η τάση στην σύγχρονη αναλυτική φιλοσοφία είναι να 

συνδιαλέγεται αυτή με γόνιμο τρόπο με την ιστορική διάσταση του παρελθόντος, χωρίς 
βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δε συνδιαλέγεται με τους φιλοσόφους του παρελθόντος με 

επίκαιρο τρόπο σε σχέση με τα φιλοσοφικά προβλήματα του παρόντος. 

Όπως σημειώνει ο Anthony Kenny, ο ιστορικός της φιλοσοφίας πρέπει να είναι ο 
ίδιος φιλόσοφος:  

 

Η ιστορία της φιλοσοφίας είναι μοναδική, επειδή και η φιλοσοφία είναι μοναδική. Ο 

ιστορικός της ιατρικής δεν χρειάζεται να εξασκεί, ως ιστορικός, την ιατρική· αλλά 
δεν μπορεί κάποιος να γράψει την ιστορία της φιλοσοφίας, εάν δεν είναι ο ίδιος 

φιλόσοφος. Ο μελετητής ενός φιλοσόφου του παρελθόντος είναι υποχρεωμένος να 

στηρίξει τις σκέψεις του, να εκθέσει και να αξιολογήσει τα επιχειρήματά του. Αλλά 
το ότι παρουσιάζει κανείς λόγους για να δικαιολογήσει τα φιλοσοφικά συμπεράσματά 

του, και ότι αξιολογεί τη λογική φιλοσοφικών επιχειρημάτων, είναι καθ’ εαυτό μια 

ολοκληρωμένη φιλοσοφική δραστηριότητα. Συνεπώς, ενώ ο ιστορικός της 

ζωγραφικής δεν χρειάζεται να είναι ο ίδιος ζωγράφος, ο ιστορικός της φιλοσοφίας 
πρέπει να είναι φιλόσοφος (Kenny, 2005: 9-10). 

 

 Στο ίδιο πνεύμα, ο Michael Frede, ιστορικός της αρχαίας φιλοσοφίας που ανήκε 
στην αναλυτική παράδοση, εκλάμβανε τον εαυτό του πρωτίστως ως ιστορικό:  

 

Η φιλοσοφία αποτελεί ιστορικό φαινόμενο. Αναδύεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο 
ιστορικό πλαίσιο και γεννάται από την ανάγκη, που έγινε για πρώτη φορά αισθητή 

μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, να δοθεί ένας ορισμένος τύπος απάντησης σε ορισμένα 

ερωτήματα – για παράδειγμα, σχετικά με την προέλευση του κόσμου όπως τον 

ξέρουμε. Θα ήταν προφανώς πολύ τρομακτικό να ζούμε σε έναν κόσμο όπου η 
συμπεριφορά των πραγμάτων –πολύ περισσότερο αν αυτή η συμπεριφορά επηρεάζει 

τη ζωή μας – μας φαίνεται τελείως ακατανόητη (Frede, 2008: 17). 

 
Πράγματι, αυτό που ονομάζουμε «ιστορία» θα αναφέρεται σε κάποια αναφορά του 

παρόντος, ένα παρόν όμως που «θα συνυπάρχει με την αιωνιότητα» (King, 2000: 1). Όπως 

εύστοχα παρατηρεί ο John Dunn, «Κάθε σπουδαίο κείμενο (όπως οποιαδήποτε άλλη 
ανθρώπινη πράξη) έχει ένα συντρέχοντα λόγο – κάτι που τη δημιούργησε. Όμως, σε αντίθεση 

με τις περισσότερες ανθρώπινες πράξεις, τα σπουδαία κείμενα έχουν επίσης μια 

παρατεταμένη και διαφοροποιούσα μοίρα. Αυτή η μοίρα συχνά βρίσκεται (και πράγματι ίσως 

πάντοτε βρίσκεται) σε μια κατά κάποιον τρόπο ειρωνική σχέση προς τις αρχικές προθέσεις 
του συγγραφέα του κειμένου. Όμως, το ίδιο το εύρος της και η ποικιλία της αποτελούν τα 

ίδια ένα φόρο τιμής στην ασταθή αλλά καταλυτική δύναμη του ίδιου του κειμένου» (Dunn, 
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1996: 25). Κατά τον Dunn, τέσσερα είναι τα ερωτήματα που χρειάζεται να θέτει κανείς όταν 

προσπαθεί να κατανοήσει την ιστορία της πολιτικής θεωρίας (αλλά, κατά τη γνώμη μου, αυτά 
ισχύουν γενικότερα για το σύνολο της ιστορίας της φιλοσοφίας). Πρώτον, «Τι εννοούσε ο 

συγγραφέας όταν έγραφε το κείμενό του;», δεύτερον, «Τι είναι αυτό που το κείμενο μας 

υποδεικνύει για την κοινωνία του συγγραφέα;», τρίτον, «Τι σήμαινε το κείμενο αυτό στους 

άλλους όταν το διάβαζαν και, συνεπώς, γιατί σήμαινε εκείνο το πράγμα και όχι κάτι άλλο;», 
και, τέταρτον, «Ποια είναι η σημασία του υπό εξέταση κειμένου για εμάς, σήμερα;» (Dunn, 

1996: 24-25).  

