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1. Γενικές σκέψεις για τη θεωρία και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
       
Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχει σχέση κυρίως: 

• µε την ιδιαιτερότητα του µαθήµατος, το οποίο διεκδικεί την ελευθερία του για να 
µπορέσει να µεταδώσει συγκίνηση στον αναγνώστη, 

• µε τη γνώση της θεωρίας της λογοτεχνίας από τον εκπαιδευτικό ώστε να έχει τον 
απαραίτητο επιστηµονικό εξοπλισµό και  

• µε τις διδακτικές τεχνικές, που πρέπει να εναλλάσσονται για να προκαλούν την 
έκπληξη και να κινούν το ενδιαφέρον του µαθητή, στοιχείο που έχει σχέση και µε την 
αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας.  

Τα ερωτήµατα πώς και γιατί διαβάζουµε1 και πώς και γιατί διδάσκουµε λογοτεχνία στο 
σχολείο µπορούν να συµβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας του µαθήµατος. 
Το πώς και γιατί διαβάζουµε λογοτεχνία  ή τι επιλέγουµε να διαβάσουµε είναι ένα τεράστιο 
θέµα που δεν µπορεί εδώ να αναπτυχθεί. Όσον αφορά το πώς διαβάζουµε, δηλαδή αν 
διαβάζουµε συνέχεια ένα βιβλίο ή αν παράλληλα διαβάζουµε και άλλα βιβλία ή αν 
διαβάζουµε µε χρονικά κενά ξεχνώντας τι προηγήθηκε, όλα είναι στοιχεία που επηρεάζουν τη 
λογοτεχνική ανάγνωση και απόλαυση. Αξίζει να επισηµανθεί ότι η έλξη που µπορεί να 
ασκήσει πάνω µας ένα έργο είναι σηµαντική παράµετρος για να συνεχίσοµε το διάβασµά του 
και για να ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας, διαφορετικά η ανάγνωση διακόπτεται. 
  Στο σχολείο, όµως, η λογοτεχνία είναι µάθηµα, που διδάσκεται σε συγκεκριµένες ώρες και 
που αξιολογείται, γι΄ αυτό έχει µεγάλη σηµασία πώς και γιατί διδάσκουµε. Στα Α.Π.Σ. και 
στις Οδηγίες των Φιλολογικών Μαθηµάτων καταγράφονται συνοπτικά και το πώς και το 
γιατί, τα οποία έχουν σχέση µε τη φιλοσοφία, τους σκοπούς, τους στόχους και τη διδακτική 
του µαθήµατος, όπου ανάµεσα στα άλλα γίνεται αναφορά στη δηµιουργική και ελεύθερη 
ανάγνωση, στην αξιοποίηση των εξωκειµενικών στοιχείων, στη µελέτη ολόκληρων 
λογοτεχνικών έργων, στη θεωρία της λογοτεχνίας κ.ά. ΄Ετσι επισηµαίνεται ότι επιδιώκεται οι 
µαθητές «να αποκοµίζουν ποικίλες πληροφορίες για σηµαντικά ιστορικά, κοινωνικά, 
πολιτικά, υπαρξιακά και άλλα ζητήµατα που θίγονται στα λογοτεχνικά έργα, να σχολιάζουν 
τις διάφορες απόψεις […] να εκφράζουν τεκµηριωµένα τις δικές τους θέσεις […]»2.  
  Είναι, βέβαια, ολοφάνερο ότι η φράση «διδάσκω λογοτεχνία» δεν σηµαίνει απλά ότι 
διαβάζω λογοτεχνία, ούτε ότι ερµηνεύω ή κριτικάρω κάποια στοιχεία µορφής και 
περιεχοµένου ως επιφαινόµενα του κειµένου. Αντίθετα «διδάσκω λογοτεχνία» σηµαίνει ότι 
κάνω κάτι πιο ουσιαστικό, ότι, δηλαδή, συνεργάζοµαι ως συνερευνητής µε τους µαθητές µου 
για να αποκρυπτογραφήσω «τη σοφία» του κειµένου, να ξεκλειδώσω τις φράσεις-κλειδιά, να 
κατανοήσω την πολύσηµη γλώσσα του, ώστε να επικοινωνήσω µε τις φωνές και τον κόσµο 
του κειµένου. Μια τέτοια διαδικασία αποκαλύπτει ότι η λογοτεχνία δεν πληροφορεί µόνον, 
αλλά νοηµατοδοτεί τη ζωή ή και την αλλάζει3. Για να πετύχει, όµως, η διδασκαλία ενός 
λογοτεχνικού κειµένου, πρέπει να αγαπηθεί το κείµενο, να επικοινωνήσει ο µαθητής-
αναγνώστης µε αυτό για να αποκαλύψει «τα µυστήριά του» και να το απολαύσει. Αν 
                                                 
1 Bloom Harold (2004), Πώς και γιατί διαβάζουµε, µετφρ. Κ. Ταβαρτζόγλου, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα .  
2  Οδηγίες για τη ∆ιδασκαλία των Φιλολογικών Μαθηµάτων στο Ενιαίο Λύκειο, (2004-5), Υπ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., 
σελ.157-160. 
3 Καλογήρου Τζίνα  (2005), «Προλεγόµενα», Η Λογοτεχνία στο Σχολείο, εκδ. Τυπωθήτω-Γ. ∆αρδανός, Αθήνα, 
σελ.29.  



καταφέρουµε ως δάσκαλοι να οδηγήσουµε σε επικοινωνία το µαθητή µε το λογοτεχνικό 
κείµενο και να τον εµπλέξουµε στην πράξη της διδασκαλίας, τότε µπορεί να κατανοήσει και 
να απολαύσει τη λογοτεχνία, ενώ συγχρόνως θα γίνει «επαρκής αναγνώστης», που θα 
αρθρώνει το δικό του συγκροτηµένο λογοτεχνικό λόγο, προφορικό και γραπτό. Ο καθηγητής 
σε αυτό το έργο του θα ενισχυθεί από τη γνώση της θεωρίας της λογοτεχνίας, η οποία δεν 
είναι πανάκεια, ούτε αυτοσκοπός, αλλά το µέσον για την επιτυχία της διδασκαλίας. Άλλωστε 
ο εκπαιδευτικός είναι ο ρυθµιστής του διδάσκειν και αυτός επιλέγει όποια θεωρία νοµίζει ότι 
προσφέρεται για το κάθε κείµενο (ροµαντική, µαρξιστική, φορµαλιστική, 
στρουκτουραλιστική, αναγνωστική4) ή κάνει συνδυασµό θεωριών για την πληρέστερη 
διερεύνηση του κειµένου. Η αναγνωστική θεωρία, για παράδειγµα, θα τον βοηθήσει σε 
θέµατα σχετικά µε το δέκτη (αναγνώστη) για την πρόσληψη του κειµένου, την ενεργητική 
ανταπόκρισή του και τη µετακειµενική δραστηριότητά του µε την ανάληψη µιας 
διαθεµατικής και διεπιστηµονικής εργασίας, κατά την οποία µελετάει τη λογοτεχνία ως τέχνη 
του λόγου και ως ιστορικοκοινωνικό φαινόµενο παράγοντας πρωτότυπο δηµιουργικό λόγο. 
Έτσι, από το συγγραφέα (ροµαντική θεωρία) το ενδιαφέρον µετακινήθηκε στο κείµενο 
(φορµαλιστική και στρουκτουραλιστική θεωρία και αφηγηµατολογία) και κυρίως στον 
αναγνώστη (αναγνωστική, θεωρία πρόσληψης και ανταπόκρισης). Η επικοινωνία του 
αναγνώστη µε το κείµενο, µε το συγγραφέα και τις συνθήκες που το δηµιούργησαν οδηγεί 
στη συναλλαγή αναγνώστη και κειµένου (συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt5). ∆ηλαδή, ο 
αναγνώστης κατά την ερµηνεία, πέρα από τα υποκειµενικά του δεδοµένα µε τις επιδράσεις 
από το περιβάλλον του, λαµβάνει υπόψη του και τα εξωκειµενικά συµφραζόµενα του 
λογοτεχνικού κειµένου και από αυτή τη διαλεκτική σχέση «αναγνώστης και κείµενο 
επαναπροσδιορίζονται»6. Είναι ολοφάνερο ότι η δύναµη των κειµένων και η οµορφιά τους 
προεκτείνουν την εµπειρία µας, µας ταξιδεύουν, µας µαθαίνουν από τα λάθη ή τις αρετές των 
ηρώων και µας κάνουν να σκεφτόµαστε κριτικά και ανθρώπινα, διότι, όπως επισηµαίνει ο 
Robert  Scholes7, τα κείµενα «µας φέρνουν νέα που αλλάζουν τον τρόπο µας να ερµηνεύουµε 
τα πράγµατα.[…]. Η κειµενική δύναµη είναι τελικά δύναµη για ν΄ αλλάξει ο κόσµος». 
 Η ερµηνεία ενός λογοτεχνικού κειµένου (κειµενοκεντρική ερµηνευτική µέθοδος)  µπορεί να 
γίνει µε πολλές µαθητοκεντρικές τεχνικές που αποβλέπουν στην εµπλοκή του µαθητή στη 
διαδικασία της µάθησης (συµµετοχή),  στην  αξιοποίηση των βιωµάτων του (συναισθηµατική 
εγρήγορση), στην καλλιέργεια δεξιοτήτων (να µάθει πώς να µαθαίνει), στην αισθητική του 
απόλαυση και στη συνειδητοποίηση ότι η λογοτεχνία είναι πολιτισµός και ότι έχει σχέση µε 
τη γλώσσα και την εθνική του ταυτότητα. Αν αναστοχαστούµε πώς και τι διδάσκουµε και αν 
αναρωτηθούµε τι γνωρίζουν οι µαθητές µας όταν τελειώνουν το λύκειο, τότε πρέπει να 
αναλογιστούµε πώς πρέπει να διδάξουµε πιο αποτελεσµατικά τη λογοτεχνία ως µάθηµα και 
µάθηση, ώστε φεύγοντας από το λύκειο να αποκοµίζει κάτι ο απόφοιτος. Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι σηµαντικός είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, διότι 
αυτός είναι που µπορεί να ανατρέψει τα αρνητικά µε τη στάση του ή να ακυρώσει τα όποια 
θετικά. Με την εξέλιξη των Επιστηµών της Αγωγής, της Ψυχολογίας και της Γλωσσολογίας 
έχουν προταθεί πολλά µοντέλα διδασκαλίας. Θα αναφέρουµε, επιλεκτικά, µερικά από αυτά, 
παιδοκεντρικά8, που είναι: 

                                                 
4 Μπίστα Π., (2005), Πώς σχεδιάζουµε και διδάσκουµε λογοτεχνία στο γυµνάσιο και στο λύκειο, εκδ. Ψηφίδα, 
Αθήνα, σελ. 30-32 
5 Καλογήρου Τζίνα - Βησσαράκη Ελένη, (2005), «Η συµβολή της θεωρίας της L.M.Rosenblatt στον 
εµπλουτισµό της διδακτικής της λογοτεχνίας », ό.π. , σελ.73.  
6 Πεσκετζή Μαρία, (2003), Θεωρία της Λογοτεχνίας, εκδ. Σαββάλα, Αθήνα, σελ. 61. 
7 Scholes Robert, (2005), Η ∆ύναµη του Κειµένου, µτφρ. Ζωή Μπέλλα, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα, σελ. 229. 
8 Ματσαγγούρας Ηλίας, (1999), Η Σχολική Τάξη,  εκδ. Μέδουσα, Αθήνα, σελ.397-421. 



• Το µεικτό µοντέλο διδασκαλίας, που εµπλέκει το µαθητή στη διαδικασία της µάθησης 
είτε µε ερωταποκρίσεις είτε µαιευτικά (επαγωγικά, διαλογική µορφή) είτε µε 
παρότρυνση. 

• Η διαλεκτική µορφή διδασκαλίας, η οποία καλλιεργεί την κριτική στάση µε 
συγκρίσεις θεµάτων, µε την προώθηση εσωτερικών συγκρούσεων και µε την ανάδειξη 
ηθικών διληµµάτων. 

• Η διερευνητική µορφή διδασκαλίας, σύµφωνα µε την οποία τίθενται προβλήµατα, 
διατυπώνονται υποθέσεις, οργανώνονται οι πληροφορίες και ελέγχονται και τέλος 
διατυπώνονται τεκµηριωµένα συµπεράσµατα (προσφέρεται κυρίως για τις θετικές 
επιστήµες). 

• Οι οµαδοσυνεργατικές µορφές διδασκαλίας, που προσφέρονται για όλα τα µαθήµατα 
τόσο κατά τη διδασκαλία, όσο και στο πλαίσιο της εργασίας, όπου οι µαθητές 
εργάζονται σε οµάδες µε τη µέθοδο σχεδίων εργασίας (project). 

  Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει όποιο µοντέλο θεωρεί κατάλληλο για το επίπεδο της 
τάξης του ή κάνει συνδυασµό µοντέλων, π.χ. το διαλεκτικό9 µε το ερευνητικό, που αφήνει 
την ελευθερία στον εκπαιδευτικό για εναλλακτικές τεχνικές διδασκαλίας ανάλογα µε το 
επίπεδο των µαθητών ή το οµαδοσυνεργατικό, που συµβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
στην αυτοεκτίµηση των µαθητών. Αυτό µπορεί να εφαρµοστεί µε παραλλαγές, είτε, δηλαδή, 
οι µαθητές χωρισµένοι σε µικρές οµάδες να εργαστούν σε δοσµένους άξονες του 
λογοτεχνικού κειµένου, που τους ανακοινώνουν και τους συζητούν όλοι στην τάξη, είτε η 
κάθε οµάδα µελετάει από ένα σύντοµο ποίηµα συνεξετάζοντας µορφή και περιεχόµενο και 
µετά γίνεται η συνολική συζήτηση στην τάξη, που ολοκληρώνεται µε τη διακριτική 
καθοδήγηση του καθηγητή. Βέβαια, αν πρόκειται για εκτενές ποίηµα ή πεζό, τότε καλό είναι 
οι µαθητές ανά οµάδες να µελετήσουν µία µόνον παράµετρο του κειµένου, π.χ. τη λειτουργία 
του χρόνου, τη δοµή του έργου, τα πρόσωπα και το ρόλο τους, τη σχέση του συγγραφέα µε 
τον αφηγητή κ.ά.  Με αυτόν τον τρόπο µελετώνται στοιχεία από την ταυτότητα της 
αφήγησης, σχολιάζεται ο ρόλος τους και επιτυγχάνεται η επικοινωνία µε το λογοτεχνικό 
κείµενο ως ένα σύνολο σηµαινόντων. Με τις οµαδοσυνεργατικές διδασκαλίες οι µαθητές 
µαθαίνουν να συνεργάζονται, να κρίνουν, να συγκρίνουν, να συγκροτούν τεκµηριωµένα το 
λόγο τους και κυρίως συνειδητοποιούν το ρόλο της λογοτεχνίας στη ζωή τους ως 
καλλιεργηµένης γλώσσας και ως στοιχείο πολιτισµού. Επίσης, κατανοούν πώς λειτουργούν οι 
αφηγηµατικοί τρόποι και οι αφηγηµατικές τεχνικές (διάλογος,  περιγραφή, σχόλιο, 
εσωτερικός µονόλογος, πρόσωπα, χρόνος, χώρος, ρηµατική άρθρωση της αφήγησης, 
σχήµατα λόγου, διακείµενα κ.ά.), δηλαδή πώς συγκροτείται η λογοτεχνικότητα του κειµένου. 
Όλα αυτά τα στοιχεία εµπεριέχονται συνοπτικά στο Α.Π.Σ10, στο οποίο γίνεται λόγος και για 
το µαθητή αναγνώστη και την πρόθεση του κειµένου.    
  Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν θα παρουσιαστούν ενδεικτικά διδακτικά παραδείγµατα από 
τη λογοτεχνία του λυκείου µε εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές και µε στόχο την «αναπνοή» 
του µαθήµατος, πέρα από το άγχος της διδακτέας και εξεταστέας ύλης. 
 
2. Ενδεικτικά διδακτικά παραδείγµατα 
 
2α. ∆ιδασκαλία µε το µεικτό µοντέλο διδασκαλίας του διηγήµατος,  ∆ικαιοσύνη του 
Χριστόφορου Μηλιώνη (ΚΝΛ. Γ΄ λυκείου, σελ. 322-329). 
Συγκροτούµε ένα πλάνο µαθήµατος µε τα κύρια σηµεία µελέτης ως πυξίδα για να µην 
«ξεστρατήσει» το µάθηµα», για να υλοποιηθούν οι στόχοι και να δραστηριοποιηθούν οι 
µαθητές. 

                                                 
9 Φράγκος Χρ., (1977),Ψυχοπαιδαγωγική, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 443 
10 Α.Π.Σ, ΦΕΚ 479/ 85, σελ. 162-167. 



 
Στόχοι: Επιδιώκεται οι µαθητές: 

• Να απολαύσουν το διήγηµα ως λογοτεχνικό κείµενο και να επικοινωνήσουν µε αυτό. 
• Να σχολιάσουν τα παρακειµενικά και διακειµενικά στοιχεία και τη σχέση τους µε το 

αφήγηµα. 
• Να εντοπίσουν το χώρο και το χρόνο και να γίνει κατανοητός ο ρόλος τους 

(χωροχρονικό πλαίσιο και αλληλοδιείσδυση παρελθόντος παρόντος). 
• Να αντιληφθούν µέσα από την πρωτοπρόσωπη αφήγηση τη βιωµατική σχέση του 

συγγραφέα µε τα αφηγούµενα µε αναφορά σε κειµενικά στοιχεία. 
• Να κατανοήσουν τη δοµή του διηγήµατος και τη λειτουργία της µνήµης και του 

συνειρµού ως στοιχείων τεχνικής. 
• Να εντοπίσουν τα ιστορικά στοιχεία του διηγήµατος και να τα σχολιάσουν. 
• Να αντιληφθούν τα χαρακτηριστικά του µοντέρνου διηγήµατος αφού το συγκρίνουν 

µε κάποιο παραδοσιακό άλλης εποχής, ανθολογηµένο στο βιβλίο. 
 
Μέθοδος διδασκαλίας: Είναι η κειµενοκεντρική ερµηνευτική µε το µεικτό µοντέλο 
διδασκαλίας (ερωτήσεις, διάλογος, πρόκληση προβληµατισµού).  
 
Πορεία διδασκαλίας και επισηµάνσεις: Μετά την ανάγνωση του διηγήµατος από τον 
καθηγητή και την οικείωσή του για 5-7΄ από τους µαθητές αρχίζει η επικοινωνία µε το 
κείµενο συνεπικουρούµενη από λίγα εργοβιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα και µε 
αναφορά στην εισαγωγή και το εισαγωγικό σηµείωµα του βιβλίου. Καλό είναι να 
παρουσιαστεί στους µαθητές το βιβλίο Χειριστής Ανελκυστήρος του Χριστόφορου Μηλιώνη, 
απ΄ όπου προέρχεται το διήγηµα, διότι µπορεί να αποτελέσει ερέθισµα για κάποιους να το 
διαβάσουν και να εντάξουν το µέρος στο όλον. Η ερµηνεία του κειµένου αρχίζει µε τις 
ανακοινώσεις των µαθητών ή µε ερωτήσεις που διερευνούν τον τόπο, το χρόνο, τα πρόσωπα 
µε τις µικροϊστορίες τους, τα θέµατα που θίγονται, τη γλώσσα, τον τρόπο γραφής του 
συγγραφέα, τη σχέση του τίτλου το κείµενο κ.ά.. Ο τίτλος του διηγήµατος θα αποτελέσει 
στοιχείο σχολιασµού κατά την ερµηνεία σε σχέση µε την προµετωπίδα από το Μυθιστόρηµα 
του Σεφέρη και µε χωρία από το κείµενο. Πιο αναλυτικά διερευνώνται: 
 
Ο τόπος: Ήπειρος, εντοπιότητα του συγγραφέα, π.χ. «Εδώ αρχίζει η Τρεµπεσίνα […] οι 
τελευταίες κορυφές της Νεµέρτσικας µε τις απότοµες πλαγιές πάνω από τον Αώο· ανάµεσά 
τους η Κλεισούρα […]».  
 
Ο χρόνος: ∆ιαπλοκή του παρόντος µε το παρελθόν µε τη συνδροµή της µνήµης (φωτογραφίες 
και σύνδεση µε το 1940, ιστορικό στίγµα). Με την τεχνική του διακειµένου (λεζάντα της 
ιστορικής φωτογραφίας) µεταφερόµαστε στις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στην 
Κλεισούρα. Οι µαθητές εντοπίζουν τη λειτουργία του χρόνου µε αναφορές στο κείµενο, π.χ. 
«πέρυσι, στο δεύτερο ταξίδι µου […]. Είναι αρκετό κιόλας που δυο χρονιές συνέχεια έκανα 
το ίδιο ταξίδι, βρίσκοντας κάθε φορά και άλλη αφορµή […]. Πρόπερσι που ανοίξανε τα 
σύνορα […]. Είδαµε, έλεγε, µια φάλαγγα που ερχότανε […]. Τότε ήταν άλλος καιρός […] 
δούλευα τότε στα Άσπρα Σπίτια της Βοιωτίας […]. Ήµουν φαντάρος εκεί, το ΄40, στο 
φυλάκιο. Εµείς ανατινάξαµε τη γέφυρα, όταν κηρύχτηκε ο πόλεµος […] (παπάς). 
Πραγµατικά ζαλίστηκα καθώς ένιωσα ξαφνικά ένα δυνατό χέρι να µ΄αρπάζει και να µε πετάει 
σαράντα τόσα χρόνια πίσω […] θυµήθηκα που βγήκαµε ύστερα στους δρόµους […] να 
φύγουµε στα Γιάννενα […]. Τότε ήρθανε τρεις στρατιώτες που οπισθοχωρούσαν από τα 
σύνορα […] (συγγραφέας) ». Η τεχνική άρθρωση του χρόνου κινείται από τον ενεστώτα στον 
αόριστο, στο παρελθόν, µε επιστροφή στο παρόν και την προσωπική κατάθεση του 
συγγραφέα: «Παίζω τώρα µε τις φωτογραφίες µου».  



 
Πρόσωπα: Ο αφηγητής, που ταυτίζεται µε το συγγραφέα, οι συνοδοί του συγγραφέα στο 
ταξίδι του στην Αλβανία, ο ξάδερφός του ο Ηλίας, τραυµατίας πολέµου, ο παπα-Νικόλας της 
∆εσφίνας και άλλα δευτερεύοντα πρόσωπα µε τις µικροϊστορίες τους σε πρώτο πλάνο και µε 
φόντο τη µακροϊστορία, το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και το έπος του ΄40.  
 
Αφηγηµατικοί τρόποι και τεχνικές. Αυτές διερευνώνται µε συνεξέταση µορφής και 
περιεχοµένου µέσα από µικροϊστορίες των ηρώων σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. 
Συζητείται ο ρεαλισµός της αφήγησης και το σκηνικό της πλαίσιο. ∆ηλαδή, η έναρξη και το 
τέλος µε αναφορά στη ραδιοφωνική εκποµπή της 28 Οκτωβρίου (εθνική επέτειος για το Έπος 
του 1940) και στα δυο ταξίδια του συγγραφέα-αφηγητή στην Αλβανία (πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση, εσωτερική εστίαση). Μέσα από τις φωτογραφίες ο συγγραφέας θυµάται (διαπλοκή 
παρόντος παρελθόντος) και µας ταξιδεύει σε µέρη που τα σηµάδεψε η ιστορία, π.χ. «Εδώ 
αρχίζει η Τρεµπεσίνα µε µιαν αθώα πλαγιά, λευκή σαν από γύψο […] κι εγώ πάνω στο ίδιο 
ανάχωµα, όπου το ιταλικό τανκς -τέσσερις φωτογραφίες που τράβηξα ο ίδιος πέρυσι, στο 
δεύτερο ταξίδι µου». Η περιγραφή διαπλέκεται µε την αφήγηση, η οποία γίνεται πολυφωνική 
µε το διακείµενο της λεζάντας στη φωτογραφία σε πλάγια γραφή: «Η Κλεισούρα ύστερα από 
τις φοβερές επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού µε ένα από τα ιταλικά άρµατα που έπεσαν στα 
χέρια των Ελλήνων», µε τον ευθύ λόγο «να δω πώς ζούνε», που λειτουργεί ως άλλοθι του 
αφηγητή για το ταξίδι  στην Αλβανία, και µε το διάλογο παπα-Νικόλα και αφηγητή στη 
∆εσφίνα «“Κι από πού έρχεσαι” µου λέει, “Από ποιο µέρος”, “Από την Ήπειρο” του λέω. 
“Κοντά στην Κακαβιά, αν έχεις ακούσει […].“Πώς δεν το ξέρω;”. “ Ήµουν φαντάρος εκεί, το 
΄40”». Παρατηρούµε ότι η µνήµη µε αφορµή ένα στοιχείο συνοχής λειτουργεί και οδηγεί την 
αφήγηση σε πολλά επίπεδα (28η Οκτωβρίου, ταξίδια στην Αλβανία, χάνι του Μπαλαµπάνη, 
∆εσφίνα, Ηλίας στην Ανθούπολη) µε έµφαση στην εντοπιότητα του συγγραφέα-αφηγητή και 
τον πόλεµο του 1940, π.χ. «είναι αδύνατο να µην τους θυµηθώ και να µην ακούσω εκείνο το 
τραγούδι τους που µου έχει γίνει κάτι σαν έµµονη ιδέα και µου φέρνει µελαγχολία».  
 Στη συνέχεια µε φυσικό τρόπο τίθεται το θέµα  «µνήµη vs λήθη» µε µια κοφτή πρόταση και 
µε αναφορά σε µερικούς µεγάλους και στους νέους ως επιλήσµονες, στοιχείο που µε πικρία 
σχολιάζει ο συγγραφέας καταθέτοντας την άποψή του για τους ήρωες µε τρόπο γραφής που 
θυµίζει ποίηση, π.χ. «[…] ξεφτίζουν τόσο πολύ µε τις ρητορείες, που θα ήταν ίσως 
προτιµότερη η λησµονιά», «Και πώς είναι δυνατό πια να µιλήσεις, χωρίς να γίνεις 
καταγέλαστος, για κείνες τις φιγούρες, που τέτοιες µέρες τους βλέπεις µέσα στις πρώτες 
αναµνήσεις σου να φεύγουν κατά το µέρος όπου βασίλεψε ο ήλιος και ο ουρανός ήταν 
κόκκινος σαν αίµα […]. Και πίσω τους ν΄ αφήνουν τον απόηχο του τραγουδιού τους που τους 
ακολουθούσε φεύγοντας απ΄ την Αθήνα.  
                         Θα΄ ρθω µια νύχτα µε φεγγάρι 
                                 Να σε ξυπνήσω 
Και να τραβούν για την Αλβανία» (σελ. 323-4).  
  Έτσι, το τραγούδι των στρατιωτών (διακείµενο και φωνή των στρατιωτών) µας συνδέει µε 
το ξεκίνηµά τους για τον πόλεµο και µε το τέλος του πολέµου (τραγικό στοιχείο) και 
συγχρόνως συγκροτεί «µοτίβο», καθώς σε πολλά διηγήµατα του Μηλιώνη εγκιβωτίζονται 
τραγούδια, που- πέρα από τη συγκινησιακή χρήση της γλώσσας- αναπαριστούν την 
πραγµατικότητα, συµβάλλουν στην αναγνωστική εµπειρία του αναγνώστη και ίσως  τον 
οδηγήσουν σε δηµιουργική στάση και πράξη11. Αξίζει να συζητηθεί ο προβληµατισµός του 
συγγραφέα ότι φοβάται  να µιλήσει κανείς για τέτοια πράγµατα µήπως γίνει καταγέλαστος, 
διατυπώνοντας έµµεσα µια αδικία που γίνεται στην µνήµη των πεσόντων. Μια άλλη αδικία 
σε βάρος της µνήµης των πεσόντων έχει διατυπωθεί  ήδη κατά το πρώτο ταξίδι του 

                                                 
11 Τζιόβας ∆., (1987), Μετά την Αισθητική, εκδ. Γνώση, Αθήνα, σελ. 77, 134, 242. 



συγγραφέα  στην Αλβανία, καθώς αναφέρεται µε πίκρα στη µη περισυλλογή των οστών των 
ελλήνων στρατιωτών, π.χ. «[…] το παραπονεµένο τους τραγούδι κλωθογύριζε στις χαράδρες. 
Τα κόκκαλά τους βέβαια, σπαρµένα σ΄ εκείνα τα φαράγγια […]». Αυτά και όποια άλλα χωρία 
εντοπιστούν αναδεικνύουν τη συνοχή και συνεκτικότητα του διηγήµατος µε τον τίτλο και την 
προµετωπίδα  Η αφήγηση µάς µεταφέρει µε φυσικό τρόπο από τους πεθαµένους στους 
ζωντανούς, σε εκείνους που γύρισαν πίσω, ένας εκ των οποίων ήταν ο Ηλίας, ο λοχίας, που 
τραυµατίστηκε στο χάνι του Μπαλαµπάνη. Η εστίαση στον Ηλία φωτίζει τη δική του 
µικροϊστορία (συνταξιούχος του ΙΚΑ, αρτεργάτης µε το τραύµα στο δεξί πόδι), που επέλεξε 
τη σιωπή παρά να µιλάει για τον αγώνα και τα χαµένα οράµατα. Σχολιάζεται ο λόγος του 
Ηλία, το παράπονό του, ο ήρωας που έγινε αντιήρωας και η τεχνική του άµεσου λόγου (ευθύς 
λόγος, πολυφωνία του διηγήµατος12), π.χ. «Πάνε αυτά […]. Τότε ήταν άλλος καιρός. 
Ήµασταν κι εµείς παιδιά, πάνω στην τρέλα µας». Με την τεχνική της επανάληψης (συνοχή) ο 
συγγραφέας προωθεί την αφήγηση συνδέοντας τα λόγια του Ηλία µε το δικό του παρόν και 
τη στάση των νέων, π.χ. «Πάνε λοιπόν αυτά, έγιναν εµβατήρια για τα ραδιόφωνα […]. Οι πιο 
πολλοί, κυρίως οι νέοι, γυρίζουν αλλού το κουµπί. Οι άλλοι, της ηλικίας µου και πάνω- πού 
να ξέρεις;». Έτσι, η αφήγηση οδηγείται στη µικροϊστορία του συγγραφέα, όταν υπηρετούσε 
ως καθηγητής στα Άσπρα Σπίτια της Βοιωτίας µε τη  µολυσµένη ατµόσφαιρα από την 
αλουµίνα της Πεσινέ (θέµα). Η περιγραφή των εργατών µε τις τουµπανιασµένες κοιλιές 
αποδίδει εύστοχα την κριτική-σχόλιο του αφηγητή, που ζητάει καταφύγιο τα 
Σαββατοκύριακα είτε στην Αθήνα είτε στα ορεινά αναζητώντας τον Άι –Γιώργη του 
Μακρυγιάννη στη ∆εσφίνα. Το ταξίδι (αφηγηµατικό εύρηµα) αποκαλύπτει την αλλοτρίωση 
πολλών νέων, που όχι µόνον δεν ξέρουν κατά πού πέφτει ο Αϊ-Γιώργης, αλλά δε σερβίρουν 
και τσίπουρο στο καφενείο παρά µόνον κόκα κόλα και καµπάρι (θέµα αµερικανοποίησης της 
υπαίθρου), στοιχείο που κάνει το συγγραφέα να αναφωνεί µε νόηµα «Καηµένε 
Μακρυγιάννη» και να σχολιάζει τους νεαρούς «που ρουφούσαν µακάρια το νεσκαφέ τους µε 
το καλαµάκι, µε τ ακριβά µπλουτζίν […], µε τα χοντρά σπορτέξ παπούτσια τους 
απαριασµένα πάνω στις καρέκλες». Τα θέµατα που θίγονται και αφήνονται στην κρίση των 
µαθητών (αντίστιξη του τότε νεαρού και µε τον ώριµο τώρα συγγραφέα). Το τσίπουρο (ποτό 
αυθεντικό και ελληνικό) οδηγεί στη γνωριµία του συγγραφέα µε τον παπα-Νικόλα, που µετά 
τις τυπικές ερωτήσεις και το διερευνητικό διάλογο, που µεταδίδει συγκίνηση,  θεµελιώνεται 
µια βαθιά φιλία µε συνδετικό κρίκο τα βουνά της Ηπείρου και τον πόλεµο του 1940, τόπο 
στράτευσης του παπα-Νικόλα και γενέθλιο τόπο του συγγραφέα.  
  Με τη συνήθη τεχνική του ο συγγραφέας επαναφέρει στοιχεία που συγκροτούν µοτίβα 
γνωστά και από άλλα διηγήµατά του (γέφυρα, Κακαβιά, λόγγα, φυγή στα Γιάννενα, Ιταλοί, 
Καλπάκι κ.ά.). Η φιλία του συγγραφέα και του παπα-Νικόλα επικυρώθηκε στη δεύτερη 
επίσκεψη του αφηγητή στη ∆εσφίνα µετά από πρόσκληση του παπά και µε τη φιλοξενία-
έκπληξη, που ετοίµασε ο παπάς στο δάσκαλο (διαχρονικές αξίες). ∆εν υπήρξε τρίτη 
επίσκεψη, διότι ο συγγραφέας µετακινείται στην Αθήνα, στοιχείο που δίνει µε µια κοφτή και 
λιτή πρόταση, συνδέοντας µια στιγµή του παρελθόντος µε το παρόν της αφήγησης, π.χ. «Τον 
άλλο µήνα µου ήρθε κι η µετάθεση για την Αθήνα». Έτσι, η αφήγηση τελειώνει, όπως άρχισε 
(Αθήνα, ραδιοφωνική εκποµπή την 28η Οκτωβρίου13). Στη συνέχεια, ενώ φαίνεται ότι η 
αφήγηση οδηγείται µε κλιµάκωση των συναισθηµάτων σε ένα ήρεµο τέλος, δεν συµβαίνει 
κάτι τέτοιο, διότι ο συγγραφέας µάς ξαφνιάζει µε ένα άλλο αφηγηµατικό τέχνασµα, δηλαδή 
µε την είδηση για το θάνατο του παπα-Νικόλα, που πήρε από τη ∆εσφίνα εκείνη την ιστορική 
ηµέρα. Ο συγγραφέας-αφηγητής αντί σχολίου διατυπώνει µια ρητορική ερώτηση «Ποιος 

                                                 
12 Αργυροπούλου Χρ., (2004),  «Πολυφωνία και ετερότητα στους Παπαδιαµάντη και Ντοστογιέφσκη», Η 
Λογοτεχνία Σήµερα, όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές, Πρακτικά Συνεδρίου, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 
σελ. 392-401. 
13 Μπαλάσκας Κ., (2004), Ξενάγηση στη νεοελληνική πεζογραφία, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα, σελ. 217, 218, όπου 
αναφέρονται οι χρονολογίες της ραδιοφωνικής εκποµπής (1984) και του πρώτου ταξιδιού στην Αλβανία (1986). 



λοιπόν τα κουµαντάρει όλα αυτά;» και έτσι ολοκληρώνεται µε έξυπνο τρόπο και αυτή η 
µικροϊστορία. 
  Ως επίλογο ο αφηγητής καταθέτει την αφορµή για το γράψιµο αυτού του διηγήµατος, που 
αν και ως πρόθεση υπήρχε πριν από τέσσερα χρόνια, από την εκποµπή στο ραδιόφωνο 
(1984), ενισχύθηκε ως πρόθεση µε το θάνατο του Ηλία και του παπα-Νικόλα και έγινε πράξη 
το 1989, τότε που δηµοσιεύτηκε αυτό το διήγηµα στο περιοδικό ∆έντρο. Οι φωτογραφίες ως 
αφηγηµατικό υλικό και τέχνασµα κινητοποίησαν τη µνήµη, που επανέφερε µαζί µε τις 
µικροϊστορίες το θέµα της λήθης της σύγχρονης ιστορίας µας, διότι « Σε λίγα χρόνια δε θα 
΄χει µείνει τίποτε απ΄ αυτούς. Κι ίσως δε θα υπάρχει και κανείς να τους θυµάται» (σελ. 329), 
και το θέµα της δικαιοσύνης (συνοµιλία του συγγραφέα µε το Σεφέρη-προµετωπίδα-) «Οι 
σύντροφοι τέλειωσαν µε τη σειρά/ µε χαµηλωµένα µάτια. Τα κουπιά τους/ δείχνουν το µέρος 
που κοιµούνται στο ακρογιάλι./ Κανείς δεν τους θυµάται. ∆ικαιοσύνη», στοιχεία που 
παρακινούν το συγγραφέα να γράψει αυτό το διήγηµα τόσο για να µην ξεχαστούν οι αφανείς 
ήρωες, όσο και για να τους απονείµει δικαιοσύνη, στο µέτρο που µπορεί µε τη γραφή του.  
 Η επιστροφή στο όλον του διηγήµατος γίνεται µε την ανακεφαλαίωση των κύριων σηµείων, 
όπως είναι η διεύρυνση του χρόνου µέσα από τη µνήµη και το άπλωµα του χώρου από την 
Αθήνα (αστικός χώρος) στην περιφέρεια (Ήπειρος, Αλβανία, Βοιωτία µε εστίαση στη 
∆εσφίνα και µε φόντο τη γαλλική εταιρεία της Πεσινέ). Συνοψίζονται τα κύρια θέµατα και οι 
αξίες (αυθεντική ζωή, σύγχρονη φενακισµένη, αλλοτριωµένη), οι µικροϊστορίες,  η 
λογοτεχνική γλώσσα του δηµιουργού και το διήγηµα ως λογοτεχνικό είδος (µοντέρνο-
παραδοσιακό) µε ανάδειξη των µοντερνιστικών στοιχείων στο έργο του Μηλιώνη. Επίσης, 
ζητείται να εκφράσουν οι µαθητές τις προσωπικές τους κρίσεις για το έργο ή  τι τους άρεσε, 
καθώς αυτή η προσωπική κατάθεση µπορεί να οδηγήσει στην απόλαυση της λογοτεχνίας και 
τη δηµιουργική στάση τους στο µάθηµα. Ακόµα, σχολιάζεται το θέµα της δικαιοσύνης, που 
συνδέει το κείµενο µε το παρακείµενο, δηλαδή µε την προµετωπίδα από το Μυθιστόρηµα του 
Γ. Σεφέρη «ποιος τους θυµάται» και µε τον τίτλο του διηγήµατος ∆ικαιοσύνη. Έτσι 
συνειδητοποιείται ότι τίποτα δεν υπάρχει αυθαίρετο στη λογοτεχνία που λειτουργεί µε την 
πολυσηµία της γλώσσας της και µε τη σηµειολογία των µοτίβων της ως οµφάλιων λώρων µε 
την παράδοση και τον πολιτισµό του κάθε λαού14. 
 Τέλος, στο πλαίσιο του παράλληλου µπορεί να διαβαστεί το Μυθιστόρηµα ∆΄ του Γιώργου 
Σεφέρη και απόσπασµα από τον Τελευταίο Σταθµό (β΄ τεύχος, για τους ήρωες που προχωρούν 
στα σκοτεινά, όπως ο Ηλίας) ή απόσπασµα από το διήγηµα του  Πέτρου Αµπατζόγλου (γ΄ 
τεύχος σελ. 316) ή το διήγηµα Ετεροδηµότες από το βιβλίο Χειριστής Ανεκλυστήρος, που 
αναφέρεται στην κοινωνική δικαιοσύνη. Μια άλλη εναλλακτική πρόταση θα µπορούσε να 
είναι η µελέτη στο πλαίσιο του παράλληλου από οµάδες µαθητών άλλων κειµένων τα οποία 
έχουν κοινά στοιχεία µε το διήγηµα του Μηλιώνη, όπως είναι το Άξιον Εστί του Οδ. Ελύτη ή 
το Πνευµατικό Εµβατήριο του Άγγελου Σικελιανού, µε επιστέγασµα µια µετακειµενική 
εργασία οµαδοσυνεργατική µε τη µέθοδο σχεδίων εργασίας (project) στους άξονες: 
∆ικαιοσύνη και λογοτεχνία, ιστορική µνήµη και λογοτεχνία.  Έτσι, θα ασκηθούν οι µαθητές 
στο πώς να µαθαίνουν, καθολικό αίτηµα όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης σήµερα, και να 
µάθουν πώς να παράγουν το δικό τους λογοτεχνικό λόγο στις εξετάσεις. 
 
2β. Μελέτη ποιηµάτων µε οµαδοσυνεργατική διδασκαλία σε δοσµένους άξονες: 

• Οφειλή, Τίτος Πατρίκιος,  
• Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.Χ., Μ. Αναγνωστάκης,  
• Βλαδίµηρε, ∆. Παπαδίτσας,  

                                                 
14Αργυροπούλου Χρ., «Η σηµειωτική των µικροϊστοριών µε τα µοτίβα και τους κώδικές τους και η 
κοινωνικοπολιτιστική λειτουργία τους στο έργο του Χριστόφορου Μηλιώνη», Ζ΄ Συνέδριο Σηµειολογίας, Πάτρα, 
Οκτ, 2004, Πρακτικά υπό έκδοση. 
 



• Κραυγή ∆εκάτη Πέµπτη, Κλείτος Κύρου  και  
• Φίλιππος, Τάκης Σινόπουλος.   
 

Οι άξονες µελέτης στους οποίους µπορούν να εργαστούν οι οµάδες είναι οι ακόλουθοι, χωρίς 
να είναι δεσµευτικοί, καθώς µπορούν να επιλέξουν µαθητές και εκπαιδευτικός άλλους: 

• Ένταξη των έργων στο ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο (εξωκειµενικά 
συµφραζόµενα και συνοµιλία µε κειµενικά στοιχεία). 

• Συγκριτική µελέτη στους άξονες: ιστορική µνήµη και λογοτεχνία ή το όραµα της 
πρώτης µεταπολεµικής γενιάς και η ποιητική έµπνευση. 

• Παρουσίαση του τρόπου γραφής του κάθε δηµιουργού και διερεύνηση των κοινών 
στοιχείων, αν υπάρχουν. 

• Κριτική αποτίµηση των έργων από µελετητές και από τους µαθητές. Επίσης, 
παρουσίαση των σηµείων που δυσκόλεψαν την κατανόηση και των συναισθηµάτων 
που ένιωσαν οι µαθητές από αυτή τη δηµιουργική εργασία. 

 
   Οι µαθητές ανά τέσσερις-πέντε αναλαµβάνουν να µελετήσουν από έναν άξονα µέσα στην 
τάξη. Μπορούν να διατεθούν δύο µε τρία δίωρα και να συνεργαστούν οι εκπαιδευτικοί όλων 
των τµηµάτων. Η ευελιξία στο χρόνο είναι βασική αρχή, διότι µε αυτόν τον τρόπο θα 
µελετηθούν περισσότερα κείµενα από όσα προβλέπονται. 
  Τα παραπάνω ποιήµατα µπορούν να µελετηθούν σε δοσµένους άξονες από όλα τα µέλη της 
οµάδας µε τη διακριτική καθοδήγηση του καθηγητή. Ακολουθεί η ανακοίνωση της κάθε 
οµάδας στην τάξη και η συζήτηση µε όλους, µέσα από την οποία ολοκληρώνεται η ανάδειξη 
του θέµατος-άξονα. Όταν όλες οι οµάδες θα έχουν παρουσιάσει το έργο τους, γίνεται µε τη 
συνεργασία όλων συγκριτική µελέτη των ποιηµάτων ως προς τη θεµατολογία, τα νοήµατα, 
τις αξίες και την τεχνική της ποιητικής γραφής. Επιστέγασµα της οµαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας θα αποτελέσει η τελική εργασία που θα συγκροτηθεί από όλους τους άξονες και  
από µέλη όλων των οµάδων. Η εργασία αυτή αξιολογείται στο πλαίσιο των εργασιών για τη 
λογοτεχνία ή αν γίνεται παράλληλα η µελέτη των κειµενικών ειδών στην Έκφραση-Έκθεση, 
µπορεί να συζητηθεί και να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της Γλώσσας.  
 
Ενδεικτικά στοιχεία µελέτης σε κάθε άξονα: 
Ως προς τον πρώτο και το δεύτερο άξονα «τοποθέτηση των έργων στο ιστορικό και 
κοινωνικό τους πλαίσιο» και «ιστορική µνήµη και λογοτεχνία ή το όραµα της πρώτης 
µεταπολεµικής γενιάς και η ποιητική έµπνευση» οι οµάδες µελετούν άλλοι την εισαγωγή του 
βιβλίου και τα εισαγωγικά σηµειώµατα, άλλοι την Ανθολογία του Σοκόλη για την πρώτη 
µεταπολεµική γενιά (που φέρνει ο εκπαιδευτικός στην τάξη) και άλλοι αναζητούν 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. Έτσι σχηµατίζουν µια ολοκληρωµένη άποψη για τα 
εξωκειµενικά συµφραζόµενα εκείνης της εποχής, για τις πηγές έµπνευσης, για τις τάσεις, για 
το θεµατικό υλικό και για το περιεχόµενο της ποίησης των προαναφερθέντων δηµιουργών. 
Μπορούν, ακόµα, να αναφερθούν και σε δηµιουργούς που έχουν µελετήσει ατοµικά ή σε 
προηγούµενες χρονιές στην τάξη. Σε κάθε ποίηµα µπορεί η δεύτερη οµάδα να δώσει το 
όραµα του ποιητή, τη µικροϊστορία, που καταθέτει ποιητικά, ως ένα στοιχείο από τα πολλά 
στον καµβά της βιωµένης ευρύτερης ιστορίας και κοινωνικής ζωής. Από τις εισαγωγές 
προκύπτει ότι όλοι οι παραπάνω ποιητές ανήκουν στην ίδια γενιά και οι περισσότεροι 
τοποθετούνται στην κοινωνική ή αντιστασιακή τάση της γενιάς. Αυτό είναι ένα σηµαντικό 
στοιχείο, που αναδεικνύεται µε κειµενικά στοιχεία και βοηθάει στην κατανόηση και στην 
αποκωδικοποίηση των ποιηµάτων. Για παράδειγµα εντοπίζονται: 
α) Στο ποίηµα Οφειλή του Τίτου Πατρίκιου µε κειµενικά στοιχεία η φενακισµένη 
πραγµατικότητα και ο χαµένος αγώνας των ιδεολόγων, π.χ. «δολοφονίες από πληρωµένους 
εχθρών και φίλων,/ συστηµατική υπόσκαψη κι έτοιµες νεκρολογίες».  



 
β) Η κοινωνική κριτική, η αστικοποίηση και η αλλοτρίωση διαπερνούν ως θέµατα το ποίηµα: 
Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.Χ. του Μ. Αναγνωστάκη, όπου ο ποιητή καταγγέλλει µε 
αιχµηρό λόγο το ξεπούληµα της Ελλάδας από τους δικτάτορες του 1967 και τη 
µετανάστευση. Η επώδυνη µνήµη είναι παρούσα από την ανατροπή των οραµάτων, αλλά και 
η ελπίδα, που γίνεται, ποιητικά, νουθεσία από πατέρα σε γιο, π.χ. 
  «Στην οδό Αιγύπτου-πρώτη πάροδος δεξιά- 
Τώρα υψώνεται το µέγαρο της Τράπεζας Συναλ- 
              λαγών 
Τουριστικά γραφεία και πρακτορεία µεταναστεύσεως»,  
 «Τώρα πια δε γελούν, δεν ψιθυρίζουν  µυστικά, δεν  
      εµπιστεύονται[…]\, 
Θυµούνται τα λόγια του πατέρα: εσύ θα γνωρίσεις  
            καλύτερες µέρες 
∆εν έχει σηµασία τελικά αν δεν τις γνώρισαν, λέ- 
      νε το µάθηµα  οι ίδιοι στα παιδιά τους 
Ελπίζοντας πάντοτε πως κάποτε θα σταµατήσει η  
           αλυσίδα […]/». 
 
γ) Στο ποίηµα Βλαδίµηρε του ∆. Παπαδίτσα κυριαρχεί ο ανθρώπινος πόνος για το 
δεκαπεντάχρονο αδελφό του, όµηρο στη Γερµανία, πρόκειται για µια ποίηση πόνου και 
νοσταλγίας, συνηθειών που δεν µπορεί η ζωή να εξαλείψει από τη µνήµη, καθώς η απουσία 
γίνεται παρουσία, µε φόντο το 2ο παγκόσµιο πόλεµο και µε αίτηµα τη δικαιοσύνη µε τον 
τρόπο της υπερρεαλιστικής γραφής του ∆. Παπαδίτσα, π.χ. 
«Φαντάσου ένα εκατοµµύριο γυναικόπαιδα να φωνάζουν: 
                δικαιοσύνη[…]. 
Όταν κοιµηθεί το φεγγάρι µες στο Ρήνο φαντάσου την ψυχή µου 
 Σα δωµάτιο εξοχικού σπιτιού που περιµένει τον ύπνο σου 
           για παραθέρισµα […] 
Πολλές φορές γελώ µε τη συνήθεια, π.χ. χτες το πρωί 
Είχαµε στο τραπέζι ένα φλυτζάνι τσάι παραπανίσιο 
Τότε βούτηξα το ψωµί µου στην απέραντη πίκρα του 
Κι έτρωγα χωρίς να µπορώ να χορτάσω. Σκέψου τη ζωή µου 
Αυτό το βερύκοκο στα δόντια της απουσίας.» (αστιξία, µόνον η τελευταία τελεία) 
 
δ) Στο ποίηµα Κραυγή ∆εκάτη Πέµπτη  του Κλείτου Κύρου κυριαρχεί ο πόνος, η εναγώνια 
κραυγή για τα χαµένα όνειρα της γενιάς του, µια γενιά που αγωνίστηκε για εθνική και 
κοινωνική δικαιοσύνη: 
   «Μια γενιά που έψελνε τα δικαιώµατά της 
    Κουνώντας λάβαρα πανηγυριού σειώντας σπαθιά 
    Γράφοντας στίχους εξαίσιους µιας πρώτης νεότητας 
    Ποτίζοντας τα σπαρτά µε περίσσιο αίµα 
   Μικρά παιδιά που αφέθηκαν στο έλεος τ΄ουρανού/[…]/  
    Η γενιά µου ήταν µια αστραπή που πνίγηκε/[…]/  
    Οι άνθρωποι της γενιάς µου δεν πεθαίναν». 
 
ε) Ο Τάκης Σινόπουλος µε το ποίηµα Φίλιππος  αναφέρεται στο φίλο του που εκτελέστηκε 
από τους Γερµανούς πολεµώντας για τα ιδανικά του, καθώς «Μια απέραντη πατρίδα 
ονειρευότανε». Το κενό από το θάνατό του οδηγεί τον ποιητικό συλλογισµό στην αναζήτηση 



του δίκιου του πολεµιστή και στη συνοµιλία ιστορίας και ποιητικής έµπνευσης. Η τεχνική της 
ρητορικής ερώτησης κάνει το αίτηµα πιο δραµατικό, π.χ.  
                   «Ποιο είναι το δίκιο του πολεµιστή 
                   ο αγώνας που σε πάει σ΄ άλλον αγώνα;».  
 Μέσα από αυτή τη διαδροµή αναδεικνύονται όχι µόνον τα βιώµατα, οι πηγές έµπνευσης 
(ιστορία και λογοτεχνία), αλλά και τα κυρίαρχα ιδανικά και οι αξίες (Εθνική Ελευθερία, 
κοινωνική δικαιοσύνη, κ.ά.). 
 
  Όσον αφορά την οµάδα που θα µελετήσει τον τρόπο γραφής του κάθε δηµιουργού δεν έχει 
παρά να πατήσει σε κειµενικά στοιχεία για να αναδείξει την καθηµερινή γλώσσα, την 
εγκιβωτισµένη λαϊκή φωνή, το µικροπερίοδο λόγο, το εξοµολογητικό ύφος, την επιλεκτική 
στίξη, την κεφαλαιογράµµατη γραφή, τη λέξη- στίχο, τη διατύπωση των τίτλων, την 
αξιοποίηση κάποιων σηµείων στίξης (παρένθεση, διπλή παύλα, ερωτηµατικό), την 
πρωτοπρόσωπη ποιητική αφήγηση, τη µεταφορά, την επανάληψη, τη διαπλοκή εικόνων, 
οπτικών και ηχητικών, από τη φύση και την καθηµερινή ζωή ή από τη ζωή των αγωνιστών, 
που διαπλέκονται µε το στοχασµό του ποιητή, κ.ά., π.χ.  
«Μαύρισε η γη την πήρε ένας κακός χειµώνας. 
 Μαύρισε το µυαλό ένα µακρύ ποτάµι αίµα» (Φίλιππος Τ. Σινόπουλος). 
 
«Ποτίζοντας τα σπαρτά µε περίσσιο αίµα», «Η γενιά µου […] Σα ληστής σύρθηκε στο 
συρµατόπλεγµα/ Μοίρασε σαν αντίδωρο τη ζωή και το θάνατο» (Κραυγή ∆εκάτη Πέµπτη 
Κλείτος Κύρου). 
 
«Αν ήσουν εδώ το πρωί θ΄άκουγες τα κοκόρια και τους γαλατάδες 
  µέσα στ΄ αγουροξυπνηµένα αυτιά της γειτονιάς 
  Ύστερα τις εφηµερίδες και τα χέρια να τις παίρνουν από τα  
   µισόκλειστα παράθυρα» (Βλαδίµηρε, ∆. Παπαδίτσα). 
 
 «Προς το παρόν, στον παλιό δρόµο που λέγαµε, υ- 
           ψώνεται η Τράπεζα Συναλλαγών 
-εγώ συναλλάσσοµαι, εσύ συναλλάσσεσαι αυ- 
    τός συναλλάσσεται-           
Τουριστικά γραφεία και πρακτορεία µεταναστεύ- 
           σεως 
-εµείς µεταναστεύουµε, εσείς µεταναστεύετε,  
            αυτοί µεταναστεύουν […]  
   Η Ελλάδα µε τα ωραία νησιά, τα ωραία γραφεία, 
      τις ωραίες εκκλησιές 
   
  Η Ελλάς των Ελλήνων.»  (Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.Χ. Μ. Αναγνωστάκης). 
 
 «γιατί η σφαίρα που της γλίτωσα δε χάθηκε 
 µα χτύπησε το άλλο κορµί που βρέθηκε στη θέση µου.  
 Έτσι σα δώρο που δεν άξιζα µου δόθηκε η ζωή 
 κι όσος καιρός µου µένει 
 σαν οι νεκροί να µου τον χάρισαν 
 για να τους ιστορήσω.» (Οφειλή, Τ. Πατρίκιος). 
 
 Η οµάδα που ανέλαβε την Κριτική αποτίµηση των έργων έχει ένα δύσκολο έργο να 
επιτελέσει, γιατί θα συγκροτήσει πρωτότυπο έργο µε όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή της, θα 



διατυπώσει την κρίση της τεκµηριωµένα και θα θέσει στη συζήτηση των συµµαθητών της τα 
συναισθήµατά της και τις δυσκολίες που συνάντησε σε αυτή τη µελέτη, στοιχείο που θα 
καταδείξει πόσο βίωσαν τα έργα που µελέτησαν.  
 
  Είναι ολοφάνερο ότι η οµαδοσυνεργατική εργασία είναι πολύ σηµαντική, διότι οδηγεί στην 
αυτοαξιολόγηση, αλλά και στο να µάθουν οι µαθητές πώς να µελετούν ένα λογοτεχνικό έργο 
και ιδιαίτερα την ποίηση.  Η αυτοαξιολόγηση της εργασίας από την ίδια την οµάδα ή η 
ετεροαξιολόγηση από τις άλλες οµάδες µε συζήτηση των σηµείων που τους προβληµάτισαν 
αποτελούν µια σηµαντική παράµετρο της διδασκαλίας τόσο στο πλαίσιο της γλώσσας όσο 
και της λογοτεχνίας (µετασυγγραφικό στάδιο). Μπορεί, επίσης, να δοθεί σε ατοµικό επίπεδο 
ως εργασία για το σπίτι και να αξιολογηθεί και στο πλαίσιο του µαθήµατος, το θέµα: Η 
συνοµιλία της λογοτεχνίας µε την ιστορία, τη µουσική και τη ζωγραφική. 
 
 
2γ. Μια άλλη παραλλαγή της οµαδοσυνεργατικής και συνερευνητικής διδασκαλίας είναι η 
µελέτη ενός  κυρίαρχου στοιχείου σε πολλά έργα, π.χ. η παρουσία της µητέρας. 
 Στα παρακάτω ποιήµατα επισηµαίνουµε συνοπτικά τα ακόλουθα: 
 
1. Με τι µάτια πια, Άρης Αλεξάνδρου (σελ.37).  
Στο ποίηµα κυριαρχεί το παράπονο του ποιητή για το θάνατο της µητέρας του, που, 
συνοµιλώντας µε τα δηµοτικά του Κάτω Κόσµου, την κατηγορεί διότι δεν άντεξε «πεντέξι-
δέκα χρόνια» για να τον δει να γυρίζει από την εξορία, ενώ συγχρόνως αναφέρεται στο 
χαµένο όραµα και τη φρίκη της φυλακής. 
 
2. [Ήρθε και πάλι σήµερα]  Τ. Καρβέλης (σελ. 60) 
Η µητέρα παρουσιάζεται όταν ο ποιητής βιώνοντας µια δύσκολη ιστορική στιγµή προσπαθεί 
να ξεδώσει καπνίζοντας. Έτσι, η µητέρα του τον µαλώνει για το κάπνισµα, ενώ αυτός της 
αποκαλύπτει το ιστορικό και κοινωνικό του αδιέξοδο µε διακείµενο από το δηµοτικό 
τραγούδι «Μητέρα, θέλησα/ να πω, δεν είναι ο περσινός καιρός.». 
 
3.Εγκώµιο Β. Θεοδώρου (σελ. 68) 
Η ποιήτρια δίνει το πορτρέτο της µεροκαµατιάρας µάνας της, που δε διεκδικούσε µε αγώνες 
το δίκιο της, όπως η ποιήτρια, αλλά αποτελεί, όπως κάθε σκληρά εργαζόµενη µάνα, πρότυπο 
«Ταπεινότητας και ηρωισµού», που θα τη δοξάζουν οι τεχνίτες. 
 
4. Επίσκεψη, Σ.Τσακνιάς (σελ.87) 
 Η επίσκεψη της νεκρής µάνας στο σπίτι του ποιητή γίνεται µε τη  συνοδεία «΄Αγγελου του 
Κυρίου». Η στοργή της και η ανάγκη να φροντίζει το παιδί της δίνονται µε εξωλογικό τρόπο. 
Έκδηλη είναι η τρυφερότητα του ποιητή για τη µάνα του και η παρουσία της µέσα στην 
απουσία της. Ο οµφάλιος λώρος µε την µάνα δύσκολα κόβεται, ακόµα και µετά το θάνατό 
της. 
 
5. Μην απορείς µητέρα, Α.Ευαγγέλου (σελ. 114) 
Ο ποιητής καθησυχάζει την πεθαµένη µάνα του έτσι όπως τον βλέπει µέσα από τα ποιήµατά 
του να πάσχει, όπως και η γραφή του, και την παρακινεί να µην απορεί και να µην τροµάζει, 
διότι το γιο της τον στηρίζει κάτι σηµαντικό (η αγάπη της).  
 
6. Περίληψη, Τζένη Μαστοράκη (σελ.136) 
 Η Μαστοράκη δίνει µε πολύ οικείο τρόπο µέσα από θρησκευτικά σύµβολα (πατερηµών, 
φυλαχτό της Τήνου) τη φροντίδα της µάνας της γι΄ αυτήν στον ύπνο και τον ξύπνιο και τώρα 



από ψηλά, π.χ. «ξορκίζει το τραγούδι απ΄τα χείλια/  όταν κοιµάµαι/ και κάθε βράδυ το 
κρεβάτι µου/ γίνεται ένα κεντηµένο κάντρο/ που γράφει “Ελευθερία ή Θάνατος.”». 
 
  Σχετικά µε αυτή τη διδακτική πρόταση ο καθηγητής µπορεί να επιλέξει κατά την κρίση του 
να γίνει στην τάξη πρώτα η ερµηνευτική ανάλυση ενός ποιήµατος, ίσως του πιο δύσκολου, 
και στη συνέχεια οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες  µπορούν να µελετήσουν στο δοσµένο 
άξονα όλα τα ποιήµατα µε συνεξέταση µορφής και περιεχόµενου και να τα παρουσιάσουν 
στην τάξη, όπου ολοκληρώνεται η ερµηνεία µε τη συνεργασία όλων και µε αναφορά σε 
κειµενικά στοιχεία και στις εισαγωγές του βιβλίου. Η εργασία αυτή µπορεί να οδηγήσει σε 
µια διαθεµατική και διεπιστηµονική συζήτηση, αρχικά προφορική, για το ρόλο της µητέρας 
στην οικογένεια, τη σχέση της µε το παιδί, το ρόλο της στη διατροφή και ανατροφή του 
παιδιού, το ρόλο της στην κοινωνία, τη θέση της στην ιστορία, στα θρησκευτικά, στις 
εικαστικές αναπαραστάσεις, τη γυναίκα-µητέρα και επιστήµονα, τις αναπαραστάσεις της 
µητέρας στα ανθολογηµένα κείµενα, ποιητικά και πεζά κ.ά. Στη συνέχεια µπορεί να γίνει µια 
γραπτή διαθεµατική και διεπιστηµονική εργασία, που θα ολοκληρωθεί σε εύθετο χρόνο και 
σε συνεργασία του καθηγητή µε τους µαθητές. Εργαζόµενοι ευρηµατικά µπορεί να πείσουµε 
τους µαθητές µας να συµµετέχουν κάθε φορά και περισσότερο στην ερµηνεία των κειµένων. 
Έτσι, σταδιακά θα ασκηθούν στις κειµενικές εργασίες, που συνδέουν τα κείµενα µε τις 
κοινωνικές δοµές15, θα εξοικειωθούν µε την ερµηνεία και άλλων κειµένων και θα 
αποκτήσουν εξοπλισµό όχι µόνον πολιτιστικό, αλλά και εξεταστικό για να αντιµετωπίσουν 
τις εξετάσεις µε λιγότερο άγχος και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Όσον αφορά την ποίηση 
υπάρχει και ένας πρόσθετος λόγος για να ασχοληθούν µαζί της οι µαθητές, αρκεί να τον 
αναδείξουµε, ότι δηλαδή η ποίηση βοηθάει να συνοµιλήσουµε καλύτερα µε τον εαυτό µας, να 
τον αφουγκραστούµε και να εποικίσουµε, όπως λέει ο Μπλουµ, τη µοναξιά µας16.  
 
Επίλογος 
 Θεωρώ ότι αναδείχθηκαν αρκετές παιδοκεντρικές τεχνικές στη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
για να καταπολεµήσουµε την ανία της µίµησης και να κινητοποιήσουµε το ενδιαφέρον των 
µαθητών µας. Βέβαια, για να έχοµε επιθυµητό αποτέλεσµα πρέπει να ξεκινήσουµε 
πολύτροπα από το γυµνάσιο. Με δεδοµένο, όµως, ότι από την προσεχή χρονιά θα διαπλέκεται 
η ύλη και από τα τρία τεύχη των ΚΝΛ στο λύκειο, ο εκπαιδευτικός µπορεί να οργανώσει 
καλύτερα τη διδασκαλία του και να διδάξει πολύ περισσότερα από τα 16 υποχρεωτικά 
κείµενα, τόσο στο πλαίσιο του παράλληλου, όσο και στο πλαίσιο των διαθεµατικών εργασιών 
ασκώντας τους µαθητές του και συγχρόνως προετοιµάζοντάς τους για τις εξετάσεις. Με 
αυτόν τον τρόπο µπορεί να καλλιεργήσουµε τη φιλαναγνωσία και να θέσουµε τα θεµέλια για 
την αναγνωστική ευαισθησία και κουλτούρα των µαθητών µας, γιατί η λογοτεχνία είναι 
αισθητική απόλαυση, γλωσσική καλλιέργεια και πολιτισµός.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Scholes Robert, (2005), Η δύναµη του κειµένου, µτφρ.Ζ. Μπέλλα, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα, σελ. 40-41. 
16 Bloom Harold,(2004), Πώς και γιατί διαβάζουµε, µετφρ. Κ. Ταβαρτζόγλου, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα, σελ. 115.  
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H κριτική γλωσσική επίγνωση ως στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας στο σχολείο 
 
Βόντσα Βασιλική, Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων, Προϊσταµένη Επιστηµονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θµιας Εκπ/σης ∆. Μακεδονίας 
 
 
 
Α. Εισαγωγή 
            Η διδασκαλία της γλώσσας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, διότι η γλωσσική επάρκεια είναι η βάση για την οικοδόµηση οποιασδήποτε 
άλλης θεωρητικής γνώσης σ’ όλα τα διδακτικά αντικείµενα.  Έτσι ο µαθητής που είναι 
επαρκής οµιλητής και χρήστης του επίσηµου γλωσσικού συστήµατος µπορεί να κατανοήσει 
τις αρχές των άλλων επιστηµών, των άλλων αντικειµένων και µαθηµάτων και να επιτύχει στη 
µαθησιακή του πορεία.  Εποµένως η γλωσσική διδασκαλία στο σχολείο αποβλέπει στο να 
καταστήσει τους µαθητές γνώστες του γλωσσικού συστήµατος, επαρκείς οµιλητές και 
χρήστες του γραπτού λόγου. 

Η γλωσσοδιδακτική έχει βασιστεί σε διάφορες µεθοδολογικές αρχές στη χώρα µας και 
κάθε φορά βάση για την επιλογή µιας µεθόδου διδασκαλίας της γλώσσας είναι µια γλωσσική 
θεωρία.  Αρχικά η διδασκαλία της Νεοελληνικής είχε ως στόχο τη διδασκαλία της 
γραµµατικής και του συντακτικού.  Κύρια βοηθήµατα στο σχολείο ήταν η Νεοελληνική 
Γραµµατική του Μ. Τριανταφυλλίδη και η Νεοελληνική Σύνταξις του Αχ. Τζάρτζανου, που 
προσαρµόστηκαν για τη σχολική χρήση µετά την καθιέρωση της δηµοτικής το 1976 
(Χαραλαµπόπουλος και Χατζησαββίδης, 1997, σ.21-9).  Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 
εκδόθηκαν τα βιβλία του Γυµνασίου για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, για τα 
οποία επισηµάνθηκε, παρά την τεράστια σηµασία τους και προσφορά τους, ότι «έδιναν 
µεγάλη έµφαση στη διδασκαλία των κανόνων και των ασκήσεων, πριµοδοτούσαν την γραπτή 
έναντι της προφορικής γλώσσας, αγνοούσαν τη γλωσσική ποικιλία, προσέφεραν µια 
κωδικοποιηµένη γλωσσική µορφή και ο σχεδιασµός της διδασκαλίας προϋπέθετε για όλους 
τους µαθητές ξεκίνηµα από την ίδια αφετηρία και οµοιόµορφη πορεία» (Χαραλαµπόπουλος, 
1985, σ.51).  Πρακτικά στο εκπαιδευτικό σύστηµα υιοθετείται µια πρότυπη γλώσσα, η 
επίσηµα κωδικοποιηµένη, που η λειτουργική της προσαρµογή στο χώρο της εκπαίδευσης έχει 
οδηγήσει στη διαµόρφωση µιας σχολικής νόρµας, η οποία διδάσκεται χωρίς να λαµβάνονται 
υπόψη άλλες γλωσσικές µορφές, ευρύτατα χρησιµοποιούµενες.  Οι πρακτικές αυτές 
αντανακλούν απόψεις και θεωρίες γύρω από τη γλώσσα, που διατυπώνει ο «δοµισµός» µε 
βασικούς εκπροσώπους τον Σωσύρ και αργότερα τον Τσόµσκυ.  Η γλώσσα αντιµετωπίζεται 
ως αφηρηµένο σύστηµα, ανεξάρτητο από τους χρήστες.  Το σύστηµα αυτό περιγράφεται από 
τα λεξικά και τη γραµµατική, είναι αυτόνοµος µηχανισµός µε κανόνες και αρχές, 
υποκείµενος σε µελέτη ανεξάρτητα από τα κοινωνικά συµφραζόµενα της χρήσης του 
(Saussure, 1979, Chomsky, 1991).  Συνεπώς το σχολείο, προκειµένου να δηµιουργήσει 
ιδανικούς οµιλητές και τέλεια επικοινωνία των χρηστών της γλώσσας, έδωσε έµφαση στη 
µελέτη της γλωσσικής µορφής, την αυστηρή καλλιέργεια της ορθότητάς της και την αυστηρή 
αναπαραγωγή του υλικού της. 