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης, οι 
περισσότερες σύγχρονες πολυσυλλεκτικές απόπειρες συγγραφής ιστοριών της φιλοσοφίας 

είναι συλλογικές, με εγκυκλοπαιδική τάση, έχοντας χάσει «τη διάσταση της ιστορικότητας 

που είχαν καθιερώσει από τον 18
ο
 αιώνα οι ιστορίες της φιλοσοφίας με σκοπό να 

δημιουργηθεί το είδος ιστορία της φιλοσοφίας με επιστημονικά κριτήρια». Αυτό συμβαίνει 

γιατί, «στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ιστορία της φιλοσοφίας χωρίς να κρύβεται πίσω 

της κάποια φιλοσοφία της ιστορίας»:  

 
Όταν ο φιλόσοφος προτίθεται να γράψει μια ιστορία της φιλοσοφίας, ανακαλύπτει ότι 

το πεδίο που μπορεί να ελέγξει είναι ελάχιστο σε σχέση με την απεριόριστη αφθονία 

και ποικιλία των φιλοσοφικών εμπειριών των ανθρώπων του παρελθόντος. Από το 
γιγάντιο ποσό κειμένων που κληρονομήσαμε, ο καθένας αντλεί τις λιγοστές 

πληροφορίες που του επιτρέπει η γλωσσική, φιλολογική, φιλοσοφική και πολύ-

πολιτισμική του παιδεία. Εκτός όμως από αυτήν την υποκειμενική διάσταση 
αντιμετωπίζει και την αντικειμενική αδυναμία της εύρεσης των πηγών και των 

κειμένων που διασώθηκαν στην εκστατική ροή του χρόνου – και που διαφέρουν με 

τις εποχές. (…) Όλοι αυτοί οι παράγοντες καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα: ο 

ιστορικός της φιλοσοφίας διαθέτει ελάχιστα υλικά, για να διαμορφώσει (με αρκετές 
μεταμορφώσεις και παραμορφώσεις) την πραγματεία του. Οι βασικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει και που προσπαθεί να διαμορφώσει με κάποια μέθοδο είναι 

τουλάχιστον οι εξής: το ανεπανόρθωτο χάσιμο από όσα θα έπρεπε να μελετήσει, η 
απαραίτητη σύλληψη της ιστορικότητας όσων πραγματεύεται (και που αδυνατούν να 

φανερώσουν οι συλλογικές ιστορίες) και η διαμόρφωση κάποιας συνοχής της 

αφήγησης που να υπερβαίνει την ιστοριογραφική περιγραφή, δίχως να υπερβάλλει τη 

μοιραία μυθοπλαστική της διάπλαση. Οι δυσκολίες αυτές που μετριάζουν το 
θετικισμό που υποστήριξαν ορισμένοι λόγιοι στο παρελθόν, μπορούν να φωτίσουν 

την πορεία του ιστορικού της φιλοσοφίας. Ριζώνουν στην πολυδιάστατη παραγωγή 

έργων, με ιστορική πρόθεση, από τον Παρμενίδη έως σήμερα (Κουλουμπαρίτσης, 
2009).  

 

Κατά τη γνώμη μου, είναι δυνατόν να διδάσκουμε ιστορία της φιλοσοφίας και 
συγχρόνως να ασχολούμαστε με επίκαιρα και επίμαχα φιλοσοφικά προβλήματα, να 

φιλοσοφούμε χωρίς όμως να παύουμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως ιστορικά όντα (Noutsos, 

2009: 11), «να αναπτύσσουμε την ικανότητά μας να βλέπουμε τον κόσμο από τη σκοπιά 

άλλων ατόμων και ομάδων, άλλων κοινωνικών κόσμων και άλλων πολιτισμών» και να 
βοηθηθούμε, ώστε «να σκεφτούμε για το είδος του κόσμου που ζούμε, για το νόημα των 

πραγμάτων που προτιμούμε μέσα σ’ αυτό τον κόσμο, για τα θεμέλια των απόψεών μας, να 

δούμε αν έχουμε λόγους να πιστεύουμε στις ιδέες που διακηρύσσουμε, αν αυτές έχουν μια 
αλήθεια, συνοχή και συνέπεια, και αν θα ήμασταν πρόθυμοι να τις αλλάξουμε» (Βέικος, 