Ωστόσο η επιστηµονική έρευνα και µελέτη της γλώσσας ήδη από τη δεκαετία του ’60 
στράφηκε στη συσχέτιση γλώσσας και κοινωνίας.  Οι κοινωνιογλωσσολόγοι εισήγαγαν το 
πολιτικό στοιχείο στη γλωσσολογία και µελέτησαν τη γλώσσα ως ένα κοινωνικά 
θεµελιωµένο σύστηµα (Boutet, 1984, σ. 39-46).  Η γλώσσα ενσωµατώνεται στο 
κοινωνικοπολιτικό συγκείµενο, επισηµαίνεται η γλωσσική ποικιλότητα, που οφείλεται σε 
µεταβλητές, όπως η κοινωνική τάξη, το φύλο, η ηλικία, η υπαγωγή σε εθνική οµάδα, η 
γεωγραφική περιοχή καταγωγής, το επάγγελµα και κάθε είδους κοινωνικές ταυτότητες.  
Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η χρήση της γλώσσας σε κάθε περίσταση επικοινωνίας, που 



εξαρτάται από τους συµµετέχοντες, ποµπό και δέκτη και τις σχέσεις κύρους, απόστασης, 
οικειότητας, ανταγωνισµού ή αλληλεγγύης µεταξύ τους, τα κοινωνικά συµφραζόµενα, χώρο 
και χρόνο, το θέµα και τις λειτουργίες της γλώσσας, αναφορική ή ποιοτική.  Η χρήση, λοιπόν, 
της γλώσσας επηρεάζεται από τις παραπάνω συνιστώσες (Holmes, 1998, σ. 12). 

Κάτω από την επίδραση της κοινωνιογλωσσολογίας η γλωσσική εκπαιδευτική 
πολιτική στην Ελλάδα αλλάζει τους στόχους και τη µεθοδολογία του γλωσσικού µαθήµατος.  
Μετά την εισαγωγή των νέων εγχειριδίων για τη γλώσσα τονίζεται από τους πρωτεργάτες 
τους ότι εγκαταλείπεται η παραδοσιακή εµµονή στη σχολαστική διδασκαλία της 
Γραµµατικής και δίνεται έµφαση στην καλλιέργεια της προφορικής και γραπτής έκφρασης 
των µαθητών και στην εξοικείωσή τους µε ποικίλες µορφές προφορικής και γραπτής 
επικοινωνίας (Τσολάκης, 1985).  Πρόκειται για τη νέα «επικοινωνιακή προσέγγιση» της 
διδασκαλίας της γλώσσας, σύµφωνα µε την οποία η γλώσσα αντιµετωπίζεται ως «κοινωνικό 
προϊόν που προσαρµόζεται ανάλογα µε τις περιστάσεις επικοινωνίας…Είναι φορέας 
πολιτισµού» (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2002, τ.1, σ. 97-105).  Ως στόχος του γλωσσικού µαθήµατος 
σήµερα ορίζεται η απόκτηση «συνείδησης του επικοινωνιακού λόγου και των ποικιλιών του».  
Αφετηρία για την κατάκτηση του νεοελληνικού λόγου ορίζεται η γλώσσα του περιβάλλοντος 
των µαθητών µε τη χρήση των διαλεκτικών τύπων, που δε θεωρούνται λάθη αλλά µέρος του 
εθνικού γλωσσικού πλούτου.  Η άσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου οφείλει να έχει 
επικοινωνιακό χαρακτήρα, να ορίζεται δηλαδή ο ποµπός, ο δέκτης και ο σκοπός του 
κειµένου.  Θα µπορούσαµε γενικά να πούµε ότι η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών σε 
γενικές γραµµές θεµελιώνεται στις απόψεις των κοινωνιογλωσσολόγων. 

Ωστόσο διερευνώντας τις επιστηµονικές θεωρίες και τα µοντέλα περιγραφής και 
ανάλυσης της γλώσσας, προκειµένου να αποκτήσουµε τα αποτελεσµατικότερα µεθοδολογικά 
εργαλεία για τη διδακτική της γλώσσας στο σχολείο, θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουµε τις 
θέσεις της σχολής της «ανάλυσης συνεχούς λόγου» (discourse analysis) και να αναζητήσουµε 
κι εκεί τρόπους βελτίωσης και ανανέωσης του γλωσσικού µαθήµατος.  Έτσι θα επιχειρήσω 
εφεξής να αναλύσω σηµαίνουσες διαφορές µεταξύ κοινωνιογλωσσολόγων και της «ανάλυσης 
συνεχούς λόγου», ώστε να αναδειχθούν νέες τάσεις, στόχοι και µέθοδοι της 
γλωσσοδιδακτικής.     
   
Β.       Η    ανάλυση λόγου 

Οι κοινωνιογλωσσολόγοι ενδιαφέρονται να περιγράψουν και να εξηγήσουν τη σχέση 
γλώσσας και κοινωνικών συµφραζοµένων (Holmes, 1998, σ. 376-384).  Για το σκοπό αυτό 
χρησιµοποιούν στην ανάλυση λόγου τέσσερις κλιµακούµενες διαστάσεις που επηρεάζουν τη 
γλωσσική επιλογή των υποκειµένων: 
1. Την κοινωνική απόσταση / Αλληλεγγύη:  πρόκειται για τα βαθµό οικειότητας, γνωριµίας, 

αλληλεγγύης µεταξύ των οµιλητών, για την αποδοχή ή µη κάποιων αξιών και στάσεων, 
την υπαγωγή τους ή όχι σε οµάδα, που επηρεάζουν εντέλει τη γλωσσική φόρµα και τη 
διαµόρφωση του λόγου. 

2. Την κοινωνική θέση / τη δύναµη: πρόκειται για την κατανοµή δύναµης ανάµεσα στα µέλη 
µιας κοινότητας, που καθορίζει τελικά και τη γλωσσική κυριαρχία των ισχυρότερων µε 
διάφορους τρόπους (π.χ. την επιβολή της πρότυπης γλώσσας, τη χρήση στρατηγικών 
αρνητικής ευγενείας κλπ.). 

3. Την επισηµότητα / τυπικότητα: πρόκειται για την τυποποίηση και την επισηµότητα της 
περίστασης που προσδιορίζει τις αντίστοιχες γλωσσικές επιλογές (π.χ. ο µαθητής Χ έχει 
ως καθηγήτρια στο σχολείο τη φυσική του µητέρα.  Είναι υποχρεωµένος να της απευθύνει 
το λόγο µε το επίσηµο και τυπικό ύφος που επιβάλλει η περίσταση παρόλη τη συγγένειά 
τους.) 



4. Τη λειτουργία (αναφορική ή κοινωνική): το είδος της πληροφορίας που µεταδίδει ο λόγος 
επηρεάζει και τις γλωσσικές επιλογές (π.χ. διαφορά γλωσσικών επιλογών σ’ ένα 
µετεωρολογικό δελτίο ή σε ένα νανούρισµα). 

Με τις τέσσερις παραπάνω διαστάσεις οι κοινωνιογλωσσολόγοι εντάσσουν σε γενικά 
σχήµατα τη σχέση γλώσσας και κοινωνικών συµφραζοµένων και έτσι ερµηνεύουν τις 
γλωσσικές επιλογές των οµιλητών. 

Ο  Norman Fairclough, ως εκπρόσωπος της σχολής ανάλυσης συνεχούς λόγου, δεν 
ενδιαφέρεται απλώς να καταδείξει την κοινωνική καταγωγή των γλωσσικών φαινοµένων, 
αλλά επιδιώκει να αποδείξει το ρόλο της γλώσσας στην παραγωγή, τη διατήρηση ή την 
αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας.  Υιοθετεί λοιπόν τη µέθοδο της κριτικής 
ανάλυσης του λόγου που στοχεύει να αποκαλύψει τις συνδέσεις της γλώσσας, της δύναµης 
και της ιδεολογίας, ώστε οι χρήστες της γλώσσας να συνειδητοποιήσουν τις εξουσιαστικές 
δοµές κοινωνίας και γλώσσας και να αγωνιστούν για τη χειραφέτησή τους. 

Με την κριτική ανάλυση του λόγου ο Fairclough αποκαλύπτει χειροπιαστά τις 
ενέργειες, τις αιτίες, τα ιδεολογικά κίνητρα, τις σκοπιµότητες που εντοπίζονται στο 
περιεχόµενο, στις σχέσεις, την κοινωνική διάδραση και τις θέσεις υποκειµένων του λόγου 
(Fairclough, 1998, σ. 112-167).  Με την πρώτη βαθµίδα ανάλυσης, την περιγραφή, διερευνά 
σε βάθος το λεξιλόγιο (βιωµατικές αξίες των λέξεων, σχήµατα, κατηγοριοποιήσεις, 
ιδεολογικές φορτίσεις, µεταφορές, συνωνυµίες, υπωνυµίες, ευφηµισµούς κλπ.), τη 
γραµµατική και τη σύνταξη (εγκλίσεις, αντωνυµίες, παθητική – ενεργητική σύνταξη, 
ποιητικό αίτιο, ονοµατοποιήσεις, κατάφαση, άρνηση, υπόταξη, παράταξη κλπ.) και τις 
ευρύτερες κειµενικές δοµές (διαδράσεις οµιλητών, τρόπους ελέγχου του λόγου, στρατηγικές 
εντυπωσιασµού, επαναδιατυπώσεις κλπ.). 

Με τη δεύτερη βαθµίδα της ανάλυσης, την ερµηνεία, ο Fairclough συσχετίζει τα 
δεδοµένα της περιγραφής µε τις κοινωνικές δοµές και ιδεολογίες.  Εισάγει την παράµετρο της 
«καταστασιακότητας», του τι συµβαίνει δηλαδή, ποιο είναι το θέµα, η δραστηριότητα, ο 
σκοπός, ποιες εντέλει είναι οι εξωτερικές ενδείξεις για το κείµενο.  Καθώς υπάρχει πληθώρα 
τυπολογιών περιστάσεων µέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ο λόγος σηµασιοδοτείται κάθε φορά 
από τα καταστασιακά συµφραζόµενά του και η ερµηνευτική διαδικασία πρέπει να τα 
αποκαλύπτει.  Παράλληλα ο λόγος ενσωµατώνει µια ιστορική σειρά σχετικών µε το θέµα 
κειµένων και γι’ αυτό στην ανάλυση ενεργοποιείται µια ιστορική προοπτική ερµηνείας, η 
«διακειµενικότητα» που ορίζεται ως ο διάλογος του κειµένου µε άλλα κείµενα. 

Με την τρίτη βαθµίδα της κριτικής ανάλυσης, την εξήγηση, ο Fairclough συνθέτει 
όλα τα παραπάνω στοιχεία σε ερµηνευτικά σχήµατα, πλαίσια και γραφές.  Απεικονίζει το 
λόγο ως τµήµα της κοινωνικής διαδικασίας και ως κοινωνική πρακτική.  Έτσι ο λόγος 
αποτελεί τµήµα των κοινωνικών θεσµών, µετακινήσεων, και συγκρούσεων.  Η 
συνειδητοποίηση αυτή αποτελεί τη ρίζα της κοινωνικής χειραφέτησης των υποκειµένων από 
τις παρελκυστικές λειτουργίες του λόγου. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο Fairclough χρησιµοποιεί ως βάση της 
ανάλυσής του τις απόψεις των κοινωνιογλωσσολόγων για την κοινωνική φύση της γλώσσας, 
αλλά προχωρεί πολύ περισσότερο, υποδεικνύοντας τις δυνάµεις της γλώσσας ως µοχλούς 
κοινωνικής µεταβολής.  Οι θεωρητικές αυτές θέσεις, όπως  είναι φυσικό, παρέχουν νέες 
δυνατότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Γ. Σχολική εκπαίδευση και διδασκαλία της γλώσσας 

Οι κοινωνιογλωσσολόγοι συνδέουν τα αποτελέσµατα των ερευνών τους και τα 
θεωρητικά τους συµπεράσµατα µε τις εκπαιδευτικής πρακτικές (Holmes, 1998, σ. 357 κεξ.).  
∆ιαπιστώνουν τη χαµηλότερη σχολική επίδοση των παιδιών λαϊκών στρωµάτων και των 
µεταναστών από τα παιδιά της µέσης αστικής τάξης και την αποδίδουν στην άγνοια της 
πρότυπης γλώσσας του σχολείου.  Θεωρούν θεµελιώδες εµπόδιο στην πρόοδο την αρνητική 
στάση των δασκάλων απέναντι στις διαλέκτους ή τη διγλωσσία.  Προτείνουν λοιπόν ως λύση 



την επιµόρφωση των δασκάλων και την ενίσχυση της ικανότητας των µαθητών να 
µετακινηθούν από τη διάλεκτο ή τη µητρική γλώσσα στην πρότυπη γλώσσα του σχολείου.  
Ταυτόχρονα προτείνουν τον αναπροσανατολισµό της εκπαιδευτική κοινότητας, ώστε να 
αποδέχεται τη γλωσσική ποικιλότητα χωρίς να καταδικάζει το διαφορετικό και να δηµιουργεί 
αρνητικά στερεότυπα.  Έτσι κατόπιν θα πραγµατοποιηθεί αποτελεσµατικά η εκµάθηση της 
«πρότυπης» γλώσσας. 

Για τον Fairclough η αντιµετώπιση της γλώσσας χρηστικά ως αποτελεσµατικό 
εργαλείο για επίτευξη στόχων (επαγγελµατική αποκατάσταση, κοινωνική καταξίωση) είναι 
ένα βασικό πρόβληµα του αναλυτικού προγράµµατος (Fairclough, 1998, σ. 237-243).  Με τη 
σχολική γλωσσική διδασκαλία η κυριαρχία της πρότυπης γλώσσας αναπαράγει τα κοινωνικά 
ιδεατά πρότυπα, µεταφέρει την κυρίαρχη κουλτούρα και µεταδίδει συµβατική σοφία και από 
τη λογοτεχνία ό,τι αξιολογείται ως σηµαντικό.  Αντ’ αυτού ο Fairclough προτείνει την 
ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης των παιδιών για τους τύπους λόγου που υπάρχουν στην 
κοινωνία ενισχύοντας  τη διεύρυνση των ικανοτήτων του καθενός παιδιού ως παραγωγού κι 
ερµηνευτή λόγου και προωθώντας την ανάπτυξη των συλλογικών ικανοτήτων των µαθητών 
ως κοινωνικής οµάδας που χειρίζεται το λόγο. 

Το σχολείο – σύµφωνα µε τον Fairclough – οφείλει να αξιοποιήσει την υπάρχουσα 
γλωσσική υποδοµή και τις εµπειρίες των παιδιών, καταγράφοντας τις γλωσσικές συνεισφορές 
των µαθητών  του.  Κατόπιν πρέπει να διευρυνθεί η ποικιλία των διαθέσιµων τύπων λόγου 
για τους µαθητές και να γίνει κατανοητή η διαδικασία παραγωγής και ερµηνείας του λόγου 
σε συσχετισµό µε το τρίπτυχο ιδεολογία, εξουσία, κοινωνία.  Ο στόχος του σχολείου θα είναι, 
αντί να εξασκεί τους µαθητές του για την παραγωγή καλού συµβατικού λόγου, να αυξάνει 
την κριτική εγρήγορση και τη γλωσσική τους συνειδητότητα.  Κάθε λόγος πρέπει να 
αναλύεται κριτικά όχι µόνο εντός του σχολείου αλλά παντού, στις συντροφιές, σε κοινωνικές 
συνευρέσεις, στα ΜΜΕ, στην κατανάλωση. Οι µαθητές πρέπει να είναι σε θέση να 
ανακαλύπτουν τις ιδεολογικές επιπτώσεις  των λόγων που καταναλώνουν ή παράγουν και τις 
επιρροές που απορρέουν από το συσχετισµό γλώσσας και ισχύος. Η «υποκειµενικότητα», 
δηλαδή η ατοµική ταυτότητα, δοµείται µέσω των λόγων και των θέσεων υποκειµένου που 
εµπεριέχουν, καθώς το άτοµο καταλαµβάνει κατά τη διάρκεια της ζωής του διαδοχικά τις  
διάφορες θέσεις. Συνεπώς η γλωσσική διδασκαλία αποκαλύπτοντας τη διαµορφωτική δύναµη 
του λόγου και τους τρόπους που αυτός επηρεάζει την εσωτερική µας συγκρότηση, οφείλει να 
χρησιµοποιήσει τις µεθόδους της κριτικής ανάλυσης λόγου, ώστε οι µαθητές να µπορούν  να 
αντιλαµβάνονται πότε, πώς και γιατί χειραγωγούνται.  
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Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυµνάσιο και το Λύκειο: Η ένταξη 
της τέχνης της εικόνας στην ανάλυση της τέχνης του λόγου. 

 
Ευαγγελία ∆ιαµαντοπούλου, Εκπαιδευτικός ∆.Ε., ∆ρ Ιστορίας της Τέχνης 
 
 
Η όραση έρχεται πριν από τις λέξεις. Το παιδί κοιτάζει και αναγνωρίζει πριν µπορέσει να 
µιλήσει. Αλλά υπάρχει επίσης και µια άλλη έννοια µε την οποία η όραση έρχεται πριν από τις 
λέξεις. Είναι η όραση που εγκαθιδρύει την θέση µας στον περιβάλλοντα κόσµο. Εξηγούµε 
αυτόν τον κόσµο µε λέξεις αλλά οι λέξεις δεν µπορούν ποτέ να ανατρέψουν το γεγονός ότι 
περιβαλλόµαστε από αυτόν. Η σχέση ανάµεσα σ’ αυτό που βλέπουµε και σ’ αυτό που 
γνωρίζουµε δεν είναι ποτέ ξεκαθαρισµένη. Κάθε βράδυ βλέπουµε τον ήλιο να δύει. 
Γνωρίζουµε πως η γη στρέφεται µακριά απ’ αυτόν. Αλλά η γνώση, η εξήγηση, ποτέ δεν 
ταιριάζει εντελώς µε την όραση. (Berger J., 1986: 7). Ξεκίνησα µε τα λόγια αυτά που 
ειπώθηκαν στην εκποµπή του BBC “Ways of seeing’’ ακριβώς γιατί πιστεύω πως βρίσκουν 
την αντιστοιχία τους στην σύγχρονη εποχή, την εποχή που αναζητά το απτό, το εµφανές, 
αυτό που καταγράφεται στη σφαίρα του ορθού - ερµηνευτικού λόγου. Ο εικοστός πρώτος 
αιώνας, περισσότερο από τον εικοστό, είναι ο αιώνας των γρήγορων επικοινωνιακών ρυθµών, 
στους οποίους η εικόνα έχει την πρώτη θέση. Τι πιο εµφανές, λοιπόν, από την εικόνα και η 
δυναµική ποιου λεκτικού µηνύµατος θα µπορούσε να ξεπεράσει την δυναµική ενός οπτικού 
µηνύµατος, σήµερα, που η εικόνα – στις διάφορες εκδοχές της – διαδραµατίζει πρωτεύοντα 
ρόλο στα µέσα µαζικής επικοινωνίας; Σήµερα, που – όπως σηµειώνει και ο Roland Barthes – 
καταβροχθισµένο, κατά κάποιο τρόπο, από το εικονογραφικό µήνυµα, το λεκτικό µήνυµα 
φαίνεται να συµµετέχει στην αντικειµενικότητα του πρώτου και η συµπαραδήλωση της γλώσσας 
«αυτο-αθωώνεται» µέσα από την καταδήλωση της εικόνας (Barthes R., 1997: 35), ίσως η 
διδακτική θα έπρεπε να επανεξετάσει τις µεθόδους της και να εντάξει ενεργά στο πλαίσιό 
τους αυτήν της εικονογραφικής υποστήριξης του κειµένου. 
 
Ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της διδακτικής της Νεοελληνικής λογοτεχνίας, η εικονογραφική 
υποστήριξη των κειµένων, παράλληλα µε την φιλολογική ανάλυση, κρίνεται ως ο πλέον 
κατάλληλος τρόπος προσέγγισης του αληθούς του λόγου τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
κείµενα λιγότερο ελκυστικά. Ας µην ξεχνάµε ότι τα περισσότερα από τα ανθολογούµενα πεζά 
ή ποιήµατα στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του ΟΕ∆Β αναφέρονται σε συµπεριφορές, 
καταστάσεις και γεγονότα που δεν ξεπερνούν χρονικά το τελευταίο τέταρτο του εικοστού 
αιώνα. Όταν, µάλιστα, τα γεγονότα και οι καταστάσεις αυτές δεν αγγίζουν στο ελάχιστο την 
βιωµένη εµπειρία των νεαρών ακροατών µας, όπως, π.χ., συµβαίνει µε το ακριτικό έπος, την 
µικρασιατική καταστροφή, την εποποιία του ’40 κ.λ.π., ο διδάσκων έρχεται πολλές φορές 
αντιµέτωπος µε την δυσπιστία, την αδιαφορία ή ακόµη και την απαξίωση των σχετικών 
κειµένων. Πολλές φορές, επίσης, είναι δύσκολο για τους µαθητές να προσεγγίσουν τον λόγο 
ορισµένων συγγραφέων είτε γιατί αυτός είναι εξαιρετικά σύνθετος έτσι ώστε να 
περιπλανιέται η φαντασία τους σε εκτενείς και – σε ορισµένες περιπτώσεις – ασύλληπτες 
περιγραφές, είτε γιατί λειτουργεί αφαιρετικά και συµβολικά σε βαθµό που οι έννοιες, αντί να 
αποδοµούνται, να απογυµνώνονται. 
 
Και επειδή, βέβαια δεν θα πρέπει να ενοχοποιηθεί το ίδιο το κείµενο ή ο ίδιος ο συγγραφέας 
για την πιθανή αφιλόξενη υποδοχή που τους επιφυλάσσει το µαθητικό κοινό, αλλά ούτε καν 
το ίδιο το µαθητικό κοινό, η ευθύνη βαραίνει τις πλάτες του διδάσκοντος, που καλείται, για 
άλλη µια φορά, να επιστρατεύσει κάθε µέσο για να έλξει το ενδιαφέρον των µαθητών του. 
Ένας τρόπος, λοιπόν, για να ευοδωθεί αυτή η προσπάθεια είναι η ένταξη της εικόνας, στην 
ζωγραφική, φωτογραφική ή και κινηµατογραφική της µορφή, στην διδακτική πράξη. Προς 



την κατεύθυνση αυτή, προτείνεται  η αξιοποίηση τόσο των εικόνων που περιέχονται στα 
βιβλία της λογοτεχνίας, όσο και άλλων εικόνων οι οποίες µπορούν να έχουν διαλογική σχέση 
µε τα κείµενα. Η διδακτική αξιοποίηση της εικονογραφίας σχετίζεται µε ζητήµατα που 
αφορούν στην αντιστοιχία εικόνας και λόγου τόσο σε επίπεδο µορφής και ύφους όσο και σε 
επίπεδο θεµατικό και ιδεολογικό. Η αντιστοιχία αυτή θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αν η 
εικόνα λειτουργούσε τόσο ως αφόρµηση για αναφορά στο κείµενο όσο και ως αποδεικτικός 
επίλογος µετά την ανάλυση του κειµένου. Ανάλογα, βέβαια, θα µπορούσε να λειτουργήσει 
και η παράλληλη αποδόµηση εικόνας – κειµένου στα συνθετικά τους µέρη – χρώµατα, 
θεµατικά µοτίβα, προοπτική για την εικόνα, λεκτικά σχήµατα, χαρακτήρες, αφήγηση για το 
κείµενο - και την συνδυαστική αναδόµηση των µερών αυτών, πάντα, όµως, µε το κείµενο να 
κατευθύνει την πορεία. 
 
Η επιδιωκόµενη αντιστοίχηση λόγου - εικόνας µπορεί να βρει εφαρµογή, κατ’ αρχάς σε 
ποιητικά ή πεζά κείµενα στα οποία κυριαρχεί η περιγραφή. Η λογοτεχνική περιγραφή, είτε ως 
καταγραφή των λεπτοµερειών που συνθέτουν το φυσικό τοπίο ή ένα δοµηµένο χώρο, είτε ως 
σκιαγράφηση χαρακτήρων και συναισθηµάτων, ενώ µπορεί να ενεργοποιήσει την 
δηµιουργική φαντασία των µαθητών µας, λειτουργεί µακράν µιας εποχής, της δικής τους και 
της δικής µας, κατά την οποία, όπως διατύπωσε και ο Walter Benjamin, οι εικονογραφηµένες 
εφηµερίδες στήνουν οδοδείκτες. (Benjamin W., 1978: 21). Επειδή, όµως, µ’ αυτόν τον τρόπο 
χάνεται η επικοινωνία µε την γοητεία τέτοιων κειµένων, προτείνεται η επιστράτευση της 
εικόνας ως επικουρικής σε µια τέτοια προσπάθεια. Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα 
απόσπασµα από τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της πρώτης Γυµνασίου, «Το περιβόλι 
µας» του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Στην αισθητική απόλαυση των περιγραφών αυτού του 
κειµένου θα µπορούσε να οδηγηθεί ο µαθητής, ο µη εξοικειωµένος µε τις εκτενείς 
περιγραφές, µέσα από τον δρόµο που του ανοίγουν τόσο οι προσωποποιηµένες εποχές του 
Γιάννη Τσαρούχη, έργο που βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο, όσο και οι τοπιογραφηµένες 
µορφές του Giuseppe Archimboldo. Και στις δύο περιπτώσεις, έχουµε να κάνουµε µε 
ζωγραφικές παραστάσεις που ενεργοποιούν τον δυναµισµό της φύσης σαν να ανοίγουν ένα 
διάλογο µε την λογοτεχνική περιγραφή του Γρηγορίου Ξενόπουλου. 
 
Μία άλλη κατηγορία κειµένων που θα µπορούσε να ενισχυθεί από το οπτικό µήνυµα της 
εικόνας, αποτελούν αυτά που επικεντρώνονται στο ηρωικό πρόσωπο ή το ηρωικό γεγονός. 
Όσο αυτονόητη υπήρξε κατά τον δέκατο ένατο αιώνα η παραδοχή ότι οι ηρωικές 
προσωπικότητες είναι αυτές που διαµορφώνουν την ιστορία, τόσο θεωρείται κοινός τόπος 
στην εποχή µας, ήδη από τα µέσα του εικοστού αιώνα και εξής, ότι την ιστορία την 
διαµορφώνουν οι απρόσωπες δυνάµεις και όχι τα άτοµα.(Σίγκαλ Ρ, 2003: 19). Αν σε 
προηγούµενες εποχές – ήδη πολύ πριν από τον δέκατο ένατο αιώνα - η ιστορία των 
κατορθωµάτων του ανθρώπου δεν εθεωρείτο τίποτε άλλο παρά η ιστορία των ηρωικών 
άθλων που τόλµησαν να επιχειρήσουν και κατάφεραν να εκτελέσουν µε επιτυχία (Vernant J., 
1989: 145) άνθρωποι ξεχωριστοί των οποίων η µνήµη παραµένει ακόµη ζωντανή, σήµερα 
θεωρείται κατόρθωµα η εφήµερη προσωπική προβολή ατόµων, ιδιαίτερα στους τοµείς της 
πολιτικής, της οικονοµίας, του αθλητισµού και της διασκέδασης. Για τους λόγους αυτούς, η 
διδασκαλία κειµένων µε ηρωικό χαρακτήρα θα µπορούσε όχι απλώς να µνηµειώσει τον ήρωα 
αλλά να δώσει σάρκα και οστά µέσω της σχετικής εικονογραφίας. Προς µία τέτοια 
κατεύθυνση, προτείνεται η χρησιµοποίηση εικόνων του ζωγράφου Θεόφιλου Χατζηµιχαήλ. Ο 
Θεόφιλος βρίσκεται σ’ ένα συνεχή διάλογο µε τον ήρωα και το ηρωικό στοιχείο, στο 
µεγαλύτερο µέρος του έργου του. Ήρωες του µύθου ή της πραγµατικότητας, διαφορετικών 
εποχών και τόπων, Έλληνες ή αλλοεθνείς, γυναίκες ή άνδρες, διαφορετικού άθλου, άθλου 
µικρής ή µεγάλης ακτινοβολίας, είναι οι περισσότερες από τις µορφές που προβάλλουν στις 
ζωγραφικές του συνθέσεις, είτε ως κυρίαρχες είτε υπαινισσόµενες ηρωικές πράξεις. 



(∆ιαµαντοπούλου Ε., 2001: 254). Οι ηρωικές αυτές µορφές του Θεόφιλου διαλέγονται και µε 
την ακριτική εποποιία και µε κείµενα σχετικά µε την επανάσταση του 1821 µε έναν τρόπο 
που, χωρίς να καταργεί το υπερβατικό στοιχείο της ηρωικής πράξης, καταφέρνει να την 
αποδώσει στα ανθρώπινα µέτρα. 
 
Σε αρκετά κείµενα, εξετάζονται ζητήµατα που αφορούν στην κοινωνικοπολιτική δοµή καθώς 
και στις ανθρώπινες σχέσεις και συµπεριφορές που διαµορφώνει αυτή σε χρόνο παρελθόντα, 
όπως είναι οι περιπτώσεις της µικρασιατικής καταστροφής, της µετανάστευσης της 
γερµανικής κατοχής και της περιόδου της δικτατορίας. Οι καταστάσεις και τα γεγονότα αυτά 
αποτελούν πια µακρινό και εντελώς άγνωστο παρελθόν για το νεαρό ακροατήριό µας και ως 
εκ τούτου άκαιρο και αδιάφορο. Πώς θα µπορούσε, εποµένως, σήµερα η οποιαδήποτε 
αναφορά στο παρελθόν να µην περιοριστεί στο πλαίσιο του γραφικού και του σχηµατικού; 
Μήπως το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές αυτή η αναφορά χρεώνεται στον εορτασµό 
των εθνικών επετείων συντελεί στην κατάργηση αυτής της διαλεκτικής σχέσης µε το 
παρελθόν; Σε τέτοιες περιπτώσεις, η φωτογραφική µαρτυρία και πολύ περισσότερο η 
κινηµατογραφική απόδοση µορφοποιεί το σχήµα του λόγου και καταγράφει την αλήθεια του. 
Ας µην ξεχνάµε ότι στην καλλιέργεια της ανάµνησης των µακρινών ή πεθαµένων προσφιλών 
µας προσώπων η λατρευτική αξία της εικόνας βρίσκει το τελευταίο της καταφύγιο. Στην 
φευγαλέα έκφραση ενός ανθρωπίνου προσώπου στις παλιότερες φωτογραφίες λειτουργεί για 
τελευταία φορά η «αίγλη». Αυτό ακριβώς αποτελεί την µελαγχολική και απαράµιλλη 
οµορφιά τους. (Benjamin W., 1978:20). Ειδικά σε σχέση µε τον κινηµατογραφικό λόγο, 
αποσπάσµατα από την ταινία του Ελία Καζάν «Αµέρικα – Αµέρικα» θα µπορούσαν να 
εκφράσουν σε όλες του τις διαστάσεις το πρόβληµα της µετανάστευσης, στο πλαίσιο 
διδασκαλίας των σχετικών κειµένων των σχολικών βιβλίων. Σε συσχετισµό, µάλιστα, µε τον 
κύκλο των ζωγραφικών αναπαραστάσεων του Κυριάκου Κατζουράκη «Ο δρόµος προς την 
δύση», ο µαθητής θα µπορούσε να δει την σύγχρονη εκδοχή αυτού του προβλήµατος. 
 
 Η διερεύνηση συναισθηµατικών καταστάσεων µέσω της λογοτεχνίας αποτελεί άλλο ένα 
σηµαντικό ζήτηµα στον βαθµό που ο µαθητής καλείται να τις ερµηνεύσει και, ακόµη 
περισσότερο να τις συµµεριστεί. Πολλές φορές, µάλιστα, το ηλικιακό και, ως εκ τούτου, το 
εµπειρικό χάσµα ανάµεσα σ’ αυτόν και τον λογοτέχνη είναι ανυπέρβλητο. Καταστάσεις 
εσωτερικές και πολύ προσωπικές, όπως η µοναξιά, η απαξίωση ή η κοινωνική αποµόνωση 
είναι πολύ βαρύ φορτίο για το µαθητικό κοινό και δεν είναι λίγες οι φορές που οι µαθητές 
µας διαµαρτύρονται για τον απαισιόδοξο χαρακτήρα της ελληνικής ποίησης. Και σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις, η εικόνα, χωρίς να αίρει, βέβαια, τις δυσκολίες προσέγγισης τέτοιων κειµένων, 
µπορεί να τις αµβλύνει µε την µορφοποίηση της λογοτεχνικής ανάλυσης των στοιχείων που 
συνθέτουν το πνευµατικό και ψυχικό πορτραίτο του δηµιουργού αλλά και του έργου του. 
Ποιήµατα, για παράδειγµα, τα οποία εξετάζουν το ζήτηµα της θέσης του ποιητή στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι, όπως συµβαίνει µε κάποια από τα ποιήµατα του Κώστα Καρυωτάκη 
που ανθολογούνται στα σχολικά βιβλία, θα µπορούσαν να διδαχτούν σε αντιστοιχία µε έργα 
του Νίκου Εγγονόπουλου, του Φώτη Κόντογλου ή του Marc Chagall. 
 
Ένας χώρος της λογοτεχνίας ο οποίος έχει άµεση σχέση µε την εικόνα είναι αυτός που αφορά 
σε κείµενα µε υπερρεαλιστικό χαρακτήρα. Ας µην ξεχνάµε, άλλωστε, ότι αφ’ ενός µεν o 
λογοτεχνικός υπερρεαλισµός συνδέεται µε τον αντίστοιχό του καλλιτεχνικό υπερρεαλισµό, 
αφ’ ετέρου δε, στην υπερρεαλιστική ποίηση, οι εικόνες συνδέονται συνειρµικά µε τις λέξεις. 
(Vitti M.,1978: 402-404). Τι ποιο παραστατικό και αποδεικτικό, λοιπόν, από τις µορφές και 
τα χρώµατα της ζωγραφικής απεικόνισης όταν πρόκειται να αναπαραστήσουµε τον δυσνόητο 
υπερρεαλιστικό λόγο; Το έργο του Rene Magritte «Η Αδαής νεράιδα», για παράδειγµα, δεν 



θα µπορούσε να είναι η εικονογραφηµένη εκδοχή της άποψης που διατυπώνει ο Ανδρέας 
Εµπειρίκος για την λειτουργία των βλεφάρων; 
 
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι η εικονογραφική αναφορά είναι εντελώς ενδεικτική 
καθώς οι επιλογές είναι πολλές, διαφορετικές και σύµφωνες πάντα µε την κρίση, την 
εκτίµηση και τα εποπτικά µέσα τα οποία διατίθενται στον διδάσκοντα. Εξάλλου, απώτερος 
στόχος αυτής της διδακτικής µεθόδου είναι η λειτουργική ένταξη της εικόνας στην 
διδασκαλία για την ανάδειξη του κειµένου και όχι η παραµέριση του κειµένου ή η εκτροπή 
της φιλολογικής ανάλυσης προς χάρη της εικονολογικής προσέγγισης η οποία, από µόνη της, 
περικλείει τον κίνδυνο της απόκλισης (Ρηγόπουλος Γ., 1988: 158 κ.ε.). Η ένταξη, εποµένως 
της εικόνας στην διδακτική αυτή πράξη θα είναι πραγµατικά λειτουργική όταν δεν θα 
στοχεύει στο να αναδιπλασιάσει την πραγµατικότητα, αλλά στο να προσφέρει µία βαθύτερη 
κατανόηση της αρχιτεκτονικής, του υλικού και του νοήµατός της. (Φλωρένσκυ Π., 1995: 
239).    
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Πρακτικές εφαρµογές της επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδακτική της γλώσσας 
 

Εµµανουήλ Σοφία, Εκπαιδευτικός Π.Ε. ∆ρ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ∆ιευθύντρια ∆ηµοτικού 
Σχολείου 
 

1) Η Σύγχρονη προβληµατική για τη διδακτική της γλώσσας  
Η σύγχρονη διδακτική της γλώσσας εστιάζεται στην ανάγκη όχι µόνο απόκτησης 

γλωσσικής ικανότητας αλλά και στην ανάγκη διερεύνησης της επικοινωνιακής ικανότητας 
των µαθητών. Η επικοινωνιακή ικανότητα (communicate competence) έγκειται στην 
κατάλληλη χρησιµοποίηση του λόγου σε συγκεκριµένες περιστάσεις επικοινωνίας (Hymes 
1972). Με τη συγκεκριµένη έννοια η γλωσσική διδασκαλία αναπτύσσει α) τη γλωσσική 
ικανότητα και β) τη µεταγλωσσική ικανότητα.  

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας καλύπτει την «γλωσσική 
πλήρωση» του Chomsky (linguistic performance) κατά την οποία γίνεται χρήση της γλώσσας 
µε αποδεκτές και µη αποδεκτές προτάσεις σε συγκεκριµένες περιστάσεις της ζωής. Με αυτόν 
τον τρόπο καλύπτονται και περιπτώσεις κατά τις οποίες ενώ µπορεί να είναι γραµµατικά 
ορθές δεν είναι πάντα κατάλληλες να χρησιµοποιηθούν για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Μια 
πρόταση δηλ. που ανταποκρίνεται ορθά στη δοµή της γλώσσας αλλά όχι στις κοινωνικές 
ανάγκες δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά. Όταν παράγουµε λόγο οφείλουµε να 
λαµβάνουµε υπόψη τον επικοινωνούντα παραλήπτη και το αποτέλεσµα που θέλουµε να 
πετύχουµε σε σχέση µε το σκοπό για τον οποίο προβαίνουµε σ’ αυτήν την πράξη. (Calisson 
1980). 

Γι’ αυτό το λόγο οι «εξωγλωσσικοί παράγοντες» πρέπει να ενεργοποιηθούν και να 
συνδεθεί ο γλωσσικός τύπος µε το πληροφοριακό του φορτίο ώστε να έχει επικοινωνιακή 
αξία (Bourdien 1977).  

Σήµερα καταλήγουµε ότι πρέπει η γλωσσική διδασκαλία να ασκεί το µαθητή σε 
παραγωγή γλωσσικά δοµηµένων προτάσεων αλλά και κοινωνικά αποδεκτών ειδών λόγου 
(Milner 1977). Με ασκήσεις υποδείγµατα και από εννοιολογική πλευρά ανεξάρτητες προτάσεις 
σε µια στρατηγική µηχανικής και επαναληπτικής εναλλαγής, χωρίς επικοινωνιακό φορτίο και 
συνοχή, η γλώσσα µαθαίνεται ως µηχανισµός και όχι ως λειτουργία για επικοινωνία. 

 
2) Επικοινωνιακή ικανότητα 
Για µια αποτελεσµατική επικοινωνία ο παραγωγός λόγου πρέπει να έχει την ικανότητα να 

επιλέγει ανάµεσα σε πολλές προτάσεις την καταλληλότερη και αναλογικότερη για τη 
συγκεκριµένη περίσταση. Προτείνεται λοιπόν η ανάλυση της ανάπτυξης της επικοινωνιακής 
ικανότητας ως στόχος της γλωσσικής της διδασκαλίας. 

Η επικοινωνιακή ικανότητα παραπέµπει αφ’ ενός στην πολιτισµική ποικιλία του λόγου 
και αφ’ ετέρου στην πολιτισµική ποικιλία των µελών µιας κοινότητας. Αυτό διότι σε κάθε 
επικοινωνία υπεισέρχονται τα πρόσωπα µε την ταυτότητά τους.  

Οι αναλύσεις µιας επικοινωνιακής κατάστασης δίνουν ως σηµαντικότερα στοιχεία κάθε 
γλωσσικής πράξης τα εξής: 

α) το περιβάλλον ή σκηνικό, β) τα πρόσωπα, γ) ο σκοπός, δ) ο τόνος, ε) το µέσον, στ) η 
µορφή του µηνύµατος και ζ) το περιεχόµενο του γεγονότος (Hymes 1972). Σε παρόµοια 
στοιχεία αναφέρονται αργότερα και οι Halliday και Ηasan (1976) όταν µιλούν για πεδίο, 
τρόπο και τόνο. Αναλύοντας τα στοιχεία αυτά (πεδίο, τρόπο και τόνο) βλέπουµε ότι αφορούν: 
α) χώρο, χρόνο και ψυχολογικό κλίµα, β) πρόσωπα (ποµπός και δέκτης), ηλικία, φύλο, 
µόρφωση, ρόλος µεταξύ τους, ψυχολογικά χαρακτηριστικά, γ) οι προθέσεις των µελών και τα 
αποτελέσµατα (δε συµπίπτουν πάντα), δ) τυπικός ή οικείος τόνος, σοβαρός ή αστείος, 
εµφατικός ή αδιάφορος, ανήσυχος, έκπληκτος κ.λ.π., ε) γλωσσικά και παραγλωσσικά 
στοιχεία: επιτονισµός, χειρονοµίες, γραπτός ή προφορικός λόγος, τηλέφωνο, επιστολή, άλλα 



χρηστικά κείµενα, συνοµιλία, παραµύθι, τραγούδι, ποίηµα, διήγηση κ.τ.λ. στ) το µέρος της 
κοινωνικής ζωής στο οποίο αναφέρεται το µήνυµα, δηλαδή γιορτή, προσευχή, άλλη 
εκδήλωση και τέλος ζ) πολιτισµικές συνήθειες δράσης – αντίδρασης και ερµηνείας του 
µηνύµατος (Halliday M., και Hasan R., 1985, σελ. 38). 

Μάλιστα η επιλογή του κάθε ατόµου έχει άµεση σχέση µε το πολιτισµικό φορτίο του και 
µε βάση του οποίου αντιδρά και ενεργεί µε συγκεκριµένες νοοτροπίες και συµβολισµούς. 

Έτσι στόχος µε την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας είναι σε πρώτο επίπεδο η 
αποτελεσµατική επικοινωνία. Σε δεύτερο επίπεδο και µέσα από τη δράση της επικοινωνίας 
συνεπάγονται σχέσεις και αλληλεπιδράσεις οι οποίες διαδραµατίζουν σηµαντικότατο 
παράγοντα στην κοινωνική ανάπτυξη του ατόµου. Τότε η επικοινωνία που διεξάγεται µεταξύ 
δύο ατόµων είναι αµοιβαία και αµφίπλευρη και ταυτίζεται µε την αλληλεπίδραση η οποία 
στοχεύει και στην άσκηση επιρροής (Τσιπλητάρης Α., 2000,  σελ. 29). 

Σήµερα η επικοινωνιακή και λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας στοχεύει στην 
ανετότερη και αποτελεσµατικότερη µάθηση της γλώσσας µε την ανάπτυξη της 
επικοινωνιακής ικανότητας του παιδιού, ώστε να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικότερα τις 
επικοινωνιακές πράξεις. Επιχειρείται δηλαδή η µετατόπιση του κέντρου βάρους της 
γλωσσικής διδασκαλίας από την «εφαρµογή κανόνων» στη «γλωσσική χρήση» (Μήτσης N., 
1998, σελ.168), στην λειτουργία δηλαδή της γλώσσας. Αυτή άλλωστε αποτελεί τον κοινωνικό 
ρόλο της γλώσσας, µέσω της οποίας σηµαίνονται και συµβολίζονται κοινωνικά δεδοµένα 
(κατηγορίες οµιλητών, ποικίλες περιστάσεις, είδη λόγου). 

Σήµερα η προοδευτική παιδαγωγική µάς επισηµαίνει ότι η γλώσσα µπορεί να µαθευτεί 
µόνο όταν αντιµετωπίζεται ως σύνολο και όταν χρησιµοποιείται για ουσιαστική επικοινωνία 
(whole language approaches) (Cummins J., 2002). Η δε µετασχηµατιστική παιδαγωγική 
συµπληρώνοντας την προοδευτική συνεργατική κριτική έρευνα για συλλογική εµπειρία και 
ανάλυση ευρύτερων κοινωνικών ζητηµάτων (critical literacy), έθεσε και θέµατα πολιτισµικής  
και γλωσσικής ετερότητας. Γι’ αυτό σήµερα η διαπολιτισµικότητα στη γλωσσική διδασκαλία  
είναι µια συνεχής διαδικασία µε στόχο την κατασκευή κριτικών κοινωνικοπολιτισµικών 
υποκειµένων (Χατζησαββίδης Σ., 2000). 

Με αυτήν την έννοια η γλώσσα αποτελεί στοιχείο έκφρασης και δηµιουργικότητας, 
δράσης και κοινωνικής ταυτότητας. Στη βάση αυτή διαφοροποιούµεθα από το απλό µοντέλο: 
κατάκτηση (acquisition) και εκµάθηση (learning) (Krashen 1985), και τη σπουδαιότητά της 
«κατανόησης του κειµένου», και δίνουµε βαρύτητα στο µοντέλο της «διαφοροποιηµένης 
ικανότητας» (Ellis 1990), που εστιάζεται στην αλληλόδραση και υποστηρίζει ότι το 
εισερχόµενο µήνυµα δεν επαρκεί και απαραίτητη είναι η παροχή ευκαιριών για 
«διαπραγµάτευση» των νοηµάτων µε κάποιον διδάσκοντα (Φλουρής Γ., 2000). Γι’ αυτό µε τη 
διδασκαλία της η γλώσσα πρέπει να δίνει δυνατότητες για διαδικασίες και πρακτικές που 
ενισχύουν τη δράση, την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την έρευνα, την επιχειρηµατολογία, 
την κριτική, την αµφισβήτηση, την υπόθεση, την εναλλακτική λύση, την ενσυναίσθηση, τη 
συναίνεση.  

Η γλώσσα έτσι αντιµετωπίζεται σφαιρικά σαν λόγος και επικοινωνία, όπως λειτουργεί σε 
φυσιολογικές συνθήκες. Μελετάται ταυτόχρονα η λειτουργία των στοιχείων όλων των 
γλωσσικών επιπέδων σε συνδυασµό µε τη συγκεκριµένη κάθε φορά εξωγλωσσική εµπειρία 
που εκφράζουν, η φύση της οποίας προσδιορίζει την τελική επιλογή και διευθέτηση αυτών 
των στοιχείων (Van Ek., 1976). 

Ο σύγχρονος δάσκαλος καλείται µε δηµοκρατικούς χειρισµούς, να αξιοποιήσει 
κατάλληλα την οµάδα της τάξης του, αλλά και το σχολείο ολόκληρο, ακόµη και το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον των µαθητών (Μήτσης Ν., 1998) για να δώσει τις καλύτερες ευκαιρίες 
ανάπτυξης της επικοινωνιακής ικανότητας των µαθητών του. Στις διαδικασίες µάθησης οι 
παράγοντες περιβάλλον και η ταυτότητα θα πρέπει να αξιοποιούνται για την µεγαλύτερη 
ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του µαθητή. Με δεδοµένο ότι η γλώσσα (και κατά 



συνέπεια η διδασκαλίας της) πρέπει να είναι κοντά στα ενδιαφέροντα του παιδιού (π.χ. τι 
τρώτε;) (Π.Ι., 1999, σελ. 85) θα πρέπει να αξιοποιεί ποικιλοτρόπως το µαθηµατικό δυναµικό. 

3) Επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας 
Ο µαθητής θεωρείται ήδη χρήστης της µητρικής του γλώσσας πριν από την προσέλευσή 

του στο σχολείο και κατέχει την επικοινωνιακή ικανότητα που του είναι απαραίτητη για να 
ανταποκριθεί στις περιστάσεις της ηλικίας του, οι οποίες συνδέονται κυρίως µε τη χρήση του 
άτυπου (ανεπίσηµου) προφορικού λόγου. Όπως αναφέρει ο Coste (1981), µαθαίνει να 
επικοινωνεί κανείς δε σηµαίνει ότι κάνει κάτι που δεν ήξερε καθόλου να κάνει. Ο µαθητής 
είναι ήδη ένας «επικοινωνητής». Σκοπός είναι να µάθει να επικοινωνεί διαφορετικά και µε 
άλλους. Άρα πρόκειται να διευρυνθεί µια δεξιότητα που υπάρχει και όχι να δηµιουργηθεί 
«µια από το τίποτα». Σκοπός του σχολείου, συνεπώς δεν είναι να του µάθει να 
χρησιµοποιηθεί τη γλώσσα του, αλλά να του διευρύνει την υπάρχουσα επικοινωνιακή 
ικανότητα σε απαιτητικότερες χρήσεις της, όπως η περίπτωση του γραπτού λόγου. (Φτερνιάτη 
Α., 2001). 

Πάντα όµως οι γλωσσικές παραγωγές των µαθητών πρέπει να είναι ορθές όχι µόνο ως 
προς τη γραµµατικότητα αλλά και ως προς των κοινωνική αποδεκτικότητα. Η διδασκαλία 
λοιπόν της γλώσσας πρέπει να συνδυάζει τη διδασκαλία της γραµµατικής µε τέτοια διδακτική 
προσέγγιση ώστε να δίνει τη λειτουργική και κοινωνική διάσταση της γλώσσας και ο 
µαθητής να αναπτύσσει την επικοινωνιακή του ικανότητα. 

Αυτή είναι η επικοινωνιακή και λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας η οποία βοηθά το 
µαθητή να περάσει από τη φύση της κατάκτησης της γλώσσας, στη φάση της αξιοποίησης 
των γνώσεων κατά την παραγωγή λόγου. Έτσι κάθε µήνυµα – κειµένου εντάσσεται και 
αναφέρεται σε µια κοινωνική κατάσταση µε φυσικές ή τεχνητές (υποθετικές) επικοινωνιακές 
συνθήκες. Με τις πραγµατικές  συνθήκες ο δάσκαλος ζητά απ’ ευθείας από το µαθητή κάτι. 
Με τις τεχνητές συνθήκες κατασκευάζει ένα πλαίσιο που «προσοµοιάζει» (simulation) στην 
πραγµατικότητα µέσω της υπόδυσης ρόλων και δραµατοποίησης. Στην επικοινωνιακή 
προσέγγιση προσιδιάζουν δραστηριότητες (ελεύθερες και ηµικατευθυνόµενες) που 
πριµοδοτούν την υπόδυση ρόλων, τον ανεπίσηµο τρόπο συνοµιλίας, επίλυση καθηµερινών 
προβληµάτων, οµαδικές εργασίες, παιγνιώδεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Κατσιµαλή Γ., 
2001). 

Βασική είναι λοιπόν η αξιοποίηση κάθε περίστασης επικοινωνίας. Ο µαθητής 
ενθαρρύνεται να προκαλεί ο ίδιος περιστάσεις, να εντοπίζει τις παραµέτρους και να δίνει 
λύση στο «επικοινωνιακό πρόβληµα». 

Αυτό σηµαίνει ότι οι ασκήσεις αντικαθίστανται µε δραστηριότητες µάθησης και µάλιστα 
οµαδικές – συνεργατικές µε αυθόρµητη συµµετοχή σ’ αυτές. Απαιτούν ενεργό συµµετοχή 
του µαθητή και αυτό σηµαίνει ετοιµότητα, ενδιαφέρον, κρίση, διάλογο, διαπραγµάτευση, 
κατανόηση, συναίνεση. Αυτές οι δεξιότητας αποτελούν την ανάπτυξη της µεταγλωσσικής 
ικανότητας του ατόµου. 

Στην παραγωγή λόγου αυτό αποτυπώνεται µε εντοπισµό της πληροφορίας, ανάλυση και 
σύνθεση των δεδοµένων, αναδιατύπωση µε βάση κάποια παράµετρο της περίστασης, 
επιχειρηµατολογία, περιγραφή, µετασχηµατισµό του γραπτού, κ.τ.λ. 

Είναι φανερό ότι µεγάλο µέρος της διαχείρισης επικεντρώνεται στους µαθητές και ο 
δάσκαλος γίνεται ο ρυθµιστής και ενορχηστρωτής της διασφάλισης των συνθηκών της 
διδασκαλίας, και συµπαρίσταται ενισχύοντας συνεχώς τους µαθητές µε επιβράβευση. 

Η οργάνωση και διαβάθµιση της ύλης ανά επίπεδο, είναι κυκλική µε κέντρο τον ίδιο 
στόχο, στον οποίο προστίθεται νέα ύλη και φτάνει σε απαιτητικότερα επίπεδα και µε 
πολυπλοκότερο τρόπο. Σηµαντική θέση κατέχει η αξιολόγηση η οποία προσδιορίζεται ως 
προς τη γραµµατικότητα και κοινωνική αποδεκτικότητα. Μπορεί να είναι αυτοαξιολόγηση, 
ετεροαξιολόγηση ή ακόµα και συλλογική αξιολόγηση. Η «αποποινικοποίηση του λάθους» 



βοηθά το µαθητή να αναπτύσσει την αυτοπεποίθησή του για να συνεχίσει την προσπάθειά 
του και δίνει την ευκαιρία στο δάσκαλο για διδακτική αξιοποίησή του. (Ιορδανίδου, 1998) 

Στην επικοινωνιακή προσέγγιση ως κείµενο διδασκαλίας µπορεί να αξιοποιηθεί κάθε 
είδος κειµένου, όπως: τα διάφορα λογοτεχνικά είδη (διήγηµα, ποίηµα, µυθιστόρηµα, θεατρικό 
έργο κτλ.) ή τα δηµοσιογραφικά είδη (είδηση, σχόλιο, κοινωνικό γεγονός, ρεπορτάζ κτλ.) και 
πάρα πολλά άλλα, όπως οι επιστολές και οι διαφηµίσεις τα οποία αποτελούν γενικότερες 
κοινωνικές κωδικοποιήσεις και σε αντίθεση µε τους τύπους κειµένων, δεν απορρέουν από µια 
αυστηρά γλωσσολογική θεωρία (Adam 1999). Μια επιστολή, π.χ., µπορεί, από κειµενολογική 
άποψη, να κατηγοριοποιηθεί ως αφήγηση, επιχείρηµα, περιγραφή, επεξήγηση, ενώ 
αντίστροφα ο τύπος µιας πρότασης, ενός δηµοσιογραφικού είδους ή µιας διαφήµισης, µπορεί 
να ορίζεται ως περιγραφή. 

Έτσι µε στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας σε επίπεδο γλωσσικό και 
µεταγλωσσικό, µε µέθοδο την επικοινωνιακή και λειτουργική χρήση της γλώσσας και µέσω 
οποιοδήποτε κειµένου, διαλέγουµε τις πρακτικές µε τις οποίες θα σχεδιάσουµε και θα 
πραγµατοποιήσουµε τη διδασκαλία. 

Τέτοιες πρακτικές µε βάση τα παραπάνω πρέπει να στηρίζουν: τη συνεργασία, την 
εµπλοκή, το ενδιαφέρον, την ετοιµότητα, την πρωτοβουλία, τη χρήση της προηγούµενης 
γνώσης, την κριτική, το κοινωνικοπολιτισµικό status του µαθητικού δυναµικού, την 
αλληλοεπίδραση, το σεβασµό του άλλου. 

Προτείνουµε λοιπόν ως πρακτικές ανάπτυξης της επικοινωνιακής ικανότητας: 
α) Τη βοηθητική διδασκαλία από συνοµήλικους (Peer tutoring). Τα στοιχεία των 

προγραµµάτων βοηθητικής διδασκαλίας από συνοµηλίκους (Heath 1993, Heath & Mangiola 
1991)17 δείχνουν ότι τόσο ο διδάσκων όσο και ο διδασκόµενος επωφελούνται από αυτή τη 
µορφή συνεργασίας, επιδρώντας στην αίσθηση ταυτότητας/ αυτοσυνειδησίας (sense of self) 
και τη µορφωτική τους ανάπτυξη. Επιτρέπει επίσης και σε δύο µαθητές να αλλάζουν ρόλους 
ή ταυτότητες. 

β) Το θέατρο και τα παιχνίδια ρόλων. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι το θέατρο είναι επίσης 
ένα ισχυρό µέσο για την εκµάθηση της γλώσσας µέσω της συνεργασίας. Το δράµα αποτελεί 
ένα δραστικό διδακτικό µέσο, ένα θαυµάσιο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό που επιθυµεί να 
βελτιώσει τη διδακτική και παιδαγωγική του µέθοδο (Αυδή – Τικοπούλου, , 1989). Τα θετικά 
αποτελέσµατα είναι σηµαντικά και σε πολλά επίπεδα: α) σε γλωσσικό επίπεδο είναι η 
κατανόηση, η άσκηση προφορικού λόγου και γραπτού λόγου αλλά και η παραγωγή 
προφορικού και γραπτού λόγου, β) σε πολιτισµικό επίπεδο είναι η γνωριµία, η κατανόηση και 
η αποδοχή του άλλου, γ) σε διδακτικό επίπεδο βοηθά τον εκπαιδευτικό να οργανώσει πιο 
αποτελεσµατικά το µάθηµά του µε συνεργατικές οµάδες και δ) σε ψυχοπαιδαγωγικά οφέλη 
για όλους τους συµµετέχοντες. Η παντοµίµα, το παιχνίδι ρόλων, οι προσοµοιώσεις 
κοινωνικών καταστάσεων, οι αυτοσχεδιασµοί, τα ψυχοπαιδαγωγικά παιχνίδια και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, κ.τ.λ. (Τσίλη Μ., 1999-2000), αποτελούν πρακτικές εκµάθησης 
της γλώσσας, αλλά και της ανάπτυξης της επικοινωνιακής ικανότητας. Βέβαια σε ένα 
συγκεκριµένο λόγο ενός κειµένου τα υποκείµενα φαίνεται να είναι πολλές φορές 
προκαθορισµένα και υποχρεούνται να παράγουν προαποφασισµένες θέσεις και λόγους 
(Σολοµών Ι., 1994). Επίσης «στο κοινό παιχνίδι τα παιδιά µαθαίνουν τη γλώσσα της 
επικοινωνίας, µαθαίνουν να εναρµονίζουν τις ενέργειές τους µε τις ενέργειες του άλλου, 
µαθαίνουν την αλληλοκατανόηση και αλληλοβοήθεια» (Μουχίνα Β.Σ., 1990), η προσοµοίωση 
όµως και εναλλαγή της προκαλούν τη δηµιουργική παραγωγή και αναπαραγωγή λόγου, µέσω 

                                                 
17Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Heath, S.B Inner City life through drama: Imagining the language 
classroom, 1993, Tesol Quarterly, 27 (2), 177-192 και Heath, S.B and Mangiola, L.: Children of promise: 
Literate activity in linguistically and cultuarally diverse classrooms. Washington, 1991, DC: National Education 
Association 



του οποίου διαµορφώνονται νέες υποκειµενικότητες, ανατρέποντας προηγούµενες θέσεις και 
λόγους. 

γ) Η δηµιουργική συγγραφή (creative writing) και έκδοση. ∆ίνει έµφαση στο γράψιµο ως 
επικοινωνιακή δραστηριότητα κατά την οποία υπάρχει ένας πραγµατικός στόχος και 
συστήµατα υποστήριξης για γραφή, διόρθωση και έκδοση ποικίλων λογοτεχνικών κειµένων 
(π.χ. η έκδοση ενός βιβλίου µέσα στην τάξη, τα ηµερολόγια διαλόγου, σχολική εφηµερίδα 
κ.τ.λ.), ένα πραγµατικό κοινό (π.χ. συµµαθητές, δάσκαλοι, γονείς). Η θετική επίδραση της 
οµαδικής µάλιστα συγγραφής και έκδοσης είναι γνωστή από τις αρχές του αιώνα από την 
µεταρρυθµιστική παιδαγωγική18 και τους εκπροσώπους της, κυρίως από το Freinet και το 
«σχολείο δράσης». Η τυπογραφία ήταν το θεµελιώδες εργαλείο πρακτικής που έκανε την 
εργασία παιχνίδι αναγνωρίζοντας και τις δύο ως θεµελιώδεις δραστηριότητες στη ζωή του 
παιδιού, προσφέροντάς του κοινωνικοποιητικές δραστηριότητες (Maury L. 1993). 

δ) Η θεµατικά βασισµένη µάθηση. Οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν την 
επιστηµονική γνώση που έχουν, γύρω από το θέµα φυσικός χώρος λόγου χάρη, για να 
εµπλουτίσουν το δικό τους δηµιουργικό γράψιµο σχετικά µε διάφορα άλλα θέµατα (π.χ. το 
σπίτι, την κοινότητα, τις συγκρούσεις µεταξύ των οµάδων κ.τ.λ.) (Cummins J.). Και εδώ ως 
τέτοιες πρακτικές συνιστώνται δραστηριότητες µε επικοινωνιακή και διαπολιτισµική 
διάσταση, µέσα σε επικοινωνιακές προτάσεις, από αφηγηµατικά – λογοτεχνικά κείµενα, από 
χρηστικά κείµενα, ψυχοπαιδαγωγικά παιχνίδια, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αθλητικές 
δραστηριότητες κ.τ.λ.  

Για την ανάπτυξη της επικοινωνίας ο δάσκαλος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις 
στρατηγικές που τη διέπουν. Αυτές συνοπτικά είναι: 

α) αρχή της συνεργασίας 
β) αξίωµα της ποιότητας 
γ) αξίωµα της ποσότητας 
δ) αξίωµα της συνάφειας 
ε) αξίωµα του τρόπου  (Μπαµπινιώτης Γ., 1986)  
Βέβαια οι εκπαιδευτικές αυτές πρακτικές πρέπει να έχουν εκτός από τις αντίστοιχες ως 

προς τους στόχους προϋποθέσεις και τη θετική στάση του εκπαιδευτικού κατά την εφαρµογή 
τους για να τύχουν και ανάλογης θετικής δεκτικότητας από το µαθητή. Πρέπει δηλαδή ο 
δάσκαλος να θέλει και να ενδιαφέρεται για την εκάστοτε ανάπτυξη και την πορεία της 
εκάστοτε πρακτικής ώστε να συµβάλλει στην τελική επιτυχία της. 

Έρευνα σε µαθητές από Τ.Υ. και Φ.Τ. στη διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης 
ή ξένης µε ανάλογες πρακτικές έδωσαν τα εξής συµπεράσµατα.  

Οι γυναίκες τοποθετούνται θετικότερα στα ψυχοπαιδαγωγικά παιχνίδια και καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες ενώ οι άντρες στα χρηστικά κείµενα, αφηγηµατικά – διηγήµατα και ποίηση, 
χωρίς όµως σηµαντική συνάφεια. 

Οι επιµορφωµένοι φαίνονται µε ισχυρή συνάφεια να προτιµούν τα χρηστικά κείµενα 
όπως επίσης και οι έχοντες πολλά χρόνια υπηρεσίας. 

∆άσκαλοι µε εµπειρία σε Τ.Υ. και Φ.Τ. κρίνουν πιο θετικά και ως πιο αποτελεσµατικές 
δραστηριότητες τα χρηστικά κείµενα, διάλογους (ανοικτούς, κλειστούς, κατευθυνόµενες, 
ηµικατευθυνόµενους, ελεύθεροι ή τυποποιηµένοι και τις ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες). 
Γενικά όµως όλοι τοποθετήθηκαν θετικά στην επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας µέσω 

                                                 
18 Η Μεταρρυθµιστική Παιδαγωγική είναι γνωστή και ως Νέα Αγωγή και σ’ αυτή ανήκουν το «σχολείο 
δράσης», «το σχολείο εργασίας» η εργασία σε οµάδες του Cousinet, το ενεργητικό σχολείο του Ferriere, σχολείο 
κολεκτίβας, το σχολείο Montessori, το σχολείο Decroly, η συνεργατική ενσωµάτωση του Dewey, η ενεργός 
συµµετοχή του Steiner, οι συνεργατικές τάξεις και πρακτικές αφύπνισης του Robin, και το ζεστό περιβάλλον 
του Neill. 
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Η εικόνα του Άλλου στη σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία 
 

Ελένη Ζήκου, Εκπαιδευτικός ∆.E., ΤΕΙ, Κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος, Υπ. ∆ρ. 
 

Το ταυτοτικό ζήτηµα έχει προσλάβει ιδιαίτερες προεκτάσεις στις µέρες µας καθώς: α) το 
οικείο τοπίο στο οποίο έζησαν οι προηγούµενές µας γενεές µεταβάλλεται στο πλαίσιο µιας 
υπαρξιακής ρευστότητας και β) αυτή καθαυτή η ιδέα της επικοινωνίας αποτελεί πλέον γενική 
αναφορά για όλο το φάσµα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η συµπληρωµατικότητα του 
εαυτού και του άλλου είναι δοµική διάσταση του αισθήµατος της προσωπικής ταυτότητας, 
ενώ η ετερότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για κάθε κοινωνιογνωστικό σύστηµα 
κατηγοριοποιήσεων και αναπαραστάσεων του περιβάλλοντος. Ο τρόπος κατανόησης του 
άλλου προσδιορίζει την επικοινωνιακή δοµή µιας κοινωνίας, διότι η ταυτότητα βρίσκεται στο 
επίκεντρο της διαλεκτικής του ενός και του πολλαπλού. Με άλλα λόγια, η ετερότητα 
αποτελεί την αναγκαία, συστατική αλλά ταυτόχρονα και την πιο προβληµατική συνιστώσα 
της ταυτότητας19.  

Όσον αφορά τη συγκεκριµένη ανακοίνωση, βασικός στόχος είναι να αποτελέσει µια 
πρόταση έρευνας πάνω στην εικόνα του άλλου υπό τη διαπολιτισµική οπτική, εφαρµοσµένη 
σε κείµενα της σύγχρονης ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. ∆εδοµένου ότι η θεωρητική 
επεξεργασία των παραπάνω εννοιών, καθώς και η κύρωσή της µέσω µιας πρακτικής 
διαδικασίας, βρίσκονται ακόµη υπό εξέλιξη, τόσο στον τόπο µας όσο και στο εξωτερικό, 
βασιζόµαστε ακριβώς στην υπόθεση ότι µια τέτοιου είδους ανάγνωση και ερµηνεία 
αποβλέπει σε µια ευκρινέστερη θεώρηση της λογοτεχνικής επικοινωνίας και ως προς την 
καινοφανή θεµατολογία αλλά και ως προς την αντίστοιχη ενεργοποίηση του παιδιού-
αναγνώστη. Επιπλέον, στόχος είναι, µέσω των αρχών της διαπολιτισµικής θεώρησης, να 
καταγραφεί και να περιγραφεί η εικόνα του άλλου, να αναλυθεί και να ερµηνευτεί η 
κατασκευή των αντίστοιχων στερεοτύπων για τον άλλο, καθώς και να συγκροτηθεί ο 
πολυφωνικός τρόπος πρόσληψης και νοηµατοδότησης του – ούτως ή άλλως – 

πλουραλιστικού κόσµου στον οποίο ζούµε, αλλά και του εαυτού µας εν τέλει.  

 Το γεγονός ότι η ποικιλία των δηλωµένων ή λανθανουσών στάσεων απέναντι στον 
άλλο παραπέµπει, βέβαια, και σε εξω-λογοτεχνικά στερεότυπα και εξιδανικεύσεις, 
συνεπάγεται ότι οι στάσεις απέναντι στον άλλον δεν µορφοποιούνται µόνο στο λογοτεχνικό 
κείµενο, αλλά εξίσου καθοριστικά και στη διαδικασία της ανάγνωσής του. Η αναγνωστική 
πράξη δηλαδή δεν εξαντλείται στην αναγνώριση των (στερεότυπων ή µη) κατασκευών του 
ξένου που εκπέµπει ή ανακλά το λογοτεχνικό κείµενο. Εξαρτάται και από τις οµόλογες 
κατασκευές που προσκοµίζει κάθε φορά ο αναγνώστης και από τον βαθµό συµφωνίας τους, ή 
έστω τη δυνατότητα συµφιλίωσής τους, µε εκείνες που συναντά στο κείµενο20. Έτσι, η 
κατασκευή του άλλου εµφανίζεται περισσότερο ως προϊόν της συνεργασίας του αναγνώστη 
παρά ως αυστηρά κειµενικό δεδοµένο.   

Tο πλαίσιο της έρευνάς µας συνίσταται σε ένα τυπικό δείγµα έργων παιδικής 
λογοτεχνίας από το 1996 έως τις µέρες µας που έχουν ως κύριο θέµα τους τη συνύπαρξη µε 
τον άλλον. Το δείγµα αντιστοιχεί στους σκοπούς της έρευνάς µας διότι απηχεί την αυξηµένη 

                                                 
19 Χρ. Κωνσταντοπούλου κ.ά. (επιµ.), «Εµείς» και οι «Άλλοι»: αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Τυπωθήτω – ∆αρδανός, Αθήνα 2000, σ. 11. 
20 Τάκης Καγιαλής, «Σηµειώσεις για τη γραφή και την ανάγνωση του Άλλου», Ξένος, ο άλλος µου εαυτός, επιµ. 

∆ηµοσθένης Φτερνιάτης, Πατάκη, Αθήνα 1999, σ. 23 – 32. Επίσης για το «υπόδειγµα» της ανάγνωσης που 
αναδεικνύει την «πολλαπλασιαστική µεταφορική δύναµη της γλώσσας», βλ. Paul de Man, Η επιστηµολογία 
της µεταφοράς, Μτφ. Κώστας Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 1990, σ. 13-60. 



εκδοτική κίνηση βιβλίων σχετικού περιεχοµένου από το 1996 και εξής21, και συµβάλλει 
βεβαίως στην ανάπτυξη των εικονολογικών χειρισµών του ενδιαφέροντός µας. Η µέθοδός 
µας είναι η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου, η οποία συγκεκριµενοποιείται µε τη χρήση της 
διακειµενικής ανάγνωσης – συµπληρωµατικού εργαλείου στον βαθµό που τονίζει τον 
πολυσηµικό χαρακτήρα του λογοτεχνικού κειµένου και τον συγχρονικό διάλογό του µε άλλα 
κείµενα. 