1988: 16-17). Οπωσδήποτε, η ιστορία και η φιλοσοφία δε συμβαδίζουν πάντοτε μεταξύ τους 

και η φιλοσοφία είναι αναγκαίο να διατηρεί μία απόσταση ασφαλείας τόσο από το παρελθόν 
όσο και από το παρόν, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διακρίνει αφενός και αφετέρου να 

κατανοεί τα φιλοσοφικά προβλήματα τόσο στην ιστορική όσο και στην αχρονική τους 

διάσταση και προπάντων να διατηρεί «την ταυτότητά της ως φιλοσοφία» (Williams, 2006a: 

258-259) με το να «συνδέει την αντίληψη του φιλοσόφου με τα σύγχρονα προβλήματα» 
(Williams, 2006a: 257). Στόχος της ιστορίας της φιλοσοφίας είναι να κατανοεί το παρόν και 

την επικαιρότητα των φιλοσοφικών προβλημάτων του παρελθόντος, τα οποία σε μεγάλο 
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βαθμό άλλωστε είναι διαχρονικά. Χρειάζεται βέβαια να είναι πάντοτε κανείς προσεκτικός ως 

προς τον κίνδυνο του «αναχρονισμού» που συχνά ελλοχεύει όταν προσπαθούμε να 
ερμηνεύσουμε τις ιδέες του παρελθόντος αναδεικνύοντας συγχρόνως την επικαιρότητά τους 

για το παρόν. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ανάπλαση του παρελθόντος είναι αναπόφευκτο ότι 

θα γίνει «μέσα στο παρόν», «από τα παρόντα δεδομένα» και «από μια παροντική ματιά» 

(King, 2000: 3).  
Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως δεν είναι εύκολο να 

αποφασίσουμε για το ποια οφείλει να είναι η ορθή θεώρηση και μελέτη κειμένων του 

φιλοσοφικού παρελθόντος και η σχέση μας μαζί του. Πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά ωσάν 
να αποτελούν μουσειακά εκθέματα ή νέα αρχαιολογικά ευρήματα, που με ευλάβεια θα πρέπει 

να τα ερμηνεύουμε με προσεκτικό και εξονυχιστικό τρόπο, διατηρώντας ή αποκαθιστώντας 

όλες τις τυχόν ιστορικές τους ιδιαιτερότητες με παρόμοια μεθοδολογικά εργαλεία που 
εφαρμόζει ένας κλασικός φιλόλογος, ή θα πρέπει να διαβάζουμε τους φιλοσόφους τους 

παρελθόντος έτσι ώστε να τους φέρουμε στο παρόν και να κατανοήσουμε τα σύγχρονα 

προβλήματα, έστω και αν στην άποψη αυτή ελλοχεύει ο κίνδυνος παρέκκλισης από την 

κυριολεξία των λόγων τους. Οπωσδήποτε, η απάντηση βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, στη 
χρυσή τομή των δύο αυτών απόψεων που δεν καθιστά τη φιλοσοφία και την ιστορία της 

μουσειακό είδος, αλλά συνδυαστικά αναδεικνύει την επικαιρότητα τόσο του παρελθοντικού 

όσο και του παροντικού φιλοσοφικού στοχασμού.  
Είναι δυνατόν να υποστηριχθεί πως, σε γενικές γραμμές τουλάχιστον, υπάρχουν δύο 

κατηγορίες μελετητών της φιλοσοφίας και της πολιτικής σκέψης εν γένει. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν οι ιστορικοί της αρχαίας φιλοσοφίας και της ιστορίας του πολιτικού 
στοχασμού εν γένει, οι οποίοι μελετούν το φιλοσοφικό έργο και προσπαθούν με ακρίβεια να 

κατανοήσουν και να παρουσιάσουν τις απόψεις του είτε γιατί ενδιαφέρονται για τα 

φιλοσοφικά του επιχειρήματα είτε γιατί τους ενδιαφέρει η παρουσίαση των πολιτευμάτων και 

των στάσεων στις ελληνικές πόλεις-κράτη και ενδιαφέρονται για τις απόψεις και τις 
πρακτικές της αρχαιοελληνικής πολιτικής ζωής. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι πολιτικοί 

επιστήμονες και οι μελετητές της πολιτικής φιλοσοφίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το τι ο 

αριστοτελικός πολιτικός στοχασμός μπορεί να προσφέρει στην σύγχρονη πολιτική θεωρία 
(Fordyke 2006: 171). Αποτελεί πάγια αντίληψή μου πως η μελέτη της ιστορίας της 

φιλοσοφίας εν γένει, και ειδικότερα της αρχαίας φιλοσοφίας, δεν έχει κάποιο νόημα αν δεν 

συνδυαστεί με επίκαιρα προβλήματα της συστηματικής φιλοσοφίας, όπως η ελευθερία, η 

ισότητα, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.  
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