Το υλικό της µελέτης µας αποτελείται από δεκαπέντε βιβλία παιδικής λογοτεχνίας 
ελλήνων συγγραφέων που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα ιδίως από το 1996 και εξής έως 
σήµερα. Αν κρίνουµε από εξωκειµενικά δεδοµένα που οριοθετούν ορισµένες πτυχές της 
κοινωνικής πραγµατικότητας22, αξίζει να σηµειωθεί ότι µια νέα περίοδος στην πολιτική 
αντιµετώπιση των αλλοδαπών ξεκινά για τη χώρα µας µε την επεξεργασία και ψήφιση του Ν. 
2413/96 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις»23. Έτσι, παρέχεται ουσιαστικά η δυνατότητα για τα ελληνικά σχολεία, από εδώ και 
στο εξής, να θεωρούνται «δυνάµει διαπολιτισµικά». Συνεπώς, η ραγδαία αύξηση της 
λογοτεχνικής παραγωγής, που αφορά το θέµα µας, πιθανόν µπορεί να συσχετιστεί µε τη 
γενικότερη αλλαγή συµπεριφοράς είτε σε θεσµικό πλαίσιο ή σε ατοµικό/οµαδικό επίπεδο 
συνείδησης, εφόσον υποχωρεί κατά πολύ η στάση αντιµετώπισης της διαφορετικότητας ως 
ελλείµµατος έναντι εκείνης που θεωρεί ότι ο σεβασµός της διαφορετικότητας αποτελεί 
εµπλουτισµό και για τις δύο εµπλεκόµενες πλευρές.  

Η συγκριτική µελέτη παλαιότερων και νεότερων θεµατικών µοτίβων στα έργα παιδικής 
λογοτεχνίας παρουσιάζει ενδιαφέρον24, αλλά τελικά είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι ο άλλος 
καθίσταται προσφάτως κυρίαρχο «θέµα» στα σχετικά έργα.  

Ένα παράδειγµα οικείων ξένων αποτελούν οι Τσιγγάνοι. Εκτός από το ζήτηµα της 
συµβίωσης και της προκατάληψης, η προσπάθεια των συγγραφέων έγκειται στο να 
αποδώσουν µυθιστορηµατικά τον τρόπο ζωής και το ιδιαίτερο πνεύµα αυτού του 
πολιτισµικού συνόλου25. Και αν δε φτάνουν στο σηµείο να καταργήσουν εντελώς τη 
διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στον εαυτό και στον άλλο, είναι σηµαντικό ότι προσεγγίζουν 
την ετερότητα χωρίς να επαναδραστηριοποιούν την πλέον απωθητική της εκδοχή. 

Εξάλλου στα πλαίσια της νεότερης θεµατολογίας επιστηµονικής φαντασίας στην παιδική 
λογοτεχνία, είναι άκρως ενδιαφέρουσα η διαχείριση της εικόνας του άλλου26, όταν αυτός ο 
άλλος προβάλλει ως το οριακό ή απώτατο άλλο ένθεν κακείθεν της γήινης επικράτειας.  
                                                 
21 Βλ. σχετικούς πίνακες στις ιστοσελίδες: www.greekbooks.gr, www.diaspora.gr. 
22 Βλ. σχετικά Ευγενία Σπετσιώτου-Μέλλιου, «∆άσκαλε …τον ήρωά µου!». Το κοινωνικό πρόσωπο της σχολικής 

λογοτεχνίας, Έκφραση, Αθήνα 1998, σ. 35-36, 78-94. 
23 ΦΕΚ 124, τ. Α΄, 17-6-1996. Για έναν σχολιασµό του πνεύµατος του νόµου, βλ. Μ. ∆αµανάκης, Η εκπαίδευση 

των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα. ∆ιαπολιτισµική προσέγγιση, Gutenberg, Αθήνα 
1997, σ. 79· Ευανθία Ε. Μουρελάτου, “Θεσµικές, διοικητικές και παιδαγωγικές παρεµβάσεις της 
εφαρµοσµένης εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση”, Παιδαγωγικός Λόγος, 1/2003, 
σ. 62-66· Π. Παπακωνσταντίνου, «Η διαπολιτισµική “τροπή” του ελληνικού σχολείου», Η Λέσχη των 
Εκπαιδευτικών, Αθήνα Σεπτέµβριος-Νοέµβριος 1997, τ. 19, σ. 46-51. 

24 Βλ. ενδεικτικά, Ματούλα Καραγιάννη – Τόλκα, Το Τουρκάκι, εγώ και το Αραπάκι, Άγκυρα, Αθήνα 1982· 
Μάρω Λοΐζου, «Ταντιζουέ», σε: Έχω δικαίωµα, Unicef, Αθήνα 1990, σ. 52-68· Ζωρζ Σαρρή, Ε.Π., 
Πατάκης, Αθήνα 1999· Ζωρζ Σαρρή, Νινέτ, Πατάκης, Αθήνα 1993· Κίρα Σίνου, Στη χώρα των Μαµµούθ, 
Κέδρος, Αθήνα 121986· Σοφία Φίλντιση, Ο Αράπης µας, Πατάκης, Αθήνα 2001. 

25 Ελένη Κατσαµά, Σαν τα χελιδόνια, Πατάκης, Αθήνα 1997· Μαρούλα Κλιάφα, Ο κόσµος βαριέται να διαβάζει 
θλιβερές ιστορίες, Κέδρος, Αθήνα 1986· Βούλα Μάστορη, Αυγουστιάτικο φεγγάρι, Πατάκης, Αθήνα 1994· 
Μαρία Πυλιώτου, Τα δέντρα που τρέχουν, Καστανιώτης, Αθήνα 1987· Ελένη Σαραντίτη, Ο κήπος µε τ’ 
αγάλµατα, Καστανιώτης, Αθήνα 1980· Γ. Σωτηράκου, Το φουστάνι της Κλεοπάτρας, Πατάκης, Αθήνα 1991· 
Ευγενία Φακίνου, Μια µικρή καλοκαιρινή ιστορία, Κέδρος, Αθήνα 81995· Σοφία Φίλντιση, Ο Αράπης µας, 
Πατάκης, Αθήνα 2001. 

26 Χρήσιµη προς αυτήν την κατεύθυνση µελέτης αποδεικνύεται η «Χρονολογική παρουσίαση των 
µυθιστορηµάτων της ελληνικής επιστηµονικής φαντασίας», συµπεριλαµβανοµένων αυτών της παιδικής 
λογοτεχνίας, στο: Νίκος Χρ. Θεοδώρου-Χρήστος ∆. Λάζος, Βιβλιογραφία ελληνικής επιστηµονικής 



∆ίχως άλλο, η πιο απερίφραστη ρατσιστική βία είναι αυτή που απευθύνεται σε λαούς ή 
φυλετικές οµάδες (αλλοδαπούς, πρόσφυγες, µαύρους, Αλβανούς, κ.λπ.) για τις οποίες ισχύει 
το πρόσχηµα του αναγκαστικού εκπολιτισµού τους, εν ονόµατι µιας µονοσήµαντης έννοιας 
της προόδου. Ορισµένοι συγγραφείς, ωστόσο, επιχειρούν να περάσουν το µήνυµα ότι η 
πολιτισµική ποικιλία δεν φτωχαίνει, αντίθετα πλουτίζει τις κοινωνίες υποδοχής, που έχουν 
αποτολµήσει να την «εκµεταλλευτούν» και να την οικειοποιηθούν27.  

 
Το ιστορικό πλαίσιο της δηµιουργίας του άλλου 

Ό,τι σε περιµένει µέσα στον χώρο 
                                                                                                                               Θα σε βρει µέσα στον χρόνο 

                                                             Τζόυς, Οδυσσέας 
Για να προσδιοριστεί ο εκάστοτε άλλος χρειάζεται ένα πλαίσιο αναφοράς, το ιστορικό 

πλαίσιο, τα συγκεκριµένα δηλαδή ιστορικά συµφραζόµενα τα οποία προκαλούν τη θέσει 
διαφοροποίησή του έναντι των γηγενών. Στα έργα υπάρχουν ιστορικές αναφορές µε 
απερίφραστη κατονοµασία προσώπων, χρονολογιών, τοποθεσιών, γεγονότων, ενεργειών και 
συνεπειών που κατ’ αρχάς δηλώνονται σαφώς και που, εν συνεχεία, δίνουν τη σκυτάλη στη 
µυθοπλαστική δύναµη της λογοτεχνίας για να τις αξιοποιήσει.  
 Σε αντίθεση µε τα µυθιστορήµατα του παρελθόντος, τα σύγχρονα παιδικά 
µυθιστορήµατα που εξετάζουµε είναι απαλλαγµένα από την τάση ιδεολογικής χειραγώγησης. 
∆εν βλέπουµε να µεταβιβάζουν ιδεολογήµατα για τη διαχρονική και αναλλοίωτη εθνική 
οντότητα ούτε να προβάλλουν την εικόνα ενός µεγαλουργούντος ή διωκόµενου ελληνισµού. 
Μάλλον επαναπροσδιορίζουν τις ιδέες και τις αξίες και η ετερότητα προβάλλει πλέον 
εκφορτισµένη, διεσπαρµένη, εγγεγραµµένη σε ένα νέο υπό εξέλιξη παιχνίδι που προϋποθέτει 
και εκπέµπει την αρµονική επανεύρεση των διαφορών. 

  

Συνάντηση µε τον άλλον: αρχική παρουσίαση και σύσταση 

 Η µοναδικότητα του άλλου «ξενίζει». Τα µάτια, τα χείλη, τα ζυγωµατικά, το δέρµα, η 
σωµατική διάπλαση, που διαφέρουν, τον κάνουν να ξεχωρίζει και επισηµαίνουν ότι εδώ 
υπάρχει κάποιος. Η διαφορά αυτού του προσώπου φανερώνει αυτό που κάθε πρόσωπο πρέπει 
να φανερώνει σε ένα προσεκτικό βλέµµα: την ανυπαρξία της κοινοτοπίας στον άνθρωπο.  

 Όµως το ξάφνιασµα που µεταδίδουν τα χαρακτηριστικά του ξένου είναι κάτι το 
ελκυστικό και ταυτόχρονα απωθητικό. Φέρνει στην επιφάνεια τον µύχιο τρόπο µε τον οποίο 
αντικρίζουµε τον κόσµο, ακόµη και στις πιο οικογενειακές, στις πιο κλειστές συναναστροφές. 
Αυτό το τόσο διαφορετικό πρόσωπο φέρει το σηµάδι µιας υπέρβασης ορίου, έχει κάτι 
επιπλέον έναντι των υπολοίπων. 

 
 
 
                                                                                                                                                         

φαντασίας (από το Λουκιανό µέχρι σήµερα), Ζωσιµαία ∆ηµόσια Κεντρική βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
1998, σ. 133-184. Ενδεικτικά ας αναφέρουµε κάποια από τα πιο σύγχρονα µυθιστορήµατα: Νίτσα 
Τζώρτζογλου, Ο µουσαφίρης µου ο Τοτός, ∆. Σπάθης, Αθήνα 1977· Γιολάντα Πατεράκη, Σεληνάνθρωποι 
στη γη, Μουστάκας, Αθήνα 1978· Μάνος Κοντολέων, Ο Εε από τ’ άστρα, Καστανιώτης, Αθήνα 1981· 
Ελένη Γ. Βαλαβάνη, Εγώ το Σούπερ ροµπότ, Κέδρος, Αθήνα 1983· Γιώργος Μ. Μαρίνος, Ο Εξωγήινος του 
Κλόουν, Καστανιώτης, Αθήνα 1985· Γιάννης ∆. Μπάρτζης, UFO στα ∆ιγελιώτικα, Καστανιώτης, Αθήνα 
1990· Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, Τα πουλιά της εξωγήινης, Λωτός, Αθήνα 1995· Λιλιάνα ∆ρίτσα-
Τσιουλάκη, Ο Μηχανούλης, Μίνωας, Αθήνα 1998· Μάριος Βερέττας, Εισβολή στη Μυρµηγκάνα, Εκδόσεις 
Βερέττα, Αθήνα 1996. 

27 Ι. ∆. Ιωαννίδης, Τα τρία παιδιά, Καστανιώτης, Αθήνα 51990· Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου, Λάθος, 
κύριε Νόιγκερ!, Πατάκης, Αθήνα 1989· Ελένη Σαραντίτη, Αχ, οι φίλοι µου…, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 
Αθήνα, 1993. 



Εµείς: στάσεις και αντι-στάσεις 
                    Εγώ είναι κάποιος άλλος   

                Αρθούρος Ρεµπώ 
Η διακειµενική ανάλυση µας οδηγεί στη διαπίστωση ότι η εικόνα του εαυτού µπορεί 

ιδίοις αναλώµασι να κατασκευάσει και να σηµατοδοτήσει την εικόνα του άλλου. Καθώς η 
υπόθεση των έργων δοµείται µέσα από παράλληλες ιστορίες προσώπων, τα οποία 
αντιπαραβάλλονται σε ρόλους έντονα θετικούς και έντονα αρνητικούς, η εικόνα του άλλου 
παρουσιάζεται ως το «αρνητικό» της φωτογραφίας του εαυτού. 

Θα λέγαµε ότι, στις λιγότερες των περιπτώσεων, τα πρόσωπα των γηγενών εξελίσσονται 
προς την κατεύθυνση των αρχικών τους γνωρισµάτων, τα οποία κατά κάποιο τρόπο 
επαληθεύονται: οι καλοί γίνονται καλύτεροι, οι κακοί χειρότεροι. Η θετικότητα και η 
αρνητικότητα των προσώπων είναι επεξεργασµένες στη βάση των αντιδράσεών τους στα 
προσδοκώµενα ή αδόκητα καθηµερινά γεγονότα της ζωής τους. Ως επί το πλείστον, ωστόσο, 
συναντάται η αντιστροφή των ρόλων (η αρνητικότητα εξελίσσεται σε θετικότητα), γεγονός 
που υπονοµεύει τη στερεοτυπία και συµβάλλει στην καλειδοσκοπική θεώρηση του εαυτού 
και του άλλου. 

Η οµάδα που αποκαλούµε εµείς φέρει στο σύνολό της χαρακτηριστικά και 
ρατσιστικής και αντιρατσιστικής συµπεριφοράς. Η µεν πρώτη υπο-οµάδα θεωρεί οτιδήποτε 
άλλο υποδεέστερο και µειωτικό της αυτοεικόνας, έχει εθνοκεντρικό τρόπο σκέψης, 
εκδηλώνει προκατάληψη προς τις µειονότητες και βασίζεται στη µεταφυσική ιδεαλιστική 
αντίληψη για τον άνθρωπο. Η δεύτερη εµπνέει τον πλουραλισµό έναντι του «διαφορετικού», 
αποδέχεται την οικουµενικότητα της ανθρώπινης φύσης και τον πολυπολιτισµό, στοχεύει σε 
κοινό κώδικα αξιών και διαπνέεται από τη διαλεκτική αντίληψη για τον άνθρωπο και τον 
κόσµο28. 

Η φοβία του άλλου οδηγεί στην εσωστρέφεια και τον εγκιβωτισµό ατόµων και λαών, ενώ 
η θετική στάση διευρύνει τους ορίζοντες, και αναπαριστά τα ανθρωπιστικά ιδεώδη· ως εκ 
τούτου, προσφέρεται για τη λογοτεχνική πραγµάτωσή της και σε έργα παιδικής λογοτεχνίας. 
 

Η µειονεξία του γηγενούς 

Η ανθρώπινη ύπαρξη βρίσκεται σε µια διαρκή κατάσταση ταλάντωσης (διακρινόµενη 
από ασταθή ισορροπία, ακρότατα σηµεία, ένταση και χαλάρωση, κίνηση και ακινησία, 
παρεµβολή απρόβλεπτων παραγόντων, κ.λπ)29. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί όλες τις 
θεωρήσεις σχετικά µε την «ουσία», τον «τύπο», το «παράδειγµα», το «κανονικό» και το «µη 
κανονικό».  

Βασιζόµενοι στον προηγούµενο ισχυρισµό, παρατηρούµε ότι στα υπό µελέτη έργα η 
εξισορρόπηση της δυσχερούς θέσης του άλλου στην κοινωνία υποδοχής επιτυγχάνεται σε 
αρκετές περιπτώσεις µε τη λογοτεχνική αποτύπωση αντίστοιχης µειονεκτούσας θέσης 
                                                 
28 Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ενήλικοι φορείς αυτής της στάσης ασκούν στην πλειονότητά τους θετικά 

σηµασιοδοτηµένα επαγγέλµατα, τέτοια που έχουν κοινωνική ισχύ ή πρόσβαση στην κοινή γνώµη που 
εγγυώνται τη δυνητική προβολή της ανθρωπιστικής ιδεολογίας και δράσης τους˙ πρόκειται, παραδείγµατος 
χάριν, για εκπαιδευτικούς, προπονητές, γιατρούς, αστυνοµικούς, δηµοσιογράφους, ιερωµένους, 
σκηνοθέτες, εκδότες. Πρβλ. την άποψη της Σοφίας Μ. Γεδεών, Γενική Παιδαγωγική Θεωρία, Αθήνα 1981, 
σ. 33-34, για τα «επαγγέλµατα µε κοινωνική λειτουργία: για εκπροσώπους επαγγελµάτων µε κοινωνική 
ακτινοβολία, όπως ο πολιτικός ηγέτης, ο κληρικός, ο δικαστικός, ο εκπαιδευτικός, ο γιατρός, ο κοινωνικός 
λειτουργός, ο δηµοσιογράφος, ο καλλιτέχνης και ο συγγραφέας κάθε είδους κ.ά….δεν εννοούµε ότι 
µεταδίδουν µόνο τις ειδικές γνώσεις τους, αλλά και ότι ακούσια εµπνέουν διαθέσεις, υποβάλλουν µορφές 
συµπεριφοράς, εµφυτεύουν αξίες».  

29 Στο ίδιο θέµα της δυνατότητας κατακερµατισµού της ψευδαισθητικής παγίωσης του εαυτού και της 
επίγνωσης για την πιθανή ευθραυστότητά του αναφέρεται η Marianna Papastephanou, “Estranged but not 
Alienated: A Precondition of Critical Educational Theory”, Journal of Philosophy of Education, Vol. 35, 
No.1, 2001. 



γηγενούς ήρωα (ορφάνια, αναπηρία, ατεκνία, κ.ά.) εν αντιθέσει προς τους οµοίους του. Η 
ειδική κατάσταση στην οποία υπεισέρχεται ακούσια ο τελευταίος, διευρύνει τον ορίζοντα των 
συναισθηµάτων του για τον κόσµο, καθιστώντας τον ικανό να αντιµετωπίσει µε βιωµατικό 
τρόπο τα διαδραµατιζόµενα στο περιβάλλον του, µεταξύ των οποίων την αποδοχή και 
αναγνώριση του άλλου.  
Ο άλλος ως πρόσωπο  

Αναζητούµε, στη συνέχεια, τα επιµέρους µοτίβα που συνθέτουν την εικόνα του άλλου, 
όπως αυτός αντιπαρατίθεται στον προδιαγεγραµµένο ιδεολογικό προσανατολισµό του 
κοινωνικού υποβάθρου· η αυτοεκπλήρωση του άλλου φαίνεται ότι ανακύπτει καθώς αυτός 
διανοητικά και συγκινησιακά κινείται σε οµόρροπη ή αντίρροπη κατεύθυνση προς ό,τι 
αξιώνει η επιθυµεί να επιβάλει µε τον κοινωνικό του έλεγχο ο περίγυρος.  

Οι σχετικές αναφορές θα µπορούσαν να κατανεµηθούν στις ακόλουθες θεµατικές 
ενότητες που στοιχειοθετούν την εικόνα του άλλου: i) Πρόσωπα του άλλου ii) Χωροχρονικός 
εντοπισµός της δράσης του άλλου, iii) Γλώσσα και Θρήσκευµα, iv) Αναφορά στην ενδο-
οµάδα, v) Ο άλλος ως φορέας χαρισµάτων, vi) Η «δοκιµασία» του ήρωα vii) Το 
«ευτυχισµένο τέλος». 

 
Πρόσωπα του άλλου 

«Με κύµινο κι αγάπη» 
Η εχθρότητα ή τουλάχιστον η ενόχληση που προκαλεί η τουρκάλα Νικέτ σε κάποια µέλη 

από την οικογένεια του έλληνα αγαπηµένου της ελάχιστα την ξαφνιάζουν. Επιτρέπει στον 
εαυτό της να θεωρεί ότι διαθέτει µια απόσταση ικανότερη από εκείνους για να τους βλέπει 
και να τη βλέπουν, µε την αίσθηση ότι σχετικοποιεί και σχετικοποιείται, τη στιγµή που 
ορισµένοι πλήττονται από τις µονοσήµαντες αλήθειες τους.  

∆ευτερεύοντες χαρακτήρες άλλων: αµερικάνοι και άγγλοι φοιτητές, θαυµαστές της 
Ελλάδας, οι οποίοι λειτουργούν ως σηµείο σύγκρισης µεταξύ των δύο πλευρών της 
ετερότητας, αυτής δηλαδή που προέρχεται από τις θεωρούµενες «ανώτερες κουλτούρες» 
(Αµερική, Αγγλία) και αυτής που βαρύνεται από συγκρούσεις και πολιτικές σκοπιµότητες 
του παρελθόντος. 

Σε κοινό πλαίσιο κινούνται οι χαρακτήρες των έργων «Αγάπη χωρίς σύνορα» και «Ο 
πόλεµος, η Μαρία και το αδέσποτο», καθώς ο άλλος φέρει εδώ τα ίδια χαρακτηριστικά της 
επαπειλούµενης επιβίωσης. Πρόκειται συγκεκριµένα α) για τον εννιάχρονο Σίνισα, ο οποίος 
φιλοξενήθηκε σε ελληνική ανάδοχη οικογένεια για µια σχολική χρονιά, αµέσως µετά τον 
πόλεµο στη Γιουγκοσλαβία το 1995 και β) για ένα µικρό ορφανό κορίτσι, θύµα του πολέµου 
στο Ιράκ. Η οικείωση του άλλου πραγµατώνεται µέσω της θετικής πρωτοβουλίας που 
αναλαµβάνουν οι γηγενείς για την αντιµετώπισή του, έχοντας ως ανταπόδοση την αγάπη και 
ευγνωµοσύνη εκ µέρους του. 

«Σαρακήνικο» 
Η οικογένεια Κούρδων λαθροµεταναστών, οι οποίοι µε την άφιξή τους στο µικρό χωριό 

προσφέρουν ένα ιντερµέδιο στην καθηµερινότητα, σε ανοίκειο, µα τελικά τόσο οικείο ως 
προς τον ορίζοντα της παιδικής ψυχής, φυσικό και ανθρώπινο τοπίο.  

«Από την κερασιά στο Ίντερνετ» 
Μια οµάδα Ρωσοπόντιων µαθητών αρνούµενοι το κοινωνικό περιθώριο που ελλοχεύει 

να τους εντάξει, επιδίδονται στην οργάνωση µιας σχολικής εκδήλωσης που θα φέρει στο φως 
το κοινό πολιτιστικό υπόβαθρο, την ιστορική πορεία τους στον χρόνο, το πνευµατικό τους 
επίπεδο και την πρόθεσή τους να συνυπάρχουν ισότιµα µε τους γηγενείς.  

«Κάποτε ο κυνηγός…» 
Η Ευρυδίκη αφηγείται την προσωπική της ιστορία ως ρωσοπόντια προσφυγοπούλα 

στην Ελλάδα. Η ερωτική σχέση της µε τον Σωτήρη, γιο των αφεντικών, παρ’ ολίγον να 
κλονίσει τις συµβάσεις της περιβάλλουσας κοινωνίας και να φέρει στην επιφάνεια 



ενδοπολιτισµικές ανισότητες. Οι τελευταίες αποδεικνύονται, ωστόσο, δραστικά ισχυρότερες, 
διαιωνίζοντας τους προκατασκευασµένους ρόλους θύτη-θύµατος και καταδικάζοντας τους 
«κυνηγηµένους» σε µια νέα προσφυγιά… 

Οι παιδικές µνήµες της Ευρυδίκης σχετικά µε την καλύτερή της φίλη, την 
εβραιοπούλα Ρεγγίνα, στην Τασκένδη, υποδηλώνουν την εγγύτητά τους λόγω της 
«ετερότητας» της τελευταίας, ούσας επίσης άλλης. 

Η ηρωίδα µέσω των εν Ελλάδι εµπειριών της µετουσιώνει την ντροπή και τον φόβο 
σε περηφάνια και πίστη στον εαυτό της, παρά την κυκλικά επαναλαµβανόµενη προσωπική 
και οικογενειακή της προσφυγική µοίρα.  

«Μια ιστορία του Φιοντόρ» 
Μεταξύ τρυφερών αναµνήσεων από τη ζωή στην πατρίδα της τη Ρωσία και ελπίδας 

για την επιστροφή της εκεί, εκτυλίσσεται η περιπέτεια της Λιούµπα στην Ελλάδα, η οποία 
ακολουθεί τα µετέωρα βήµατα της µητέρας της προς αναζήτηση µιας καλύτερης ζωής. 

Οι δύο παράλληλοι λόγοι κάνουν την ιστορία µάνας και κόρης ιδιαίτερη: η ώριµη 
γυναίκα µε διαύγεια αναφέρεται στα γεγονότα που την ώθησαν να πάρει τον δρόµο που πήρε: 
φυγή, δουλειά, γάµος, ένταξη. Η κόρη, στην εφηβεία της, αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στη 
νοσταλγία για ό,τι άφησε πίσω και στην άρνηση του καινούργιου. 

Ένας τρίτος άλλος ήρωας, ο Μήτια, γόνος µικτού γάµου, µε διπλή ταυτότητα, θα 
αγαπήσει τη sui generis Λιούµπα, θα εντοπίσει τα πολλά κοινά σηµεία τους, θα οργανώσει 
την παρέα των ντόπιων εφήβων και µε την παρέµβασή της θα λειάνει τις ακραίες 
συµπεριφορές της Λιούµπα και της τοπικής κοινωνίας προς την αναζήτηση της κοινωνικής 
συνοχής. 

«Τα Σοφεράκια» 
Η εικόνα της γυφτοπούλας Μόρφως προδιαγράφεται στερεοτυπικά. Εν τούτοις, η 

µικρή είναι δουλευταρού, εύστροφη, κοινωνική και µε θετική άποψη για τη ζωή και τον 
κόσµο παρά τις αντιξοότητες που βιώνει.  

Το έτερον ήµισυ του άλλου αποτελεί ο βορειοηπειρώτης Άγος. Ορφανός από πατέρα, 
εργάζεται από µικρός και δένεται µε τη Μόρφω µε βαθύ αίσθηµα αγάπης. Το µεγάλο του 
πάθος για τα αυτοκίνητα τον µυεί στη διαδικασία εκπλήρωσης των στόχων ζωής και τον 
φέρνουν αντιµέτωπο µε την κοινωνική αδικία και τον ρατσισµό. 

Βιώνοντας έντονες εµπειρίες από κοινού, οι δύο ήρωες αναιρούν στερεότυπα στη 
σκέψη των δικών τους και των γηγενών για το µέλλον που επίκειται γι’ αυτούς και 
αυτοβούλως εντάσσονται λειτουργικά στην ευρύτερη κοινωνία. 

«Το ποτάµι που έρχεται κρυφά» 
Τρία αδέλφια βορειοηπειρώτες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους 

στην Αλβανία προκειµένου να γλιτώσουν από τον πολιτικό εκφοβισµό και τη στέρηση της 
ελευθερίας. Οι άλλοι που ξεκινούν σαν «αποπαίδια µιας µάνας που δεν τα αγάπησε», χτίζουν 
τη δική τους πραγµατικότητα εντός των ορίων της πατρίδας που είχαν αγαπήσει «πλατωνικά» 
τόσα χρόνια πριν.  

«Ο δρόµος για τον Παράδεισο είναι µακρύς» 
Το λογοτεχνικό τέχνασµα είναι η αλληλογραφία - κατόπιν αγγελίας της έφηβης 

Αλβανίδας - δύο κοριτσιών της Γ΄ Γυµνασίου, µιας Αλβανίδας που ζει στα Τρίκαλα και µιας 
Αθηναίας, κόρης αστικής οικογένειας. Μέσα από τα γράµµατα που ανταλλάσσουν προβάλλει 
η κοινότητα ή η ετερότητα στη σχέση τους, µια σχέση που αγγίζει το φαντασιακό επίπεδο, 
υπεράνω της πραγµατικότητας που βιώνουν. 

Παραδείγµατος χάριν, η Βερόνικα βλέπει τη ζωή της να συνεχίζεται στην Ελλάδα 
αλλά δεν ξέρει ποιο θα είναι το µέλλον στη νέα πατρίδα. Η Ελένη, από την άλλη, προβάλλει 
τον κόσµο του καλοβολεµένου παιδιού. Η ίδια όµως ζει στη φαντασία της όλα αυτά αφού, 
ταυτόχρονα, κρύβει ως το τέλος αυτό που καθορίζει την αληθινή ζωή της, τη δική της 
ετερότητα: την ορφάνια από τον πατέρα της και την αναπηρία της. 



«Καφέ αηδιαστικό µπαλάκι» 
Με χιούµορ διεισδυτικό και ανατρεπτικό, ο βορειοηπειρώτης Τζέρι οφείλει να 

αποδείξει ότι ήταν ένα εκ φύσεως άτακτο παιδί και ότι οι πράξεις του δεν είχαν άλλο κίνητρο 
πέραν της διάθεσής του για σκανταλιές. Η φήµη του «χαζού» τον κυνηγούσε παντού, µα έτσι 
κανείς δεν πίστευε ότι υπήρχε σχέδιο και δόλος στην πράξη τού κατά λάθος εκσφενδονισµού 
µιας λασποβόµβας στον δήµαρχο. 

Μετά την κατάκτηση παγκόσµιου ρεκόρ στην Ολυµπιάδα της Αθήνας από την 
αδερφή του Κλάρα, δέχονται πλέον την αναγνώριση και τις τιµές από όλους όσους πριν τους 
αµφισβητούσαν και τους απέκλειαν. Ο παραλογισµός και η αντίφαση της ελληνικής 
κοινωνίας αντισταθµίζονται από την ευαισθησία και τον ορθολογισµό εκείνων που θεωρούν 
βασικό στοιχείο πολιτισµού την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους.  

Ο αγώνας δικαιώνεται µέσω της πορείας που ακολούθησαν ως την τελική κατάκτηση 
των στόχων ζωής τους: το χρυσό µετάλλιο εν ονόµατι της Ελλάδας και την έκδοση του 
βιβλίου µε τη βιογραφία του παιδιού µε το όνοµα «καφέ αηδιαστικό µπαλάκι».     

«Ονειροφύλακες» – «Η τελευταία µαύρη γάτα» 
Η αλληγορική πλοκή των δύο έργων σηµατοδοτεί τον άλλον από ένα φυσικό 

γνώρισµα (αδύναµα φτερά, µαύρο χρώµα30) που κατηγοριοποιείται ως ελάττωµα και 
αξιολογείται αρνητικά από την πλειονότητα. Οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες, η Έρση και η 
τελευταία µαύρη γάτα, απλά και µόνο µε την ύπαρξή τους αλλοιώνουν την ιδεατή εικόνα του 
συνόλου του πληθυσµού και, άρα, καθίστανται µη αποδεκτοί και διωκτέοι. Η προσπάθειά 
τους να επιβιώσουν και να αναδείξουν την αληθινή ουσία τους προσκρούει στον ύφαλο µιας 
παραληρηµατικής συκοφαντίας κατ’ αυτών, σύµφωνα µε την οποία κάθε κακοδαιµονία, 
πραγµατική ή υποθετική, αποδίδεται στην ετερότητά τους, η οποία προβάλλει εφιαλτική. 

Τελικά, καταφέρνουν και οι δύο να κατανικήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
Εφιάλτες που τους καταδυνάστευαν, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να αποδεχτούν την 
ετερότητά τους. Παρά ταύτα, πάντα κάπου γύρω τους λανθάνει ο κίνδυνος µιας νέας 
αναµέτρησης µε παντός είδους άλλους….  

«Τα τέρατα του λόφου»     
 Ο κεντρικός χαρακτήρας του µυθιστορήµατος, η δωδεκάχρονη Όλγα, δεν εκπροσωπεί 
τον άλλον· είναι µια γηγενής που βιώνει όµως εκ του σύνεγγυς την εµπειρία της ετερότητας 
και της αντιµετώπισής της. Συγκεκριµένα, γίνεται θύµα στα χέρια αδίστακτων µελών µιας 
συµµορίας νεοναζί που αξιωµατικά αρνούνται το δικαίωµα στη ζωή για όποιον είναι 
αλλοδαπός ή διάκειται ευµενώς προς αυτούς. Το µένος τους στρέφεται και εµπράκτως ειδικά 

                                                 
30 Για τη σηµειολογία των λέξεων µαύρο και λευκό στη γλώσσα και ειδικότερα στη 
λογοτεχνία, τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική, βλ. Αθ. Παπάς, ό.π., σ. 46-47: «black 
magic (µαύρη µαγεία), black death (µαύρος θάνατος), black flag (µαύρη πειρατική σηµαία), 
black books (µαύρα κατάστιχα), black list (µαύρη λίστα), black sheep (απολωλός πρόβατο), 
blackball (καταψηφίζω), blacken (µαυρίζω), blackmail (εκβιάζω), Black Maria (αστυνοµική 
κλούβα)… ενώ οι γλωσσικοί συσχετισµοί µε τη λέξη λευκό έχουν να κάνουν µε την 
καλοσύνη, την οµορφιά και την αγνότητα». 
Σχετική είναι και η διαπίστωση του Thomas Vilhelm Slatis, ερευνητή από τον χώρο των επικοινωνιακών 

συστηµάτων, ότι «η λευκότητα είναι δύσκολο να οριστεί επειδή διασφαλίζει τη δύναµή της ως αναπαραστατική 
νόρµα µε µια διαφάνεια – και όταν µε κάποιον τρόπο αυτή σπάσει, διαλύεται σε κενότητα, απουσία, άρνηση ή 
ακόµη και ένα είδος θανάτου. Το «µαύρο», από την άλλη πλευρά, έχει ανέκαθεν ιδωθεί ως χρώµα και συνεπώς 
κάτι συγκεκριµένο, ενώ το «λευκό» είναι ένα «τίποτε» και όχι µια ορίζουσα ποιότητα αλλά τα πάντα στην 
κανονικότητά της. Αυτή η ιδιότητα της λευκότητας να είναι τα πάντα και τίποτε, αποτελεί την πηγή της 
αναπαραστατικής της δύναµης και της διάκρισης που επιφέρει εκ µέρους των λευκών ανθρώπων ως προς τον 
ορισµό του “κανονικού”. To «λευκό» λοιπόν δοµείται και αναπαράγεται ως αρνητική κατηγοριοποίηση του 
«µαύρου», παραµένοντας αόρατο για τα περισσότερα µέλη εκείνης της κατηγορίας». Βλ. Thomas Vilhelm 
Slatis, Ethnicity as Otherness in Visual Representations, An Approach to a Critical Discursive Methodology, 
University of Helsinki, April 1998, p. 65. 



εναντίον εκείνων που είναι µαύροι, όπως συµβαίνει µε τον µικρό Σάµγουελ Ντίκον από τη 
Νιγηρία, θύµα άγριου ξυλοδαρµού από τη συµµορία, και τον πατέρα του, οικονοµικό 
µετανάστη, που βρίσκει τον θάνατο στα χέρια τους. 
 Με την εν πολλοίς ακραία πραγµάτευση του ρατσισµού, όσον αφορά την ιδεολογία 
τροµοκρατικών οµάδων και την έκδηλη στράτευση υπέρ της ειρηνικής συµβίωσης µε το 
«διαφορετικό», το µυθιστόρηµα αναδεικνύει την ετερότητα ως αξία αδιαπραγµάτευτη για 
τους φορείς της, εξίσου αδιαπραγµάτευτη µε την ανθρώπινη συµπαράσταση και αγάπη των 
γηγενών προς άτοµα που φύσει και θέσει διαφέρουν από αυτούς· ορίζει δε τον κάθε άλλον ως 
«µέτρο» της ανθρώπινης στάσης απέναντι στον ίδιο τον εαυτό και τον κόσµο γενικότερα.  
 
Χωροχρονικός εντοπισµός της δράσης του άλλου 

         Αχ, κοριτσάκι, σπίτι µας 
                                                                                                                   δεν είναι κείνο πόχουµε, 

                                                                                                                          είναι εκείνο που χτίζουµε… 
                                                                                                                   Γ. Ρίτσος  

 Ο άλλος εµφανίζεται διχασµένος ανάµεσα στο εδώ και το αλλού, το τώρα και το πριν. Ο 
τρόπος µε τον οποίο βιώνεται η χωροχρονική εξάρτηση χωρίζει τους άλλους σε δύο 
ασυµβίβαστες κατηγορίες. Από τη µια µεριά βρίσκονται αυτοί που τους κατατρώγει ο 
διχασµός ανάµεσα σε αυτό που δεν υπάρχει πια και σε αυτό που δεν θα υπάρξει ποτέ. Από 
την άλλη, εκείνοι που κάνουν την υπέρβαση: ούτε πριν ούτε τώρα, αλλά πέρα από αυτά, 
ζώντας µε ένταση ένα ουδέποτε ικανοποιούµενο, πεισµατικό πάθος να επιβιώσουν. 
 Ο χώρος εντός του οποίου οι άλλοι ορίζουν τον ενεστώτα εαυτό τους και αντιστέκονται 
σε ό,τι ανακόπτει την προσπάθειά τους να επιβιώσουν, αποκαλύπτει τις στρατηγικές στις 
οποίες προσφεύγουν και τη ζωντάνια των σχέσεων που καλλιεργούν.  
 Επισηµαίνουµε µια ευκρινή αντιδιαστολή του µέσα από το έξω. Το µέσα συµβολίζει 
κάθε χώρο στον οποίο µπορούν να φυλαχθούν από την εποπτεία και τις οχλήσεις των αρχών 
ή των περιοίκων: το εσωτερικό, βασικά, των οικιών τους. Μέσα καθίστανται κοινωνικά 
αόρατοι και, όντας «απαρατήρητοι», αποφεύγουν τις εξεταστικές εκείνες µατιές που θυµίζουν 
πόσο οφθαλµοφανής είναι η ετερότητά τους˙ ακόµη, «ξορκίζουν» τη φυσική εγγύτητα µε 
όσους τους θεωρούν ανεπιθύµητους.  
  Αντίθετα το έξω ενδυναµώνει την αµφιβολία, την ανασφάλεια και τον κίνδυνο: ο 
δρόµος, το σχολείο, η εκκλησία, ο στίβος, οι παρέες των συνοµηλίκων, το διαδίκτυο, 
εκθέτουν τον άλλον ενώπιον των γηγενών και περιχαρακώνουν σχέσεις και πρακτικές.  
  
Γλώσσα και θρήσκευµα 

             Εγώ αυτά στη γλώσσα µου 
                                                                                                                       και άλλοι άλλα σ’ άλλες 

                                                                                                                        Οδ. Ελύτης 
η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής 

               Απόστολος Παύλος    
 Η γλώσσα, καθώς και η θρησκεία, αποτελούν συστατικές µονάδες της ατοµικής και 
συλλογικής ταυτότητας· ως εκ τούτου, η διατήρησή τους τίθεται ως προτεραιότητα και όχι ως 
απαξία. 

Κατά τη µελέτη µας, διαπιστώσαµε ότι οι αναφορές στη θρησκεία είναι σχετικά λίγες· 
αφορούν µάλιστα µόνο τις θρησκείες του χριστιανισµού (στην πλειονότητά τους) και του 
µουσουλµανισµού (στο ένα τρίτο του συνόλου τους), χωρίς να διαφαίνεται ουσιώδης 
αντιπαλότητα ή δογµατική σύγκρουση των φορέων τους.  

Ο µουσουλµανισµός µάλιστα προβάλλεται µακρινός, δίχως την παραµικρή µνεία 
σχετικά µε την ουσία του, µε ένα ένδυµα από τυπολατρικά ανατολίτικα στοιχεία που 
συντελούν στη δηµιουργία πιο «εξωτικής» ατµόσφαιρας.  
 
 



Αναφορά στην ενδο-οµάδα 
Βλέπει καθένας ό,τι έχει µέσα του 

                                                                                                                               Γιάννης Μόραλης 
 Συχνά οι άλλοι στέκονται ενώπιον του καθρέπτη εντός του οποίου αντικατοπτρίζεται το 
είδωλό τους εν µέσω των οµοίων τους. Στα βιβλία του δείγµατος δεν συναντούµε την 
αυτοϋποτίµηση ή την αυτο-απόρριψη. Οι άλλοι συνειδητοποιούν και εκδηλώνουν τις 
σκέψεις, τους προβληµατισµούς, τα αισθήµατα, τη συγκίνηση, τη στερεότυπη δική τους 
αντίληψη όσον αφορά την οµάδα προέλευσής τους και εµµέσως την προσωπική τους θέση 
στην ενδο-οµάδα, δίχως να την υποβιβάζουν ή να την απορρίπτουν, αλλά κοιτώντας την από 
µία απόσταση είτε αντικειµενικότερη είτε συγκινησιακά φορτισµένη. Από ό,τι φαίνεται, 
ωστόσο, αναπόφευκτα έχουν και οι ίδιοι εσωτερικεύσει κάποιες από τις προκατασκευασµένες 
ιδέες ή τις αξίες της κυρίαρχης οµάδας, έχουν συνηθίσει να αντιµετωπίζουν και να 
αξιολογούν τον εαυτό τους µέσα από το «βλέµµα» και τις αντιλήψεις των άλλων. 
 
Ο άλλος ως φορέας χαρισµάτων 
 Παρατηρούµε ότι είναι κοινή η έµφαση των συγγραφέων σε κάποια χαρίσµατα, φορείς 
των οποίων είναι οι άλλοι, ούτως ώστε η οπτική µας για αυτούς διευρύνεται και η 
αξιολόγησή τους ως ιδιαίτερων προσωπικοτήτων επιβεβαιώνεται. Η έµφαση εστιάζεται στα 
ακόλουθα σηµεία: 
- Την εξαιρετική επίδοσή τους ως µαθητών στο σχολείο. 
- Την εξαιρετική επίδοσή τους στον αθλητισµό. 
- Την επίδειξη καλλιτεχνικού ταλέντου. 
- Την τάση τους για µελέτη της λογοτεχνίας. 

Οι συγγραφείς, µε την απόδοση των προαναφερόµενων τάσεων, έξεων, προτιµήσεων 
και αισθητικών επιλογών, του εν γένει µορφωτικού κεφαλαίου, στους άλλους, δηµιουργούν 
µια θετική διάκριση υπέρ τους, που επιχειρεί να αναιρέσει την ακαµψία των χειρισµών τους 
στα νέα µαθησιακά περιβάλλοντα και να αντισταθµίσει τη στερεοτυπική περιχαράκωσή τους 
σε δεδοµένους κοινωνικούς ρόλους.  

 
H «δοκιµασία» του ήρωα 

Σε ουράνιο δράµα 
                                                                                                                                       ο ουρανός βρυχιέται 

                                                                                                                                       Βλ. Μαγιακόφσκι 
Μέσω ενός «άθλου» ο ήρωας αποκαλύπτει (αποδεικνύει ή κατακτά) την ηρωική 

ιδιότητα, προκειµένου µε τον προσωπικό του αγώνα να αποκαταστήσει τη σαλεµένη (ή 
ποθητή) τάξη πραγµάτων. 

Η έµφαση σε αυτή τη διαδικασία συναντάται σε όλα τα έργα που µελετούµε και 
µπορεί εν γένει να διατυπωθεί ως: 

Ένδεια vs Αναζήτηση → Πλήρωση (= κατάκτηση ταυτότητας)  
Κατά τη δοκιµασία, η εξασφάλιση ενός βοηθού/συµπαραστάτη προσηµαίνει την επιτυχή 

έκβαση, όταν τα υπόλοιπα σχετικά στοιχεία έχουν ήδη δοθεί από την ανάλυση που 
προηγήθηκε: τα κίνητρα και η βούληση του ήρωα, η εντολή, το περιεχόµενο και η σηµασία 
του αγώνα, οι αντίµαχες δυνάµεις, το πεδίο και οι όροι της αντιπαράθεσης, η προοπτική της.  

 
Το «ευτυχισµένο τέλος» 

Μετά τη συγκυριακή συνάντηση µε τους άλλους στην αρχή της αφήγησης, µέχρι το 
τέλος διακρίνουµε µια διττή στάση του άλλου υποκειµένου: α) µια αρχική εκτίµηση, που 
συνδέεται µε την κατάσταση της ελπίδας (προσδοκία ανακούφισης), αλλά αναιρείται στην 
πορεία και εισάγει τους όρους του αδιεξόδου· δηλαδή, µολονότι η απόπειρα υπέρβασης του 
αδιεξόδου αυτού αποτελεί θετική έκφραση της βούλησης, η ίδια προσκρούει στην 
αντικειµενική αδυναµία της σύγκρουσης ατόµου–κοινωνίας και β) η αρχική κατάσταση 



µεταβάλλεται βάσει των τριών θεµελιακών κατηγοριών της ατοµικότητας (γνωρίζω-θέλω-
µπορώ), που συνδέονται µε την ψυχική ισορροπία του ατόµου, αλλά και µε µια ανεκτική και 
ενισχυτική κοινωνική συγκρότηση. 

Ούτως ή άλλως, το αίσιο τέλος συνίσταται στο γεγονός της αυτοσυνείδησης του ήρωα 
και της διεύρυνσης των κριτικών οριζόντων ατόµων και συνόλων. 
Γενικές ∆ιαπιστώσεις - Συµπεράσµατα  

Οι συγγραφείς που µελετήσαµε είναι σίγουρα «φιλόξενοι». Στα έργα τους πάντως 
αξία έχουν και τα πιο «άφιλα» και σκληρά χωρία· εκείνα που στέκονται απέναντι στον άλλον 
χωρίς ίχνος συµπάθειας ή κατανόησης, εκείνα που απηχούν την προκατάληψη και την 
εχθρότητα στην καθαρότερη (ή και τη διαστροφική) µορφή της31. Στον βαθµό που µας 
υποχρεώνουν να αναµετρηθούµε µε τις πιο δυσάρεστες όψεις της ατοµικής και συλλογικής 
µας υπόστασης, τα «άφιλα» χωρία αποδεικνύονται πολύτιµα · µας υποδηλώνουν ότι η αξία 
της µυθοπλασίας δεν έγκειται στη χρήση της ως εξιδανικευµένου υποκατάστατου της 
κοινωνικής ζωής, αλλά στην αντιµετώπισή της ως πεδίου κριτικής επεξεργασίας µεγάλου 
φάσµατος στάσεων και πρακτικών και στην εξαγωγή συµπερασµάτων που αποκτούν αξία 
όταν εκτείνονται και πέραν της ανάγνωσης· όταν κοντολογίς γίνονται στάσεις ζωής.  

Εάν ακολουθήσουµε σε γενικές γραµµές τις προσεγγίσεις των µοντέλων διαχείρισης της 
ετερότητας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η λογοτεχνική εικόνα του άλλου στα βιβλία του 
δείγµατος σε πρώτο επίπεδο εντάσσεται ως επί το πλείστον στις πρακτικές του µοντέλου της 
«ενσωµάτωσης». Παραδείγµατος χάριν, ένας άλλος ήρωας µπορεί να διαβεί τη διαχωριστική 
γραµµή και να γίνει φορέας της κυρίαρχης κουλτούρας υπό τον όρο ότι αυτός θα είναι εις 
θέσιν να εκπροσωπήσει έναν κυρίαρχο θεσµό. Η παραχώρηση της ιδιότητας της κυρίαρχης 
τάξης είναι φυσικά µονοδιάστατη αλλά, παρά τον εγγενώς µειωτικό της χαρακτήρα, καθιστά 
δυνατή την υπέρβαση του ρατσιστικού διαχωρισµού. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όµως, η εικόνα του άλλου υπερβαίνει τη µονοπολιτισµική 
λογική της αφοµοίωσης και της ενσωµάτωσης για να την ανατρέψει µε την πιο σύγχρονη 
«διαπολιτισµική» προσέγγιση, µε εµπνέουσα αρχή να ευαισθητοποιήσει το παιδί στην 
πολλαπλότητα του κόσµου. Έρχονται στο προσκήνιο η αλληλεπίδραση και η ενσυναίσθηση 
ως βασικές αξίες ζωής κατά τη συνάντηση της προσωπικής κουλτούρας του καθενός µε 
εκείνη του διπλανού του, οι οποίες είναι εξ ορισµού ανοµοιογενείς ακόµα και στο πλαίσιο 
µιας οµοιογενούς εθνικής οµάδας. 

Πέραν της όποιας ανάλυσης και κριτικής, η βασική θέση της σύγχρονης παιδικής 
λογοτεχνίας είναι ότι η εµπειρία του άλλου δεν αντιπαρατίθεται στη συνείδηση του εαυτού, 
αλλά είναι η εµπειρία του συν-ανήκειν στο ανθρώπινο είδος, κάτι που συνδέει εξαρχής τα 
υποκείµενα µεταξύ τους. ∆εδοµένου δε ότι πρόκειται για την υπό διαµόρφωσιν ταυτότητα 
του παιδιού, η σχέση µε τον άλλον δραµατοποιείται εύκολα µέσα από αξιολογικές 
                                                 
31 Aκόµη κι αν τέτοιου τύπου χωρία δεν εµπίπτουν στην «πολιτική ορθότητα», όπως την εννοεί µεταξύ άλλων 
και η Μένη Κανατσούλη  στο σχετικό άρθρο της για την τάση αυτή κατά τη δεκαετία του 1990, δηλαδή ως 
«έκκληση για περισσότερη πολιτισµική ευαισθησία και σεβασµό», «κατά µείζονα λόγο ένα παιδί που έχει 
αναγνωστική εµπειρία και εµπειρία της ζωής, στο επίπεδο των δυνατοτήτων του και των δυνατοτήτων της 
ηλικίας του, διαβάζοντας ακόµη και πολιτικά µη ορθά βιβλία, βγαίνει µόνο κερδισµένο, κερδίζει την πολύτιµη 
εµπειρία: να βλέπει µέσα στα βιβλία, όπως άλλωστε και στη ζωή, να αντιµάχονται οι αντιτιθέµενες  απόψεις 
µεταξύ τους, να βλέπει ενηλίκους, τους συγγραφείς και τους λογοτεχνικούς ήρωες, να κουβαλούν τις 
προκαταλήψεις τους, να συγκρούονται µε αυτές και γι’ αυτές, κάποτε να τις ξεπερνούν, µε άλλα λόγια να βλέπει 
πως δεν υπάρχουν αλάθητοι, να βλέπει κρίνοντας… Χωρίς την πολιτική ορθότητα δεν θα ξεκαρδιζόµασταν στα 
γέλια µε τα λεξικά της ειρωνείας που µετατρέπουν ύποπτες λέξεις σε φαινοµενικά πολιτικά ορθές: η λευκή 
γυναίκα σε πρόσωπο φύλου φτωχό σε µελανίνη, ο ζωντανός σε προσωρινά ικανό να µεταβολίζει, ο άσχηµος σε 
αισθητικά διαφορετικό, ο ζητιάνος σε αιτούντα και ιδιωτική χρηµατοδότηση, ο ηλίθιος σε µη ιδιοκτήτη 
γνώσεων, κ.λπ.». Βλ. Μένη Κανατσούλη, «Πολιτική ορθότητα και Παιδική λογοτεχνία», Virtual School, The 
sciences of Education Online, τόµος 2, τεύχος 1, Μάιος 2000. Επίσης, W. Sutton, «Το κίνηµα της “πολιτικής 
ορθότητας” στην Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία”, ∆ιαδροµές 41, 1996, σ. 7-11· βλ. ακόµη το “politically correct 
terms” στην ηλεκτρονική σελίδα www.cruzio. com. 



σχηµατοποιήσεις σαν αυτές που σχετίζονται µε τα δικαιώµατα του παιδιού, µε τον 
οφειλόµενο σεβασµό στην οντότητά του. 

Βεβαίως, ο παιδαγωγικός ρόλος της λογοτεχνίας εκτείνεται και περαιτέρω: η µύηση του 
παιδιού στην ανίχνευση, στην αναγνώριση του άλλου και εν συνεχεία στην ανάπτυξη 
συµπεριφορών τέτοιων που θα εκµαιεύσουν από αυτόν τη διαφορετικότητά του ως πηγή 
γνώσης και απόλαυσης, δεν µπορεί να εδράζεται απλώς σε µια ηθικότροπη αποδοχή του ως 
συνανθρώπου προς τον οποίον οφείλεται ο σεβασµός. Έγκειται κατεξοχήν στην εκγύµναση 
της προσωπικότητας του παιδιού ώστε να αντέχει και να εγκολπώνεται την πολυπλοκότητα 
του κόσµου και µάλιστα να τη διαχειρίζεται παραγωγικά, να την αναλύει, να την αποδοµεί, 
να συµφύρεται µε αυτήν διά της τελειούµενης αυτο-εικόνας και αυτο-συνείδησης. 

Μολονότι η παρούσα προσέγγιση συνιστά µία οπωσδήποτε δοκιµαστική ανάγνωση 
ορισµένων έργων της σύγχρονης ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας, µπορεί να συµβάλει στη 
διεύρυνση και εµβάθυνση των δεδοµένων µε µια ανάγνωση και κριτική ανάλυση ελληνικών 
και ξένων λογοτεχνικών κειµένων σε ευρύτερη κλίµακα. Αρκεί για να καταστεί σαφής η 
ιδεολογικά ανατρεπτική θέση της παιδικής λογοτεχνίας της εποχής µας έναντι της εικόνας 
του άλλου, εφόσον έχει καταλυθεί η έννοια της µονοπολιτισµικής ηγεµονίας και έχουν 
αναιρεθεί ως κατάφωρα συµβατικά τα προκατασκευασµένα και επιβεβληµένα στερεότυπα. 
Υπάρχει εν τούτοις ακόµη πολύ πρόσφορο έδαφος για ουσιαστικότερη γνωριµία µε το 
πολιτισµικό κεφάλαιο που φέρουν οι άλλοι. Η αίσια προοπτική εγγυάται την καλειδοσκοπική 
θέαση του κόσµου µέσω της παιδικής λογοτεχνίας και καλεί σε εγρήγορση µια κριτική 
αναγνωστική συνείδηση, η οποία επιτρέπει στο παιδί να αντιλαµβάνεται πολυπρισµατικά την 
περιρρέουσα πραγµατικότητα και την αενάως µεταβαλλόµενη θέση του εαυτού και του 
άλλου εντός και εκτός της λογοτεχνικής µυθοπλασίας.  
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Μουσικές ανάσες στο µάθηµα της λογοτεχνίας. 
 
Κανάρη ∆έσποινα, Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 
1. Η προβληµατική των προγραµµάτων – σχεδίων δράσης 
 
    Tα τελευταία δέκα χρόνια δηµιουργήθηκε µια παράδοση προγραµµάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής µε σκοπό την προσέγγιση, εκ µέρους των 
µαθητών, της γνώσης και της χρήσης της γλώσσας δηµιουργικά, ώστε να µπορέσουν να 
ανταποκριθούν στα σύγχρονα κοινωνικά περιβάλλοντα. Μέσω του προγράµµατος 
δηµιουργείται ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων µέσα και έξω από το σχολείο αντί για το 
κλασικό πλαίσιο διδασκαλίας στην αίθουσα. Οι µαθητές δεν είναι υποχρεωµένοι να 
επαναλαµβάνουν ένα ποσό γνώσης, που τους προσφέρει ο καθηγητής και το βιβλίο και να το 
αποδίδουν σωστά στις εξετάσεις αλλά ανακαλύπτουν µόνοι τους τη γνώση από διάφορες 
πηγές µε βάση τις ανάγκες τους και ανακοινώνουν όσα βρήκαν στους συµµαθητές, 
καθηγητές και γονείς µέσα από δικά τους κείµενα ή άλλα µέσα, όπως φωτογραφίες, 
µουσικές, ταινίες, έντυπα. Ο απώτερος σκοπός αυτών των διαδικασιών είναι να εφοδιαστούν 
οι µαθητές µε δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν αργότερα να συνεργάζονται µε ανθρώπους 
µε κοινή ή διαφορετική καταγωγή και πολιτισµικό υπόβαθρο για να επιλύουν από κοινού τα 
σύγχρονα προβλήµατα, που αφορούν για παράδειγµα το περιβάλλον, την εργασία, την 
επικοινωνία.     
    Βέβαια τα προγράµµατα αποτελούν αντικείµενο προβληµατισµών και συζητήσεων 
σε επιµορφωτικά σεµινάρια και κυρίως σε συνέδρια που επιχειρούν ένα είδος απολογισµού 
των µέχρι τώρα πεπραγµένων για τον καλύτερο συντονισµό των µελλοντικών κινήσεων 
(Λέκκας ∆. Θ. 2005). Το ζήτηµα είναι κατά πόσο στα προγράµµατα γίνεται χρήση νέων 
µεθόδων δράσης, που εξασφαλίζουν πιο αυτόνοµη ύπαρξη του µαθητή και πιο ενεργητική 
εµπλοκή του στη διδασκαλία ή απλώς αυτά περιορίζονται στη χρήση σχολικών βιβλιοθηκών 
ή εργαστηρίων. 
    Στην ξένη βιβλιογραφία (Egan-Robertson A., Bloome D., 2001) τέτοιου είδους 
προγράµµατα εντάσσονται σε µια προβληµατική της γλώσσας και του πολιτισµού, που 
βασίζεται σε µια εθνογραφική προσέγγιση της γνώσης. Τα παιδιά γίνονται αυτά τα ίδια 
ερευνητές και µαθαίνουν να παράγουν γνώση, όχι µέσα από βιβλία αλλά µε σηµείο 
αναφοράς τα δικά τους πολιτισµικά στοιχεία, τη δική τους γνώση, παίρνοντας µία κριτική 
απόσταση από αυτήν. 
    Όσον αφορά την ελληνική πραγµατικότητα ορισµένα τέτοιου είδους προγράµµατα 
(Ρογδάκη Α., 2005) βλέπουµε να εντάσσονται σε µια προβληµατική της λειτουργικής 
χρήσης της γλώσσας (Χαραλαµπόπουλος Α., Χατζησαβίδης Σ., 1997). Σ’αυτή την 
προοπτική το βάρος δίνεται στη διδασκαλία της γλώσσας µέσω δραστηριοτήτων και στην 
επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας από τους µαθητές : τα διάφορα είδη κειµένων δεν 
προσεγγίζονται αποκοµµένα από το ιστορικό-κοινωνικό τους πλαίσιο αλλά αντίθετα η 
προσέγγισή τους βασίζεται στα εξωγλωσσικά χαρακτηριστικά τους : ποιος τα παράγει, σε 
ποιο πλαίσιο κοινωνικό, για ποιον επικοινωνιακό σκοπό. Ταυτόχρονα εξετάζεται η 
καταλληλότητα, γι’αυτό το σκοπό, των ιδιαίτερων γραµµατικολεξιλογικών δοµών και 
επιχειρείται η εξοικείωση των µαθητών µε τα διάφορα είδη χρήσης λόγου µέσα από 
διάφορες δραστηριότητες. Ιδιαίτερα υποστηρίζεται (Χοντολίδου Ε., 1997), ότι αυτή η 
προσέγγιση της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας δεν προτείνεται ως νέα µεθοδολογία που 
εφαρµόζεται παντού και πάντα, εφόσον δεν υπάρχει µία και µόνη σωστή µέθοδος 
διδασκαλίας της λογοτεχνίας ή της γλώσσας γενικότερα. 
    Σ’αυτή την προβληµατική της κριτικής εκπαίδευσης, που αναπτύσσεται εδώ και 
είκοσι χρόνια στην Ελλάδα, εντάσσεται και η δική µας εργασία, που βασίζεται στο 



πολιτιστικό πρόγραµµα, που πραγµατοποιήσαµε µε τους µαθητές και τις µαθήτριες της Α΄ 
Γυµνασίου του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης στο µάθηµα των κειµένων νεοελληνικής 
λογοτεχνίας το τρέχον σχολικό έτος. 
 
2. Το πρόγραµµα «Μουσική και Λογοτεχνία».  
 
    Λαµβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα του Μουσικού Σχολείου συζητήσαµε µε τα 
παιδιά και αποφασίσαµε να υλοποιήσουµε µία δραστηριότητα που αφορά τη δηµιουργία 
τραγουδιών. Τα παιδιά αντλώντας ερεθίσµατα από τα εξεταζόµενα κείµενα στο µάθηµα της 
λογοτεχνίας θα έγραφαν δικούς τους στίχους για µελοποίηση. Πιο κάτω θα γίνει εκτενέστερη 
αναφορά σ’αυτή τη διαδικασία.  
 
α) ∆εδοµένα εργασίας 
 
  Ας σηµειωθεί εδώ ότι η κοινή τους αγάπη για τη µουσική διευκόλυνε τη συνεργασία 
µεταξύ τους γι’αυτό το σκοπό παρά τις διαφορές τους (οι µισοί µαθητές είναι από την πόλη 
της Κατερίνης ενώ οι άλλοι µισοί από διάφορα χωριά). Πράγµατι η ενασχόλησή τους µε τη 
µουσική άµβλυνε τις κοινωνικές και εθνικές διαφορές των παιδιών (ενεργή συµµετοχή είχαν 
δύο από τα τρία παιδιά ξένης καταγωγής). Εξάλλου µία πρώτη διαπίστωση από την αρχή της 
χρονιάς ήταν ότι υπήρχε µία δυσκολία στην προσαρµογή τους στο Γυµνάσιο (έλλειψη 
προσοχής, συγκρουσιακές σχέσεις, αποµόνωση κάποιων µαθητών, δύσκολη επικοινωνία 
αγοριών και κοριτσιών, καθώς υπάρχει δυσαναλογία µεταξύ τους µε πέντε µόνο κορίτσια 
ανάµεσα σε εικοσιένα αγόρια. Όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας του Μουσικού 
Σχολείου, το ηµερήσιο πρόγραµµα µαθηµάτων είναι εννέα ωρών και εκείνοι που κατοικούν 
στα χωριά επιβαρύνονται σε χρόνο και κόπο επιπλέον µε τις µετακινήσεις (υπάρχουν πολλοί 
µαθητές που αφιερώνουν έντεκα ώρες στο σχολείο). Από την άλλη µεριά για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα οι µαθητές είχαν πολλά κενά στα µουσικά µαθήµατα λόγω καθυστέρησης της 
πρόσληψης καθηγητών µουσικής παιδείας, πράγµα που προκαλούσε έντονη δυσαρέσκεια 
στους µαθητές, αφού η µουσική είναι ο κύριος λόγος φοίτησής τους στο σχολείο αυτό. Έτσι 
αντιµετώπισαν πολύ θετικά την πρόταση αυτή για µουσική δραστηριότητα σε ένα µάθηµα, 
που δεν ανήκει από την φύση του στα καλλιτεχνικά µαθήµατα.         
    
 β) Στόχοι. 
 
    Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδοµένα, θεωρήσαµε ότι µέσω του 
προγράµµατος θα µπορούσαν να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: 
1) Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των µαθητών της Α΄ Γυµνασίου µέσω της ενασχόλησής 
τους µε το αγαπηµένο τους αντικείµενο, τα µουσικά όργανα, για το µάθηµα της λογοτεχνίας. 
2) Η καλλιέργεια της ποιητικής φλέβας, που υπάρχει εν δυνάµει στους µαθητές/τριες αλλά 
χρειάζεται τις κατάλληλες συνθήκες, για να εκδηλωθεί. Αυτό διαπιστώσαµε και στο 
πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιήσαµε µε τους µαθητές της Α΄ 
Γυµνασίου στη Σάµο (Κανάρη ∆., 2005). 
3) Η δυνατότητα να εκφράσουν οι µαθητές/τριες α) τις δικές τους, σύγχρονες αντιλήψεις και 
συναισθήµατα για τα διαχρονικά θέµατα που πραγµατεύονται τα κείµενα (τα οποία, όµως, 
αναφέρονται σε παλαιότερες εποχές), όπως, ανάµεσα σε άλλα, οι οικογενειακές σχέσεις, ο 
έρωτας, η επιθετικότητα, η µοναξιά και β) τις δικές τους σύγχρονες αισθητικές απόψεις για 
τη µελωδία και το ρυθµό. 
4) Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας µεταξύ των µαθητών, της αλληλοεκτίµησης, της 
δραστηριοποίησης όλων σε διάφορους τοµείς, της διαφοροποίησης. 



5) Η βελτίωση των σχέσεων µαθητών – καθηγητή, που καλείται να αναλάβει το ρόλο του 
εµψυχωτή των διαφόρων δραστηριοτήτων, που πραγµατοποιούν οι µαθητές και οι µαθήτριες 
οµαδικά ή ατοµικά. 
 
3.Περιγραφή δραστηριοτήτων 
 

Μετά από την επεξεργασία κάθε κειµένου (την ανάγνωσή του από τους µαθητές, τη 
συζήτηση,  το νόηµα, τον χωρισµό ενοτήτων µε πλαγιότιτλους, την απάντηση των 
ερωτήσεων του βιβλίου, την ανάγνωση του βιογραφικού σηµειώµατος), κάθε  µαθητής 
έγραφε στην τάξη την περίληψη και δύο δικές του ερωτήσεις. Στη συνέχεια, όποιος ήθελε 
έφτιαχνε στίχους, µόνος ή µε τη συνεργασία άλλου µαθητή ή µε τη βοήθεια ενός µουσικού  
οργάνου. Όταν κάποιος έβρισκε ένα τραγούδι, το τραγουδούσε στην τάξη και γινόταν δεκτό, 
σχεδόν πάντα,  µε ενθουσιασµό. Στην αρχή τα περισσότερα τραγούδια ήταν πάνω στη 
µελωδία του τραγουδιού «Ήταν ένας γάιδαρος µε µεγάλα αυτιά», γιατί είναι ένα αστείο, 
εύκολο και γνωστό κοµµάτι στους µαθητές. Αργότερα χρησιµοποίησαν πάρα πολλές 
µελωδίες και συνέθεσαν και δικές τους.  Όταν τελείωναν τρία-τέσσερα τραγούδια, κάναµε 
πρόβα στην τάξη και µε τα µουσικά όργανα. Κάθε τραγούδι το έλεγαν διάφοροι, όχι µόνο 
εκείνος που το συνέθεσε και το έπαιζαν και σε διάφορα όργανα. Όταν, τελικά, αποφάσιζαν 
ποιοι θα τραγουδήσουν και θα παίξουν, κάναµε µία πρόβα στην αίθουσα µε τα µουσικά 
όργανα και µετά τη βιντεοσκόπηση. Συνολικά, κάναµε τρεις βιντεοσκοπήσεις, τον 
∆εκέµβριο του 2005 και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2006. Το DVD που φτιάξαµε, 
θα παρουσιαστεί  σε εκδήλωση του σχολείου και θα µοιραστεί  στους µαθητές που πήραν 
µέρος στο πρόγραµµα, όπως και το φυλλάδιο, όπου περιλαµβάνονται οι περιλήψεις και τα 
τραγούδια των παιδιών. Για τις περιλήψεις και για τα τραγούδια θα αναφερθούµε 
εκτενέστερα παρακάτω ορίζοντάς τα ως κατευθυνόµενη και ελεύθερη δραστηριότητα 
αντίστοιχα, εµπνεόµενοι από την ορολογία που χρησιµοποιείται στη ∆ιδακτική Ξένων 
Γλωσσών (production guidée - production libre) και αφορά την περιγραφή της µεθοδολογίας 
µιας διδακτικής ενότητας (Weiss F., 2002 : 8-9).                  
 
α) Κατευθυνόµενη δραστηριότητα 
 
Οι µαθητές µε την περίληψη περνούν  από ένα κείµενο ξένο (που αναφέρεται σε µια άλλη 
εποχή, είναι γραµµένο σε λογοτεχνική γλώσσα, έχει άγνωστες λέξεις) σε  ένα κείµενο πιο 
οικείο (χωρίς λογοτεχνική γλώσσα ούτε άγνωστες λέξεις). Ο καθηγητής τούς µαθαίνει πώς 
να τη γράφουν µε  σκοπό την επιτυχία στις εξετάσεις. Είναι απαραίτητο να γράφουν τα 
ουσιώδη (και όχι τις λεπτοµέρειες ) µε τη σειρά και στο τρίτο πρόσωπο. Σ’ αυτή τη 
δραστηριότητα ο καθηγητής καλείται να επέµβει  διορθωτικά, εφόσον πολλοί µαθητές δε 
γράφουν µε τη σειρά τα στοιχεία, ξεχνούν  κάποια ουσιώδη ενώ τονίζουν κάποιες 
λεπτοµέρειες, µιλούν στο πρώτο πρόσωπο, βάζουν διάλογο. Ο καθηγητής κατευθύνει την 
εκµάθηση της γραφής της περίληψης, που δεν είναι πολύ δύσκολη, αφού στο τέλος στις 
εξετάσεις θα ελέγξει όλους τους µαθητές, όσον αφορά αυτή τη γνώση. Σ’αυτό το σηµείο 
παραθέτουµε µία περίληψη, όπου ο µαθητής µιλάει στο πρώτο πρόσωπο, για το απόσπασµα     
«Το σπίτι µου» απ’το βιβλίο της ∆ιδώς Σωτηρίου «Ματωµένα χώµατα». 
 
«Στόχος του πατέρα µου ήταν να αυξήσει την περιουσία του γι’αυτό δε µας έδινε χαρτζιλίκι 
και θεωρούσε περιττά τα έξοδα για παιδικές λιχουδιές και παιχνίδια. Όταν µάλιστα κάποτε 
µας έδωσαν οι νονοί µας χρήµατα και αγοράσαµε ζαχαρωτά και παιχνίδια, µόλις µας είδε να 
παίζουµε όµως, κατευθείαν τα κατάστρεψε και είπε ότι ήταν καλύτερο να πάρουµε σχολικά 
είδη. Μια άλλη φορά µου έδωσε χρήµατα να αγοράσω αλάτι και τα ξόδεψα σε µια µαϊµού 
που έκανε ωραία νούµερα στο δρόµο. Επιστρέφοντας έφαγα ένα γερό ξύλο. Τότε η µητέρα 



µου, γυναίκα υπάκουη, γλυκοµίλητη και νοικοκυρά ακούραστη µπήκε στη µέση. Ο πατέρας 
ήταν ένας αρχοντάνθρωπος που τον εκτιµούσε ο κόσµος εργατικός και καλός 
οικογενειάρχης».     
 
 
β) Ελεύθερη δραστηριότητα. 
 

Με τη γραφή στίχων οι µαθητές και οι µαθήτριες περνούν σε ένα άλλο είδος λόγου, 
στο είδος « τραγούδι», που τους είναι πολύ οικείο. Παρ’ όλα αυτά σε κάποιους µαθητές 
φαίνεται αδύνατο να γράψουν στίχους, αφού αυτοί πρέπει να έχουν ρυθµό και να ταιριάζουν 
σε µια µελωδία. Γενικά αυτό το είδος  λόγου είναι πιο απαιτητικό από την περίληψη, καθώς 
από τον πεζό πηγαίνουµε στον ποιητικό λόγο. Ο καθηγητής αναλαµβάνει το ρόλο του 
εµψυχωτή, για να ξεπεράσουν τους αρχικούς δισταγµούς. Όταν  γράψουν τα πρώτα 
τραγούδια και συνειδητοποιήσουν, µέσω της αποδοχής των συµµαθητών τους, πως τους 
είναι δυνατό κάτι τέτοιο, ο καθηγητής αναλαµβάνει να οργανώνει αυτή τη δραστηριότητα, 
όχι να την  κατευθύνει ούτε να ελέγχει τη σωστή ή όχι εφαρµογή αυτής της γνώσης.         
    Αντίθετα από ό,τι στην περίληψη, στο τραγούδι ο µαθητής δε χρειάζεται να είναι 
πιστός στο κείµενο του βιβλίου. Μπορεί να κρατήσει κάποια ουσιώδη στοιχεία και να 
παραλείψει άλλα, µπορεί να κρατήσει µόνο το θέµα ή  να τονίσει µία λεπτοµέρεια, µπορεί να 
προσθέσει φανταστικά στοιχεία. Ο µαθητής γράφει σε όποιο πρόσωπο θέλει (µπορεί να είναι 
εκείνος ο ήρωας του τραγουδιού ή µπορεί να διαλέγεται µε τον πρωταγωνιστή του κειµένου) 
µε όποια σειρά θέλει και το τραγούδι του έχει όσο µέγεθος θέλει. Τελικά σ’ αυτό 
περιλαµβάνει τα δικά του στοιχεία, όσα από το κείµενο τα έχει οικειοποιηθεί και όσα είναι 
καθαρά προσωπικά δικά του. Κάθε τραγούδι είναι απρόβλεπτο αναδεικνύοντας την 
ατοµικότητα των µαθητών και µαθαίνοντάς τους να σέβονται τις διαφορετικές επιλογές των 
άλλων.     

Μελωδίες από τη δηµοτική µουσική, τη λαϊκή, τη hip-hop και την pop, όλες είναι 
ευπρόσδεκτες, αφού εξυπηρετούν το βασικό σκοπό των παιδιών, που είναι η επικοινωνία και 
η διασκέδαση, δηλαδή το παιγνίδι. Οι µαθητές προσαρµόζουν το κείµενο σ’αυτή την 
επικοινωνιακή περίσταση λέγοντας αυτό που ξέρουν αυτοί αλλά και που  εκφράζει και τους 
συµµαθητές τους και έχει τα πολιτισµικά στοιχεία της δικής τους εποχής (για παράδειγµα 
hip-hop, όσον αφορά τη µελωδία, ελάχιστο λυρισµό, όσον αφορά το περιεχόµενο)  και όσα 
είναι ζωντανά από τη µουσική παράδοση. Τελικά µε το τραγούδι έχουµε ένα ζωντανό και 
εξατοµικευµένο διάλογο του κάθε µαθητή µε το κείµενο, δηλαδή του συγγραφέα µε τον 
αναγνώστη. Εποµένως αξιοποιούνται όλες οι διαστάσεις, όλα τα στοιχεία του κειµένου 
(ουσιώδη και λεπτοµέρειες), έρχεται στο φως το πολιτισµικό υπόβαθρο των παιδιών, 
αναπτύσσεται ο διάλογος µεταξύ τους και µε τον καθηγητή. Για παράδειγµα, ένας µαθητής 
έγραψε ένα τραγούδι για τον Αγιο Βασίλη από το «Βλογηµένο µαντρί» του Φώτη 
Κόντογλου. Στο κείµενο αυτό ο Αγιος Βασίλης ψάχνει  καταφύγιο την παραµονή της 
πρωτοχρονιάς αλλά κανείς δε δέχεται να τον φιλοξενήσει παρά µόνο ο Γιάννης, ένας 
αγράµµατος βοσκός.  

 
Μια νύχτα σκοτεινή  
ένας γέρος προχωρεί. 
Σπίτι ψάχνει τώρα αυτός  
γιατί είναι άστεγος. 

 
Είχε σκοτάδι πολύ πυκνό  
κρύο επίσης τσουχτερό. 
Τον είδαν άγρια τα σκυλιά  



αλλά ηµέρεψαν µετά. 
 
Ένας κάτοικος φτωχός,  
τίµιος και ταπεινός,  
ο Γιάννης ήτανε αυτός,  
φιλόξενος και σοβαρός. 

 
Τον γέρο φιλοξένησε  
µόνο αυτός. 
Οι άλλοι τον έδιωχναν  
πως και πως. 

 
Ο γέρος δεν ήτανε απλός,  
ήταν ένας άγιος. 
Το µαντρί του Γιάννη ευλόγησε,  
τους άλλους τους συγχώρεσε.  

 
Ο µαθητής στο παραπάνω τραγούδι έβαλε µουσική hip-hop, παρατηρούµε, δηλαδή 

µια απόσταση ανάµεσα στο περιεχόµενο του τραγουδιού και τη µελωδία του. Αυτό 
δικαιολογείται από το ότι η εικόνα που δίνει το κείµενο για τον Αγιο Βασίλη δεν είναι η 
εικόνα που έχουν τα παιδιά, ενός µυθικού παππούλη µε άσπρα γένεια, κόκκινα ρούχα και 
δώρα αλλά ενός καθηµερινού φτωχού γέρου. Στη συνέχεια οι συµµαθητές του πήραν τους 
στίχους και τους τραγούδησαν και σε άλλες πέντε µελωδίες ( «µήλο µου κόκκινο», «έλα να 
πάµε στο νησί», «η παξιµαδοκλέφτρα», «ραγίζει απόψε το γυαλί», «το βαπόρι απ’την 
Περσία»). Πράγµατι οι µαθητές µπήκαν σε µια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και 
δηµιουργίας µε δική τους πρωτοβουλία (επιλογή χρονικής στιγµής, κειµένου, στίχων, 
µουσικής), έδειξαν τα ταλέντα τους, αναγνωρίστηκαν από τους συµµαθητές τους, και όχι 
µόνο  από τον καθηγητή, έκαναν διορθώσεις σε στίχους συµµαθητών τους και τροποποιήσεις 
για να τους προσαρµόσουν σε άλλη µελωδία.                          
 Ωστόσο, τα πολιτισµικά στοιχεία των µαθητών και τα προσωπικά τους βιώµατα 
εκφράζονται κατεξοχήν στο περιεχόµενο των τραγουδιών, όπως το παρακάτω για το κείµενο 
«Η γιαγιά» της Αλεξάντρας Παπαδοπούλου.  
 
Η στραβοµάρα της γιαγιάς 
 
Η γιαγιά µας η καλή 
Έχει µάτια από γυαλί 
Αµάν αµάν δεν µπορώ 
Χωρίς τη γιαγιά να ζω 
 
Η γιαγιά µας η καλή 
Έχει κότες στην αυλή 
Κότες και κοτόπουλα 
Χήνες και χηνόπουλα 
 
 
Η γιαγιά µας η καλή 
Έχει ραπτοµηχανή 
Και γαζώνει και µπαλώνει 
Του παππού το παντελόνι  



 
Το παντελόνι είναι XL 
Που το πήρε απ’τα PLUS 
Αυτός ήθελε XXL 
Μα δεν είναι καλός ο ταραµάς 
 
Ο ταραµάς ειν’ από πέρισυ 
Και θέλει ανανέωση 
 
 

Ο τίτλος τονίζει το κύριο στοιχείο του κειµένου, πως η γιαγιά τυφλώθηκε. Όµως ο 
παιγνιώδης χαρακτήρας της συγγραφής στίχων γίνεται φανερός ήδη από τον τίτλο µε την 
επιλογή της λέξης «στραβοµάρα» που δεν θα ήταν ταιριαστή στις εξετάσεις του µαθήµατος 
τον Μάιο. Έτσι ο µαθητής προσαρµόζει τη γλώσσα του στην ανάλογη περίσταση. Το 
κείµενο του βιβλίου είναι πολύ θλιβερό, γιατί η γιαγιά, που ζει στην Κωνσταντινούπολη, 
µεγαλώνει µόνη της τα εγγονάκια της πεθαµένης κόρης της και τυφλώνεται από την επίπονη, 
για τα µάτια της, δουλειά. Όλα αυτά ο µαθητής, σε ένα παράδειγµα διακειµενικότητας, τα 
αντικαθιστά µε το γνωστό σε όλα τα παιδιά τραγουδάκι « Η γιαγιά µας η καλή ...του παππού 
το παντελόνι». Το βιωµατικό στοιχείο, το τραγουδάκι, είναι πιο ταιριαστό και σύµφωνο µε 
τις παραστάσεις και τις ανάγκες του µαθητή για µια ευτυχισµένη γιαγιά (για το πρόσωπο της 
γιαγιάς γράφτηκαν πάρα πολλά τραγούδια). Όµως ο µαθητής στη συνέχεια προχωρά στο 
φαντασιακό στοιχείο. Εφόσον µε το τραγουδάκι µπήκε στους στίχους του ο παππούς, άλλο 
αγαπηµένο πρόσωπο των παιδιών, ο µαθητής µιλά για άλλο αγαπηµένο πρόσωπο των 
παιδιών, ο µαθητής µιλά για κείνον και το παντελόνι του το XL και XΧL µε υπερβολή 
χιουµοριστική. Όµως το παντελόνι αυτό αγοράστηκε από το µαγαζί PLUS της Κατερίνης κι 
όχι της Κωνσταντινούπολης. Στο τέλος ο «ταραµάς» είναι ένα στοιχείο απρόσµενο, συνέχεια 
της προηγούµενης υπερβολής, συνδέεται όµως µε τις παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες 
και ιδιαίτερα εκείνες των γιαγιάδων και των παππούδων. Ο µαθητής δηµιούργησε ένα 
τραγούδι αναπλάθοντας το κείµενο και αφοµοιώνοντάς το µε το δικό του τρόπο, 
δηµιούργησε ένα δικό του και επικοινώνησε µέσω αυτού µε τους συµµαθητές του 
διασκεδάζοντας. Η κατανόηση  είναι πιο δική του. Ακολουθεί ένα δεύτερο τραγούδι για το 
απόσπασµα «ο Βασίλης και το φίδι» του Σ. Μυριβήλη.  
 
Ήταν ο Βασίλαρος γενναίος, δυνατός  
σαν κι’εµένα ήτανε κι’αυτός 
ένα φίδι σκότωσε µου λέει αυτός, 
δέκα σκότωσα εγώ, είµαι πολύ δυνατός 
 
∆ε µε πίστεψε, µου λέει πρώτα να το δώ 
την άλλη µέρα του φέρνω τα φίδια µου εγώ 
µου φέρνει και το φίδι του το τόσο δα µικρό  
 
Μόλις είδε τα δικά µου έπαθε συγκοπή 
Μην τα βάζεις µου κύριε Βασίλη 
 

∆ε µπορεί κανείς να µη σκεφτεί κάτι που είναι ταµπού και εισάγεται στο τραγούδι 
χωρίς να δηλώνεται καθαρά αλλά µπορεί να γίνει αντιληπτό µέσω του χιούµορ και της 
µεταφορικής χρήσης της έννοιας του φιδιού. Η ιστορία του Βασίλη που σκότωσε ένα 
τεράστιο φίδι αποτελεί ίσως µια αφορµή για µία µετάβαση σ’ένα εντελώς άλλο θέµα, για µία 
σύγκριση µεγεθών συνηθισµένη µεταξύ των αγοριών, που αναφέρεται στο σώµα τους. Έτσι 



εµπλουτίζει το τραγούδι µε προσωπικά στοιχεία, όπως και µε άγχη και ανησυχίες που είναι 
αδύνατον να εκφραστούν επισήµως. Το τραγούδι κλείνει µε µία δήλωση υπεροχής του 
µαθητή απέναντι στον ήρωα του µαθήµατος τονώνοντας έτσι την αυτοπεποίθησή του. 
 
4. Συµπεράσµατα 
 

Ξεκινήσαµε την παραπάνω εργασία παρουσιάζοντας τα προγράµµατα γενικά και το 
θεωρητικό τους υπόβαθρο και κατόπιν εκθέσαµε συνοπτικά το πρόγραµµα «Μουσική και 
Λογοτεχνία» και τους στόχους του. Το πρόγραµµα δεν ήταν αυτοσκοπός αλλά η βάση, το 
πεδίο εφαρµογής, που µας επέτρεψε να έχουµε  µία πιο πλούσια διδακτική πρακτική µέσα 
στην τάξη, κατευθυνόµενη από τη µια και ελεύθερη από την άλλη. Πιστεύουµε ότι, 
γενικότερα, ο συνδυασµός αυτών των δραστηριοτήτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο 
µάθηµα της λογοτεχνίας ανεξάρτητα από την υλοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων. 
Σ’αυτή την προοπτική ο καθηγητής µπορεί να εκµεταλλευτεί τη µουσική, την ποιητική και 
κυρίως την παιγνιώδη κλίση των παιδιών, που είναι δεδοµένη άσχετα µε τον τόπο, το χρόνο 
και το σχολείο. 

Τελικά µέσα από την ελεύθερη δραστηριότητα του τραγουδιού τα παιδιά µαθαίνουν 
πολλά πράγµατα. Καταρχήν αποκτούν γλωσσικές δεξιότητες, γράφουν στίχους, µε 
οµοιοκαταληξία συνήθως, παίζουν µε τις λέξεις, χρησιµοποιούν µεταφορές. Το κυριότερο 
είναι ότι ασχολούνται µε το γραπτό λόγο, δηµιουργικά, από µόνοι τους, όχι υποχρεωτικά. Το 
συχνό φαινόµενο «ξέχασα την άσκηση» ή «ξέχασα το τετράδιο» που δείχνει αποστροφή 
προς το γράψιµο, αντικαθίσταται από µεγάλη προθυµία να γράψουν «στιχάκια»        

Ένα από τα εµπόδια σε µια τέτοιου είδους επικοινωνιακή προσέγγιση στη γλωσσική 
διδασκαλία µέσω των προγραµµάτων - φόρτος εργασίας για τους καθηγητές που τα 
αναλαµβάνουν, δυσκολίες στην εφαρµογή τους λόγω δυσκαµψίας διευθυντών ή καθηγητών, 
δυσκολίες όσον αφορά το χρόνο διεξαγωγής τους λόγω του φόρτου εργασίας των µαθητών 
γενικά - είναι και οι γενικευµένες αντιλήψεις διευθυντών, καθηγητών και γονέων που 
αφοµοιώνουν τα παιδιά. Έτσι διατυπώνουν αγωνίες του τύπου «είναι κάτι σοβαρό τα 
τραγούδια ή είναι µόνο χάσιµο χρόνου;» Μάθηµα θεωρείται κάτι το δεδοµένο και 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία έχει  εκ των προτέρων και αρνητικές κριτικές. Το θέµα είναι αν 
µπορεί ο τρόπος των προγραµµάτων να ενταχθεί στο µάθηµα, να µην είναι δηλαδή δύο 
αποκοµµένες η µία από την άλλη διαδικασίες, αλλά να αξιοποιηθούν τα σχέδια δράσης και 
οι τακτικές των προγραµµάτων µέσα στην εκπαιδευτική πράξη καθηµερινά. 

Τελικά, εκτιµώντας τα θετικά στοιχεία που αναδείξαµε από αυτή την εργασία, 
πιστεύουµε ότι η πρότασή µας για µουσικές ανάσες στο µάθηµα της λογοτεχνίας µπορεί να 
εφαρµοστεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω και στην καινούργια πραγµατικότητα που 
διαµορφώνεται µε τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης. 
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H ιστορική ενσυναίσθηση – λογική κατανόηση στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση 
στο µάθηµα της Ιστορίας. Παρουσίαση µιας έρευνας 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κατανόηση και η ερµηνεία καταστάσεων, συµπεριφορών, ενεργειών/παραλήψεων, 
νοοτροπιών, γεγονότων κ.λπ. γενικά, αλλά ιδιαίτερα στο παρελθόν, από τον ιστορικό, είναι 
σχετική και πεπερασµένη, µε την έννοια ότι χαρακτηρίζεται από υποκειµενικότητα και ότι 
απαιτεί τη διερεύνηση και διαλεύκανση πολλών παραµέτρων, ώστε να είναι αξιόπιστη. Τις 
περισσότερες φορές, µάλιστα, είναι εκ των πραγµάτων δύσκολο να συνδυαστούν αρµονικά 
όλες αυτές οι παράµετροι (λ.χ. η άγνοια των πραγµατικών καταστάσεων, το διανοητικό, 
µορφωτικό και κοινωνικο-πολιτιστικό υπόβαθρο και περιβάλλον του ερευνητή-ιστορικού, οι 
προκαταλήψεις, η χρονική ή γεωγραφική απόσταση από το ευρύτερο πλαίσιο των 
εξεταζόµενων καταστάσεων, η πολυδιάστατη παρουσίαση των γεγονότων, οι συχνά καλά 
κρυµµένες πτυχές καταστάσεων και συµβάντων κ.λπ.). 

Στην Ιστορία ως σχολικό διδακτικό αντικείµενο η προσπάθεια για ερµηνευτική 
προσέγγιση και η απόπειρα για κατανόηση του παρελθόντος είναι απαραίτητο αντίδοτο στη 
στείρα αποµνηµόνευση, στην άκαρπη και άγονη ιστορική γνώση και στη συσσώρευση –µε τη 
µορφή της µη παραγωγικής διανοητικής αποθήκευσης– χρονολογιών, γεγονότων και 
ιστορικών προσωπικοτήτων στο µυαλό των µαθητών. Χωρίς την προσπάθεια για ιστορική 
κατανόηση και µε δεδοµένες τις απαιτήσεις και τους καταναγκασµούς της σύγχρονης 
κοινωνίας, το µάθηµα της Ιστορίας ουσιαστικά θέτει και επιτυγχάνει λιγότερους και 
διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους που θα έπρεπε και, ενδεχοµένως, γίνεται εντελώς 
άχρηστο ή, έστω, ανούσιο και ανώφελο, τόσο στην καθηµερινή πράξη όσο και στη συνείδηση 
των µαθητών. 

Η ενσυναίσθηση ως παιδαγωγική και διδακτική µέθοδος κατανόησης και ερµηνείας στο 
µάθηµα της Ιστορίας απασχολεί εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες την επιστηµονική κοινότητα 
των ιστορικών και των παιδαγωγών (Field, 2001, 115). Η έρευνα σχετικά µε την ιστορική 
ενσυναίσθηση στη διδασκαλία παράγει διαρκώς νέα στοιχεία και εισηγείται εναλλακτικές 
προτάσεις-λύσεις. Το ζήτηµα της ενσυναίσθησης ως τρόπου προσέγγισης του παρελθόντος 
είναι ακόµη νωπό, εφόσον δεν έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις των ιστορικών και κυρίως 
των δασκάλων της Ιστορίας, ακόµη κι όταν αυτοί αποδέχονται και υιοθετούν τη µοντέρνα 
προσέγγιση της Ιστορίας. 

Κατά τη µοντέρνα επιστηµολογική προσέγγιση της Ιστορίας η µαρτυρία (evidence) δεν 
οδηγεί άµεσα και από µόνη της στη γνώση του παρελθόντος. Αυτό που οφείλει να κάνει ο 
ιστορικός, είναι να επιχειρήσει την αναδόµηση του παρελθόντος µε βάση τις διαθέσιµες 
µαρτυρίες. Ωστόσο, οι ερωτήσεις που θέτει ο ιστορικός στις µαρτυρίες και η ιστορική γνώση 
που προκύπτει είναι σχετικές, διότι, εκτός των άλλων, η διερεύνηση της πρόθεσης της 
µαρτυρίας και της πρόθεσης του δηµιουργού της συνδέεται και αλληλεπιδρά µε την πρόθεση 
και το υπόβαθρο του ίδιου του ιστορικού (Νάκου, 2000, 59-61). Με άλλα λόγια, η ιστορική 
σκέψη αξιολογείται κυρίως ως προς τη µεθοδολογία, το περιεχόµενο και τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της και σε σχέση µε το αποτέλεσµά της, δηλαδή την εγκυρότητα της 
ιστορικής γνώσης, στην οποία καταλήγει. Η ιστορική πραγµατικότητα δεν µπορεί να γίνει 
αντιληπτή ως σειρά γεγονότων ή ως ένα πολύπλευρο στερεό σώµα, που θα το γνωρίσουµε 
όταν προσεγγίσουµε όλες τις πλευρές του. Αυτό που γνωρίζουµε για την πραγµατικότητα 
εξαρτάται από το γενικότερο πλαίσιο σκέψης, µέσα στο οποίο τοποθετούµε τις γνώσεις µας 
γι’ αυτήν (Αποστολίδου, 1997, 113). ∆εν είναι, λοιπόν, εφικτή και αποτελεσµατική η 
αναζήτηση µιας «αντικειµενικής» Ιστορίας, αλλά περισσότερο ενδείκνυται η αντικατάσταση 



της ψευδαίσθησης της αντικειµενικότητας µε την ποικιλία της διυποκειµενικότητας (ό.π., 
114). 

Στο σηµείο αυτό είναι ανάγκη να δοθεί έµφαση στη διαφοροποίηση µεταξύ της 
ενσυναίσθησης ως ψυχολογικής και φιλοσοφικής έννοιας και της «ιστορικής» 
ενσυναίσθησης. Οι A. Dickinson, P. Lee, R. Ashby (DLA)32 φαίνεται πως διαµορφώνουν την 
αρτιότερη διάσταση της ενσυναίσθησης (empathy), όσον αφορά τη χρήση της από τον 
ιστορικό και από το δάσκαλο στη διδασκαλία της Ιστορίας. Η ενσυναίσθηση, για τους DLA, 
είναι σύνεργο βοηθητικό και επικουρικό στη διδακτική διαδικασία. ∆εν είναι ούτε απόλυτο 
«όπλο» ούτε πανάκεια. Είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση για την ιστορική 
κατανόηση. Το παρελθόν µάς δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσουµε την αλήθεια, η οποία 
υπάρχει. Με δεδοµένο ότι στην Ιστορία δεν υπάρχει αµετάβλητο και δεδοµένο παρελθόν και 
ότι το παρελθόν είναι ανασκευάσιµο και το ανασκευάζουµε βασιζόµενοι στις πηγές, στις 
µαρτυρίες, εµείς οφείλουµε ως ιστορικοί και ως δάσκαλοι της Ιστορίας να ακολουθήσουµε 
(και να παροτρύνουµε και τους µαθητές να το κάνουν) τη λογική σειρά: «δεν ήµουν εκεί» > 
«ξέρω µόνο επειδή µου είπαν» > «µπορεί να µου είπαν και ψέµατα» > «υπάρχουν πολλές 
ενδείξεις-αποδείξεις» και µε τον τρόπο αυτό να µάθουµε να θέτουµε ερωτήσεις στις 
µαρτυρίες. Στη διαδικασία αυτή των ερωτήσεων και της ευρύτερης διερεύνησης του 
παρελθόντος η ενσυναίσθηση είναι όχι απλώς χρήσιµη, αλλά αναπόφευκτη. 

Στην έρευνα που πολύ συνοπτικά παρατίθεται στη συνέχεια, η ενσυναίσθηση νοείται ως 
προσπάθεια για λογική κατανόηση (rational understanding) του παρελθόντος. Αυτό που 
πραγµατικά θεωρούµε χρήσιµο από παιδαγωγικής άποψης, είναι η ανίχνευση του τρόπου µε 
τον οποίο τα παιδιά θα διεισδύσουν στο παρελθόν > θα αγαπήσουν την Ιστορία > θα µάθουν 
να σκέπτονται ιστορικά > θα µάθουν να σκέπτονται γενικά > θα γίνουν πολίτες µε οξυµµένη 
στοχαστική και κριτική ικανότητα > θα µάθουν να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση σε 
σχέση µε όσα συµβαίνουν γύρω τους > θα συνειδητοποιήσουν γιατί πρέπει να τα κάνουν όλα 
αυτά. 

 
                                                 

32 Η πιο συστηµατική και οργανωµένη εργασία σχετικά µε το ζήτηµα της ενσυναίσθησης έχει πραγµατοποιηθεί στη 
Βρετανία, τουλάχιστον από το 1978, από την οµάδα εργασίας του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου του 
Λονδίνου, η οποία αποτελείται κατά βάση από τους καθηγητές Alaric Dickinson, Peter Lee και Rosalyn Ashby. Η οµάδα 
αυτή πλαισιώθηκε κατά καιρούς και από άλλους ερευνητές και όλοι µαζί σχεδίασαν και πραγµατοποίησαν έρευνες σε 
σχολεία, συµµετείχαν σε διαλέξεις και συνέδρια εντός και εκτός Βρετανίας, συνέγραψαν και δηµοσίευσαν άρθρα και βιβλία, 
προκειµένου να παρουσιάσουν τα πορίσµατα των ερευνών τους, συνέβαλαν στο σχεδιασµό των αναλυτικών προγραµµάτων 
της χώρας και συµµετείχαν επίσης σε ερευνητικά προγράµµατα σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Ως πανεπιστηµιακοί, 
βεβαίως, δίδαξαν στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, κυρίως σε µεταπτυχιακούς φοιτητές, και συζητούσαν µαζί τους την 
πορεία και τα στοιχεία των ερευνών τους. Η οµάδα, για διάφορους λόγους, δε διατηρεί ακριβώς την ίδια µορφή σήµερα· 
ωστόσο, κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν να εργάζονται και κατά καιρούς δηµοσιοποιούν τις θέσεις τους σε επιστηµονικές 
εκδόσεις. 

Οι πιο πρόσφατες δηµοσιευµένες απόψεις της οµάδας συνοψίζονται στα εξής: 
1. Οι ιστορικοί χρειάζεται να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι στο παρελθόν έβλεπαν τον κόσµο, σε 

διαφορετικούς χρόνους και τόπους. Χρειάζεται επίσης να κατανοήσουν το γιατί οι άνθρωποι έδρασαν µε τον συγκεκριµένο 
τρόπο. Στη Βρετανία κατανοήσεις τέτοιου είδους είναι γνωστές µε την ονοµασία «ενσυναίσθηση» (empathy), περισσότερο 
επειδή άλλοι όροι θα ήταν πιο προβληµατικοί. 

2. Ένα πλεονέκτηµα του όρου «ενσυναίσθηση» είναι ότι ο όρος αυτός είναι σύντοµος και ξενικός (ελληνικής ρίζας) 
και έτσι είναι ευκολότερο να δεχτεί, ως ένα βαθµό, αγγλική νοηµατοδότηση (Lee-Ashby, 2001, 21). 

3. «Ενσυναίσθηση» (empathy) ή «λογική κατανόηση» (rational understanding) σηµαίνει την ικανότητα να βλέπει 
κανείς και να δέχεται ως κατά συνθήκη κατάλληλες (χωρίς απαραίτητα να αποδέχεται ή να µοιράζεται) συνδέσεις µεταξύ 
των σκοπών, των καταστάσεων και των δράσεων· να βλέπει πώς η συγκεκριµένη οπτική γωνία θα µπορούσε να επηρεάσει τη 
συγκεκριµένη δράση στις συγκεκριµένες καταστάσεις. Η διαδικασία αυτή απαιτεί δυνατή σκέψη µε βάση τις µαρτυρίες-
πηγές, αλλά δεν αποτελεί ένα εξαιρετικό είδος διανοητικής διαδικασίας. ∆εν είναι καν διαδικασία, αλλά είναι απλώς το 
σηµείο στο οποίο καταλήγει κανείς όταν γνωρίζει 

o τι σκέφτονταν οι άνθρωποι παλαιότερων εποχών, 
o τι στόχους έθεταν, και 
o µε ποιον τρόπο έβλεπαν οι ίδιοι την κατάστασή τους, και 

4.  όλα αυτά µπορεί να τα συνδέσει µε το τι τελικά έκαναν. Με αυτή την έννοια, ιστορική ενσυναίσθηση (historical 
empathy) και λογική κατανόηση (rational understanding) είναι διαφορετικοί όροι για ένα και το αυτό επίτευγµα (Lee-Ashby, 
ό.π. 24). 



Η ΕΡΕΥΝΑ 
Η έρευνα (στο πλαίσιο υποστήριξης διδακτορικής διατριβής) πραγµατοποιήθηκε σε 

σχολεία της Α΄βάθµιας και της Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης (σε παιδιά από 12 έως 18+ ετών), 
στην Κέρκυρα, από το Μάρτιο µέχρι τον Ιούνιο του 2004. 

Το θέµα που επιλέχθηκε ως case study ήταν ο Εκτοπισµός της Εβραϊκής Κοινότητας της 
Κέρκυρας από τους Γερµανούς, τον Ιούνιο του 1944. Το συγκεκριµένο θέµα επιλέχθηκε, 
επειδή συνδυάζει τα στοιχεία που, όπως καταδεικνύουν ανάλογες έρευνες στο εξωτερικό, 
απαιτούνται για να διερευνηθούν και να προσδιοριστούν τα επίπεδα ενσυναίσθησης-λογικής 
κατανόησης των µαθητών: καταρχήν, αποτελεί συγκεκριµένο ιστορικό γεγονός, πράγµα 
απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η πλήρης και εµπεριστατωµένη κατατόπιση των µαθητών 
και να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτοί να πελαγοδροµήσουν και να αποπροσανατολιστούν από 
τα ζητούµενα. Επιπλέον, συνδυάζει στοιχεία παγκόσµιας (διώξεις των Εβραίων), εθνικής 
(Κατοχή) και τοπικής (εκτοπισµός Εβραίων της Κέρκυρας) Ιστορίας, είναι σχετικά κοντινό 
χρονικά στους µαθητές, και άρα –θεωρητικά– περισσότερο ενδιαφέρον, δεν είναι ιδιαίτερα 
γνωστό και διαδεδοµένο, κι έτσι µειώνονται οι πιθανότητες για ενδεχόµενες προκαταλήψεις, 
και θα ενδιέφερε και από συναισθηµατικής και κοινωνικής άποψης τον µαθητικό πληθυσµό 
της Κέρκυρας, εφόσον οι µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα κατοικούν στην Κέρκυρα ή 
κατάγονται από το νησί. 

Οι προτάσεις της σχετικής βιβλιογραφίας (Cohen-Manion, 1994, 131), οι συµβουλές 
πολύπειρων ερευνητών (P. Lee) και το είδος της έρευνας (ποιοτική, µικρής έκτασης) 
οδήγησαν στην απόφαση ο αριθµός των 30 παιδιών να θεωρηθεί επαρκής, ώστε να 
αποτελέσει αξιόπιστο δείγµα. Το δείγµα αυτό προήλθε από τυχαία επιλογή, η οποία 
προέκυψε από τη συνεργασία των διευθυντών µε τους διδάσκοντες της Ιστορίας ανά σχολείο, 
και το συνέθεσαν 6 µαθητές/µαθήτριες από τις τελευταίες τάξεις της Α΄βάθµιας και της 
Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης, δηλαδή ΣΤ΄ ∆ηµοτικού (ΣΤ΄∆), Γ΄ Γυµνασίου πόλης (Γ΄Γ), Γ΄ 
Γυµνασίου υπαίθρου (Γ΄Σ), Γ΄ Λυκείου (Γ΄Λ) και Γ΄ ΤΕΕ: συνολικά 30 παιδιά, 18 κορίτσια 
και 12 αγόρια. Η επιλογή έγινε και από τα τέσσερα επίπεδα της σχολικής εκπαίδευσης 
(∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ) τόσο για να καλυφθεί, για αντικειµενικούς λόγους, το 
ηλικιακό φάσµα της Α΄βάθµιας και της Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης (12-18 χρονών. 
Ακριβέστερα, το µικρότερο παιδί που συµµετείχε στην έρευνα ήταν αγόρι, 11 χρονών και 4 
µηνών και το µεγαλύτερο ήταν κορίτσι, 20 χρονών και 2 µηνών) και το αντίστοιχο γνωστικό 
επίπεδο των µαθητών από το ∆ηµοτικό µέχρι το Λύκειο, όσο και για να διερευνηθεί και να 
αξιολογηθεί ο τρόπος αντίδρασης απέναντι στην ενσυναίσθηση-λογική κατανόηση στην 
Ιστορία παιδιών µε διαφορετική ωριµότητα, σχολική εµπειρία και διανοητικές δυνατότητες. 

Στους µαθητές δόθηκε καταρχήν διερευνητικό ερωτηµατολόγιο (Πίνακας 1, στο 
παράρτηµα που επισυνάπτεται στο τέλος της εργασίας) µε ερωτήσεις κλειστού τύπου 
(«Σωστό/Λάθος»), µέσω του οποίου επιδιώχθηκε να διαπιστωθεί, όσο ήταν δυνατό, η 
πρότερη γνώση των παιδιών σχετικά µε το φαινόµενο του ναζισµού και µε το Χίτλερ, µε την 
παρουσία των Γερµανών στην Ελλάδα, µε την ύπαρξη εβραϊκού πληθυσµού στην Κέρκυρα, 
κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, και το µαζικό εκτοπισµό τους από τους Γερµανούς, 
τον Ιούνιο του 1944. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν στοιχεία όπως η ευρύτερη 
ιστορική γνώση και κατάρτιση των µαθητών, η πιθανότητα της τυχαίας επιλογής απάντησης, 
η αδυναµία πλήρους κατανόησης της προτεινόµενης θέσης, η βιαστική και επιπόλαια επιλογή 
κ.λπ. 

Τα συνολικά αποτελέσµατα του διερευνητικού ερωτηµατολογίου ήταν µάλλον 
απογοητευτικά: από τα τριάντα (30) παιδιά, µόνο τρία (3) έκαναν τις σωστές επιλογές. 
Κανένα παιδί από την ΣΤ΄∆ και από την Γ΄Γ δεν ήταν αλάνθαστο, ενώ τα περισσότερα λάθη 
(4/9) έγιναν από επίσης τρία (3) παιδιά. Τα παιδιά της Γ΄ΤΕΕ, όλα εκτός από ένα (που 
µάλιστα απάντησε σωστά και στις εννέα θέσεις), απάντησαν λάθος στη θέση 5. 
Παρουσιάστηκε το φαινόµενο παιδί µε σωστές όλες τις επιλογές του διερευνητικού 



ερωτηµατολογίου να δώσει µέτριες ή προβληµατικές απαντήσεις τόσο στο βασικό γραπτό 
ερωτηµατολόγιο όσο και στην προφορική συνέντευξη, ενώ αντίθετα παιδί µε 4/9 λάθος 
επιλογές στο διερευνητικό ερωτηµατολόγιο να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στη γραπτή 
δοκιµασία και να συµµετέχει µε πρωτότυπες προτάσεις και θέσεις στην προφορική συζήτηση. 
Συνολικά οι περισσότερες λανθασµένες απαντήσεις (18/30) βρέθηκαν στη θέση 4 και οι 
αµέσως επόµενες (14/30) στη θέση 7. Ανά τάξη τα περισσότερα λάθη έγιναν από τους 
µαθητές της ΣΤ΄∆ και της Γ΄Γ (17 λάθη), ενώ τα λιγότερα από τους µαθητές της Γ΄ΤΕΕ (7 
λάθη). 

Η συνολική εντύπωση, όπως διαµορφώθηκε από την αποτίµηση της διερευνητικής 
δοκιµασίας, ήταν ότι, κατά κανόνα, τα παιδιά απάντησαν είτε στην τύχη, είτε βιαστικά και 
απερίσκεπτα, είτε χωρίς την απαιτούµενη προσοχή και σοβαρότητα στο ερωτηµατολόγιο 
αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το ηλικιακό επίπεδο και την τάξη, καταδείχθηκε 
ότι τα παιδιά είχαν σοβαρά κενά στην ιστορική γνώση και παιδεία τους. 

Στη συνέχεια δόθηκαν στους µαθητές βοηθητικό-ενηµερωτικό υλικό για µελέτη (βλ. τις 
βιβλιογραφικές αναφορές, στο τέλος της εργασίας) και το κυρίως ερωτηµατολόγιο (Πίνακας 
2, στο παράρτηµα), µε έξι (6) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Την επεξεργασία (από τον 
ερευνητή) των γραπτών απαντήσεων των µαθητών ακολούθησε προσωπική συνέντευξη µε 
τον καθέναν από τους συµµετέχοντες, για τυχόν διευκρινίσεις, παρατηρήσεις κ.λπ., στο 
πλαίσιο µιας ευρύτερης συζήτησης µε κάθε τάξη ξεχωριστά. 

Η συνοπτική θεώρηση των µαθητικών απαντήσεων στο βασικό ερωτηµατολόγιο 
καταδεικνύει τα εξής33: 

Το σύνολο των εκδοχών που δόθηκαν ως απάντηση στην πρώτη ερώτηση (Γράφηµα 1) 
ήταν πενήντα έξι (56). Ανά τάξη, στην ΣΤ΄∆ δόθηκαν 10 απαντήσεις, στη Γ΄ΓΣ 11, στη Γ΄Γ 
11, στη Γ΄Λ 15 και στην Γ΄ΤΕΕ 9. Κατηγορίες απαντήσεων για τις οποίες υπήρχαν έµµεσες 
αναφορές µέσα στο βοηθητικό υλικό θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν οι 1, 2, 4, 6. Οι 
απαντήσεις που εντάσσονται στις τέσσερις αυτές κατηγορίες, όπως επίσης και στην 5η 
κατηγορία, αν και δεν αντιστοιχούσε µε έµµεση ή άµεση αναφορά στο βοηθητικό υλικό, θα 
µπορούσαν να θεωρηθούν αξιόπιστες, µε λογική συνοχή και βάση, µε ιστορική τεκµηρίωση 
(από το βοηθητικό υλικό) και κατά συνέπεια θα µπορούσαν να καταδεικνύουν ικανοποιητικό 
βαθµό λογικής κατανόησης-ιστορικής ενσυναίσθησης. Αυτές οι κατηγορίες, ιδιαίτερα η 2η, η 
4η και η 5η, συγκέντρωσαν τις περισσότερες εκδοχές (40/56). 

Οι απαντήσεις στη δεύτερη ερώτηση (Γράφηµα 2) δεν µπορούσαν να είναι 
περισσότερες σε αριθµό από τους µαθητές που πήραν µέρος στη διαδικασία (όπως συνέβη 
στην 1η ερώτηση), εφόσον δεν υπήρχε δυνατότητα να απαντήσουν τα παιδιά δίνοντας πολλές 
και διαφορετικές εκδοχές. Άρα, το σύνολο των απαντήσεων στη 2η ερώτηση ήταν ακριβώς 
τριάντα (30), έξι από κάθε τάξη. 

Η ερώτηση αυτή αποδείχθηκε η πιο δύσκολη και αµφιλεγόµενη από όλες τις ερωτήσεις, 
αλλά αποτελεί και το κοµβικό κριτήριο/ένδειξη της ικανότητας για ενσυναίσθηση και λογική 
κατανόηση του ιστορικού γεγονότος από τους µαθητές. 

Στην τρίτη ερώτηση (Γράφηµα 3) εντοπίστηκε ο µεγαλύτερος όγκος απαντήσεων από 
όλες τις ερωτήσεις της έρευνας. Το σύνολο των εκδοχών που δόθηκαν από τους µαθητές ήταν 
εξήντα τέσσερις (64). Ανά τάξη, από την ΣΤ΄∆ δόθηκαν 13 εκδοχές,  από την Γ΄ΓΣ 16, από 
την Γ΄Γ 9, από την Γ΄Λ 17 και από την Γ΄ΤΕΕ 9 εκδοχές. Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα παιδιά 
της ΣΤ΄∆ έδωσαν περισσότερες εκδοχές από όσες οι µεγαλύτεροι µαθητές της Γ΄ΤΕΕ, αλλά 
και της Γ΄Γ. Ενδεικτικό είναι και ότι οι περισσότερες (12/16) από τις απαντήσεις της Γ΄ΓΣ 
βασίστηκαν εµφανώς στο βοηθητικό υλικό, χρησιµοποιούσαν όρους και φράσεις απ’ αυτό, 
ενώ κάτι παρόµοιο, σε µικρότερο βαθµό, συνέβη και µε την Γ΄ΤΕΕ (3/9). Αντίθετα, στη ΣΤ΄∆ 
και στη Γ΄Λ δε χρησιµοποιήθηκε εµφανώς το βοηθητικό υλικό από κανένα παιδί. 
                                                 

33 Οµαδοποιηµένη καταγραφή των αποτελεσµάτων ανά ερώτηση παρατίθεται στα Γραφήµατα 1-5, που 
επισυνάπτονται στο τέλος της εργασίας, σσ. 12-15. 



Στην τέταρτη ερώτηση (Γράφηµα 4) η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων είχε πολλές 
δυσκολίες και ιδιοµορφίες. Ως γενική εκτίµηση, µε βάση τις απαντήσεις στην ερώτηση αυτή, 
καταγράφεται το ότι ακόµη και όταν οι µαθητές υποψιάζονται πως η οµάδα στην οποία 
ανήκουν (Χριστιανοί της Κέρκυρας) διέπραξε κάτι που αντιβαίνει στους ανθρωπιστικούς 
κανόνες, το απωθούν ως αδιανόητο, επειδή ακριβώς έρχεται σε σύγκρουση µε τη θετική 
ανιστορική αυτοεικόνα της οµάδας, ως κιβωτού κάθε ιδεώδους και κάθε ιδέας ανθρωπισµού 
και προόδου. 

Όσον αφορά την πέµπτη ερώτηση (Γράφηµα 5) το σηµαντικό είναι ότι απάντησαν όλα 
τα παιδιά και ότι τα περισσότερα (27/30) εξήγησαν όσο µπορούσαν την απάντησή τους. 
Συνολικά συγκεντρώθηκαν τριάντα (30) απαντήσεις στο ερώτηµα και πενήντα (50) 
διαφορετικές εκδοχές στην αιτιολόγησή του. Η ιδιαιτερότητα των απαντήσεων-ερµηνειών και 
η σηµασία τους ήταν ο λόγος για τον οποίο οι απαντήσεις αυτές δεν οµαδοποιήθηκαν σε 
κατηγορίες του τύπου «µεµονωµένες απαντήσεις», αλλά αναφέρονται και παρουσιάζονται η 
καθεµία ξεχωριστά, για να καταγραφεί η µοναδικότητα και τα προσωπικά για κάθε µαθητή 
χαρακτηριστικά της κάθε απάντησης-ερµηνείας. Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν στην 
προφορική συνέντευξη για τη συγκεκριµένη ερώτηση ήταν ελάχιστες και δεν άλλαξαν σε 
καµία περίπτωση την εικόνα, όπως είχε διαµορφωθεί από τις γραπτές απαντήσεις των 
µαθητών. Ως γενική αποτίµηση από τις απαντήσεις στην 5η ερώτηση µπορεί να καταγραφεί 
το ότι τα παιδιά πιστεύουν ότι υπάρχει µία «αλήθεια», την οποία δεν έχουµε τη δυνατότητα 
να ανακαλύψουµε, και αυτό οφείλεται σε εγγενείς σ’ εµάς ή σε εξωγενείς λόγους. 

Πάνω από τις µισές απαντήσεις στην έκτη ερώτηση, από το σύνολο των τριάντα (30), 
αναφέρονται έµµεσα ή άµεσα στις δυσκολίες και στα προβλήµατα που παρουσίασε η 
δοκιµασία. Κάποιοι από τους µαθητές δίνουν συγκεκριµένες αιτίες των δυσκολιών και των 
προβληµάτων, ενώ άλλοι επισηµαίνουν µεν µια δυσκολία στην όλη διαδικασία, αλλά δεν την 
προσδιορίζουν ούτε την αιτιολογούν. 

Ολοκληρώνοντας την επιγραµµατική αναφορά στα δεδοµένα της έρευνας, κρίνεται 
σκόπιµο να επισηµανθεί και ότι σε ορισµένα σηµεία των απαντήσεων, τόσο των γραπτών όσο 
και του διαλόγου που ακολούθησε τη γραπτή δοκιµασία, διαπιστώθηκαν συµπτώµατα 
εργαλειακής χρήσης της Ιστορίας/εθνοκεντρισµού [λ.χ. «είναι σίγουρα πολύ καλό να ξέρεις τι 
γίνεται στη χώρα σου τα προηγούµενα χρόνια» (Γ΄Γ κορίτσι, 14 χρονών, 7 µηνών), «είναι 
χρέος µας να ξέρουµε την Ιστορία µας, γιατί δε γίνεται τώρα να σου ‘ρχεται ο τουρίστας απ’ την 
Αµερική, απ’ την Ολλανδία και να ξέρει αυτός πιο πολλά από σένα και για το µέρος που ζεις, 
αλλά και για τη χώρα σου» (Γ΄Γ κορίτσι, 16 χρονών, 3 µηνών)], παροντισµού [λ.χ. «Γιατί 
πιστεύεις ότι δε δίνουν σηµασία στα τότε γεγονότα οι άνθρωποι σήµερα; –Γιατί δεν έχουν 
κάτσει να σκεφτούν τι έκαναν τότε, τι έγινε ακριβώς τότε, τι βασανιστήρια έγιναν κι όλα αυτά… 
–Γιατί δεν το κάνουν αυτό; –Γιατί σκέφτονται µόνο το τώρα»( Γ΄Γ αγόρι, 14 χρονών, 4 
µηνών)], ψυχολογισµού [λ.χ. «ίσως (ο Γαίγκερ) να είχε αναπτύξει δεσµούς µαζί τους όπως και 
οι υπόλοιποι χριστιανοί του νησιού. Ίσως απλά να ήταν καλός άνθρωπος και να προσπαθούσε 
να γλιτώσει από το θάνατο συνανθρώπους του» (Γ΄Λ κορίτσι, 17 χρονών, 3 µηνών), «ο φόβος 
της τιµωρίας του ίσως ήταν το κίνητρο της ενέργειάς του (του Γαίγκερ)» (Γ΄Λ κορίτσι, 17 
χρονών, 4 µηνών)], ανιστορικότητας [λ.χ. «είναι πιθανό ο Γαίγκερ να άλλαξε πολιτική, γιατί 
ήθελε µετά την λήξη του πολέµου που φαινόταν να πλησιάζει να διατηρήσει την εξουσία του στο 
νησί και να είναι αγαπητός από όλους τους κατοίκους» (Γ΄Λ κορίτσι, 17 χρονών, 10 µηνών)] 
και οπισθοπροοπτικής κατανόησης της Ιστορίας (J. Topolski, στο Κόκκινος, 1998, 42-43) 
[λ.χ. «εµείς σήµερα γνωρίζοντας τι επακολούθησε σκεφτόµαστε τελείως διαφορετικά απ’ ότι 
σκεφτόντουσαν οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι Έλληνες την εποχή εκείνη. Εµείς γνωρίζουµε την 
τραγική κατάληξη των ανθρώπων εκείνων» (Γ΄Γ κορίτσι, 14 χρονών, 9 µηνών), «σήµερα, 
γνωρίζοντας τις συνεννοήσεις, τα µυστικά έγγραφα και το αποτέλεσµα, µπορούµε να φτάσουµε 
κοντά ή να εικάσουµε την αλήθεια» (Γ΄Λ κορίτσι, 17 χρονών, 4 µηνών)]. 



Άλλες φορές, οι µαθητές δυσκολεύτηκαν να αποστασιοποιηθούν από το ιστορικό 
γεγονός. Θεώρησαν αδιανόητη τη στάση που υποψιάζονταν ότι κράτησαν οι άνθρωποι τότε 
και τελικά προέκυψε ερµηνεία µε δεοντολογικά-εξιδανικευτικά κριτήρια [λ.χ. «παρά τους 
εµπορικούς ανταγωνισµούς που µπορεί να είχαν µε τους Εβραίους πάνω απ’ όλα ήταν 
άνθρωποι και δεν θα µπορούσαν να αφήσουν αβοήθητους τους συνανθρώπους τους» (Γ΄Λ 
αγόρι, 17 χρονών)]. 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Με οδηγό την ταξινόµηση των επιπέδων της ιστορικής ενσυναίσθησης κατά τους 

Dickinson, Lee, Ashby (Πίνακας 3) στην 1η ερώτηση καταγράφονται περιπτώσεις απουσίας 
ενσυναίσθησης (επίπεδο Α,), στις κατηγορίες 8 («αδυναµία απάντησης, εξαιτίας δυσκολίας 
του παιδιού», 1 απάντηση) και 9 («άσχετες και ατεκµηρίωτες απαντήσεις», 5 απαντήσεις). 
Στο επίπεδο Β2 µπορούν να ενταχθούν οι απαντήσεις της κατηγορίας 7 («µη απάντηση, 
εξαιτίας ανεπάρκειας στοιχείων», 2 απαντήσεις), ενώ στα επίπεδα Γ και ∆1 ανταποκρίνονται 
οι απαντήσεις στις κατηγορίες 2 («επιρροή του Χίτλερ, αντισηµιτική/ρατσιστική/φυλετική 
προσέγγιση», 9 απαντήσεις), 4 («γερµανική υπεροψία, ζήλια/φθόνος/εκδίκηση για τη 
διαγραφόµενη ήττα», 17 απαντήσεις) και 6 («επίδραση-πιέσεις από το ντόπιο στοιχείο, 
υλική/οικονοµική προσέγγιση», 4 απαντήσεις), όπου δηλαδή εντοπίζεται καθηµερινή-λογική 
ενσυναίσθηση ή περιορισµένη ιστορική ενσυναίσθηση. 

Στη 2η ερώτηση έχουµε στο επίπεδο Α τις απαντήσεις της κατηγορίας 5 («αδυναµία 
απάντησης εξαιτίας δυσκολίας του παιδιού να αντιληφθεί το περιεχόµενο της ερώτησης», 9 
απαντήσεις), ενώ στο επίπεδο Β3 της µη θεµελιωµένης ενσυναίσθησης µπορούν να 
ενταχθούν οι απαντήσεις της κατηγορίας 3 («αρνητική απάντηση χωρίς τεκµηρίωση», 3 
απαντήσεις). Ύπαρξη λογικής ενσυναίσθησης (επίπεδο Γ) εντοπίζεται στις απαντήσεις της 
κατηγορίας 6 («µεµονωµένες απαντήσεις, αναχρονισµός, ταύτιση κ.λπ.», 6 απαντήσεις) και 
περιορισµένη ιστορική ενσυναίσθηση (∆1) παρουσιάζουν οι απαντήσεις στις δύο πρώτες 
κατηγορίες [1η «αρνητική απάντηση (συναισθηµατική προσέγγιση)», 4 απαντήσεις και 2η 
«αρνητική απάντηση (αντικειµενική προσέγγιση)», 7 απαντήσεις]. 

Στην 3η ερώτηση οι απαντήσεις της 5ης κατηγορίας («αδυναµία εξήγησης της 
συµπεριφοράς του Γαίγκερ», 2 απαντήσεις) ασφαλώς εντάσσονται στο επίπεδο Α (απουσία 
ενσυναίσθησης), ενώ οι απαντήσεις της 2ης κατηγορίας («διαφύλαξη του γοήτρου της 
Γερµανίας», 11 απαντήσεις) µπορούν να αντιστοιχήσουν στο επίπεδο Γ (καθηµερινή-λογική 
ενσυναίσθηση). Όλες οι άλλες κατηγορίες απαντήσεων [1η («προσωπικά χαρακτηριστικά του 
Γαίγκερ») µε 21 απαντήσεις, 3η («η σχέση του Γαίγκερ µε τους Γερµανούς») µε 5 
απαντήσεις, 4η («η σχέση του Γαίγκερ µε τους κατοίκους του νησιού») µε 24 απαντήσεις, 6η 
(«µεµονωµένες λογικές απαντήσεις») µε 1 απάντηση] είναι δυνατό να ενταχθούν στο επίπεδο 
∆ (ιστορική ενσυναίσθηση) και περισσότερο στο ∆1 (περιορισµένη ιστορική ενσυναίσθηση), 
ενώ κάποιες, κυρίως από την 3η κατηγορία (λ.χ. Γ΄Λ κορίτσι, 17 χρονών, 3 µηνών «ίσως 
έχοντας ζήσει µ’ αυτούς τους ανθρώπους στο ίδιο νησί να κατάλαβε πως δεν υπήρχε θέµα 
κατωτερότητάς τους και διώκονταν άδικα» και Γ΄Λ αγόρι, 17 χρονών «πιθανόν να θεωρούσε 
µάταιη την πράξη αυτή και να ήξερε πως δεν αποσκοπούσε σε τίποτε», αλλά και Γ΄Γ κορίτσι, 
14 χρονών, 7 µηνών «µπορεί ο ίδιος να φοβήθηκε ή να κουράστηκε µε όλα αυτά και έτσι να 
ήθελε κι αυτός να τελειώσει αυτός ο πόλεµος») ίσως να µπορούν να ενταχθούν και στο ∆2 
(εξελιγµένη ιστορική ενσυναίσθηση). 

Στην 4η ερώτηση οι απαντήσεις της κατηγορίας 2 («αδυναµία απάντησης εξαιτίας 
δυσκολίας του παιδιού να αντιληφθεί το περιεχόµενο της ερώτησης», 3 απαντήσεις) 
εντάσσονται στο επίπεδο Α (απουσία ενσυναίσθησης). Στο επίπεδο Β3 µπορούν να 
ενταχθούν οι απαντήσεις της κατηγορίας 3α («απουσία έκδηλης εξήγησης», 7 απαντήσεις), 
ενώ οι περισσότερες από τις υπόλοιπες απαντήσεις [κατηγορίες 3β («ανθρωπιστικοί λόγοι», 
12 απαντήσεις), 3γ («δεν τους είχαν βλάψει οι Εβραίοι», 1 απάντηση), 3δ («θρησκευτικοί 



λόγοι», 5 απαντήσεις), 3ε («φόβος θανάτου ή άλλης ποινής/οίκτος/χριστιανική συµπόνοια», 
10 απαντήσεις), 3η («δεν είχαν υποχρέωση να βοηθήσουν», 1 απάντηση)] µπορούν να 
ενταχθούν στο επίπεδο Γ (καθηµερινή-λογική ενσυναίσθηση). Τέλος, οι απαντήσεις των 
κατηγοριών 3στ («οικονοµικοί-κερδοσκοπικοί λόγοι», 3 απαντήσεις) και 3ζ («ρατσιστικοί 
λόγοι», 1 απάντηση) ενδεχοµένως κατατάσσονται στο επίπεδο ∆1. 

Το συµπέρασµα που πρέπει να εξαχθεί από την 5η ερώτηση, η οποία αφορά έµµεσα και 
γενικά την ιστορική ενσυναίσθηση και τη λογική κατανόηση του παρελθόντος, είναι ότι µε 
βάση τις απαντήσεις και κυρίως τις αιτιολογήσεις των µαθητών, επιβεβαιώνεται η 
επισήµανση των DLA (Dickinson-Lee, 1978) πως στις µεγαλύτερες ηλικίες –κατά κανόνα, 
επειδή η διανοητική ικανότητα είναι περισσότερο εξελιγµένη– τα παιδιά καταβάλλουν 
µεγαλύτερη και αποτελεσµατικότερη προσπάθεια να ενσυναισθανθούν, να σκεφτούν µε 
ιστορικούς όρους, αντιλαµβανόµενα την ιστορικότητα του παρελθόντος. Τα µικρότερα παιδιά 
(της ΣΤ΄∆) έδωσαν σχετικά απλοϊκές και συναισθηµατικές αιτιολογήσεις, ενώ η 
επιχειρηµατολογία των µεγαλύτερων παιδιών (ειδικά της Γ΄Λ) ήταν αποτέλεσµα πολύπλοκης 
και συνδυασµένης σκέψης και περισσότερο µεθοδικής προσπάθειας. 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΗΝ 6Η ΕΡΩΤΗΣΗ ∆ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΠΕ∆Α, 
ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ. ΕΙΝΑΙ, ΩΣΤΟΣΟ, 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ 
∆ΗΛΩΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 

Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις των µαθητών, τα βασικά στοιχεία που καταδεικνύουν τη 
σηµασία της ενσυναίσθησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της Ιστορίας καταγράφονται 
ως εξής· µε τη συγκεκριµένη µέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης: 

α) αποφεύγεται οπωσδήποτε η αποµνηµόνευση και η παπαγαλία, αλλά και το επαχθές 
«κατεβατό» στο µάθηµα της Ιστορίας και δίνεται ενδιαφέρουσα διέξοδος από τη 
ρουτίνα και τη µονοτονία του µαθήµατος, 

β) γίνεται εµφανής η διαφοροποίηση από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία και αναβαθµίζεται ο ρόλος του µαθητή, µε την άµεση συµµετοχή του 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

γ) φαίνεται ότι κατανοείται πραγµατικά και πιο αποτελεσµατικά από τους µαθητές το 
υλικό που διδάσκεται, 

δ) οξύνεται η κριτική ικανότητα και η σκέψη και γενικά αναπτύσσονται οι διανοητικές 
δυνατότητες του παιδιού, 

ε) ο µαθητής απαλλάσσεται από το άγχος του «σωστού» και του «λάθους» και έτσι 
αφοµοιώνει και διατηρεί παραγωγικά τη γνώση στο µυαλό του, 

στ) παρέχεται στα παιδιά η πολύτιµη δυνατότητα έκφρασης της γνώµης τους, µε βάση 
τα ιστορικά στοιχεία, ενώ γενικότερα µε τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα 
ακόµη και στους µέτριους µαθητές να βοηθηθούν να καταλάβουν την Ιστορία. 

Μια καθολική, προσεκτική θεώρηση των αποτελεσµάτων, όπως καταγράφονται στο 
σύνολο των απαντήσεων των µαθητών (κατά προσέγγιση 74 απαντήσεις στο επίπεδο ∆, 69 
στο επίπεδο Γ, 12 στο επίπεδο Β και 20 στο επίπεδο Α), καταδεικνύει ότι, σε τεχνικό-
πρακτικό επίπεδο, οι περισσότερες από τις απαντήσεις (σε όλες γενικά τις ερωτήσεις), από 
όλες τις ηλικίες, αλλά περισσότερο από τις πιο µεγάλες, δείχνουν ικανοποιητικό βαθµό 
ενσυναίσθησης των µαθητών, ενώ υπάρχουν και απαντήσεις από τις οποίες διαφαίνεται 
αδυναµία (για διάφορους λόγους, όπως λ.χ. η µειωµένη –λόγω ηλικίας– διανοητική 
δυνατότητα, η ανεπάρκεια στη χρήση του λόγου, ο βαθµός δυσκολίας της ερώτησης κ.λπ.) 
των µαθητών να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα λογικής κατανόησης. 

Τα παιδιά προσέγγισαν το γεγονός του εκτοπισµού, παρότι –κατά γενική οµολογία– 
τους ήταν τελείως άγνωστο, προσπάθησαν να καταλάβουν τι συνέβη εκείνες τις µέρες στον 



τόπο τους, να κατανοήσουν και να εξηγήσουν γιατί οι άνθρωποι συµπεριφέρθηκαν και γιατί 
οι καταστάσεις διαµορφώθηκαν µε συγκεκριµένο τρόπο, αλλά και –γενικότερα– να 
αντιληφθούν πώς πρέπει να εργάζεται ο ιστορικός, τι είδους γνώση προσφέρει η Ιστορία και 
τι µπορεί κάποιος να αποκοµίσει µελετώντας την Ιστορία και καλλιεργώντας την ιστορική 
σκέψη. 

Σε συναισθηµατικό επίπεδο, το οποίο θεωρείται εξίσου σηµαντικό για έγκυρη 
καταγραφή των αποτελεσµάτων της έρευνας, είτε φανερά είτε έµµεσα τα παιδιά εξέφρασαν 
την ευαρέσκειά τους για την όλη διαδικασία, για τη συµµετοχή τους σ’ αυτήν, για τη 
συνεργασία τους µε τον ερευνητή, αλλά κυρίως για τον περίεργο και πρωτόγνωρο γι’ αυτά 
τρόπο, µε τον οποίο προσέγγισαν το συγκεκριµένο ιστορικό γεγονός. Κάποια παιδιά 
επισήµαναν στις γραπτές απαντήσεις τους την πρωτοτυπία της µεθόδου της ενσυναίσθησης 
(Γ΄ΓΣ αγόρι, 14 χρονών, 8 µηνών), άλλα εκδήλωσαν την επιθυµία να συνεχίσουν να 
µετέχουν σε παρόµοια ερευνητικά προγράµµατα (Γ΄Γ κορίτσι, 16 χρονών, 3 µηνών, Γ΄Γ 
αγόρι, 14 χρονών, 4 µηνών), ενώ κάποια άλλα προχώρησαν ακόµη περισσότερο τη σκέψη 
τους και ευχήθηκαν η συγκεκριµένη µέθοδος στην Ιστορία να υιοθετηθεί από το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα και να εφαρµοστεί σύντοµα στα σχολεία τους (ΣΤ΄∆ κορίτσι, 11 
χρονών, 6 µηνών, Γ΄Γ αγόρι, 14 χρονών, 6 µηνών, Γ΄Γ κορίτσι, 14 χρονών, 7 µηνών, Γ΄Λ 
αγόρι, 17 χρονών, 7 µηνών). 

Ενώ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις ανάλογα µε την 
ηλικία ήταν αισθητές, οι αντίστοιχες ανάµεσα στα δεκαοχτώ (18) κορίτσια και στα δώδεκα 
(12) αγόρια που συµµετείχαν στην έρευνα δεν ήταν αξιοσηµείωτες. Συνεπώς, ο διαχωρισµός 
και η επιµέρους εξέταση των απαντήσεων ανάλογα µε το φύλο δεν κρίθηκαν αναγκαία. 

Κάτι παρόµοιο ισχύει και για το διαχωρισµό και την αξιολόγηση των απαντήσεων µε 
βάση τη βαθµολογία των µαθητών στην Ιστορία. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των 
δεδοµένων της έρευνας διαπιστώθηκε ότι µαθητές µε υψηλό βαθµό στην Ιστορία δεν 
έφτασαν κατ’ ανάγκη σε υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης σε όλες τις απαντήσεις τους· 
παρουσίασαν µάλιστα και συµπτώµατα ψυχολογισµού, ανιστορικότητας, παροντισµού κ.λπ. 
Αντίθετα, άλλοι µαθητές, µε χαµηλή βαθµολογία, σε ορισµένες απαντήσεις τους 
παρουσίασαν περισσότερο αναπτυγµένη ενσυναισθητική ικανότητα. Η διακύµανση αυτή 
µπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως λ.χ. στην έφεση ορισµένων µαθητών να 
λειτουργούν καλύτερα (και άρα να έχουν υψηλή επίδοση) στο µάθηµα της Ιστορίας, όταν 
αυτό γίνεται µε τον παραδοσιακό τρόπο (αποµνηµόνευση) και κατ’ επέκταση στη δυσκολία 
τους να παρακολουθήσουν αποτελεσµατικά µια πρωτότυπη γι’ αυτούς διαδικασία, στον –εκ 
των πραγµάτων– υποκειµενικό (και πολλές φορές συναρτώµενο από την επίδοση των 
µαθητών σε άλλα διδακτικά αντικείµενα) τρόπο αξιολόγησής τους στο σχολείο, στο γεγονός 
ότι οι µαθητικές επιδόσεις στην έρευνα και στο σχολικό έλεγχο τριµήνου δεν αξιολογήθηκαν 
από το ίδιο πρόσωπο κ.λπ. Το συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί µε βάση τις παραπάνω 
διαπιστώσεις είναι ότι η επίδοση των µαθητών στην Ιστορία, όπως δηλώθηκε από τους ίδιους 
πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, δεν φάνηκε να επηρέασε αρνητικά ή θετικά τις απαντήσεις 
τους και δεν είχε καταλυτικό αντίκτυπο στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και στη γενική 
αποτίµηση της ερευνητικής διαδικασίας. 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Συνολικά, οι απαντήσεις των µαθητών, όσο σχετικές και περιοριστικές για απόλυτα 

συµπεράσµατα κι αν είναι, δείχνουν ότι τα παιδιά έκαναν µια φιλότιµη προσπάθεια και 
τελικά ανταποκρίθηκαν στο περιεχόµενο της έρευνας και ευθυγραµµίστηκαν µε το σκοπό 
της. ∆εν γνώριζαν τι ακριβώς επιδιώκει η έρευνα, παρά µόνο σε γενικές γραµµές (µε βάση 
όσα τους έγιναν γνωστά), έτσι ώστε να µην επηρεαστούν και να απαντούν σκόπιµα και 
επιτηδευµένα, προς µια κατεύθυνση, για να κερδίσουν την εύνοια του ερευνητή ή των 



δασκάλων τους. ∆ούλεψαν µε ενδιαφέρον, µε όρεξη και µε ποιότητα και τα αποτελέσµατα 
που προέκυψαν κρίνονται πλήρως ικανοποιητικά. 

Ως κατακλείδα, για το σύνολο της έρευνας, µπορεί να ειπωθεί ότι θα ήταν αυτο-
εξαπάτηση η απόπειρα κατασκευής-διατύπωσης νέων επιπέδων ιστορικής ενσυναίσθησης, 
µετά από µια έρευνα συνολικής διάρκειας 4 µηνών, µε 30 παιδιά, από 5 σχολεία!... Η όλη 
προσπάθεια εξαρχής επικεντρώθηκε στο να αναδειχθεί από την έρευνα –µέσω της προβολής 
απόψεων, µέσω των αναλύσεων και των συσχετισµών– και από τη δηµοσιοποίησή της η 
σηµασία, η χρησιµότητα και η αναγκαιότητα της εφαρµογής µεθόδων και πρακτικών 
ιστορικής ενσυναίσθησης-λογικής κατανόησης στη διδασκαλία της Ιστορίας και να 
ενθαρρυνθεί η οποιαδήποτε απόπειρα εφαρµογής τους στη σχολική πρακτική. 

Η φύση της έρευνας και οι σκοποί της απαιτούσαν διαδικασία ευέλικτη και εφαρµόσιµη 
σε περιορισµένο δείγµα (µικρό, µη αντιπροσωπευτικό, χωρίς διάρκεια κ.λπ.). Κατά συνέπεια, 
τα συµπεράσµατα δε µπορεί να είναι γενικεύσιµα, µε τον τρόπο που είναι γενικεύσιµα 
συµπεράσµατα άλλων, περισσότερο διευρυµένων, ποσοτικών ερευνών. Είναι µόνο 
ενδεικτικά. Η έρευνα αυτή, ωστόσο, ενισχύει τη διαπίστωση ότι στη χώρα µας υπάρχει 
ανάγκη για µικρής κλίµακας έρευνες, που θα διαµορφώσουν τα ερευνητικά εργαλεία µε τα 
οποία θα µάθουµε περισσότερα για το πώς ακριβώς διαµορφώνεται η σχέση των παιδιών µε 
την Ιστορία34. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Σχετική έρευνα µε παρόµοια χαρακτηριστικά, περισσότερο όµως διευρυµένη και µε διαφορετικούς στόχους, 

πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία των ΠΤ∆Ε Ρόδου και Ιωαννίνων και δηµοσιεύθηκε πρόσφατα. Για λεπτοµέρειες βλ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΤΟ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Στόχος: Η διερεύνηση του βαθµού ιστορικής γνώσης για  τους Γερµανούς και το Ναζισµό, την Κατοχή 
στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα και τον εκτοπισµό των Εβραίων από το νησί. 

Συνολική διάρκεια άσκησης: ≈10΄. 
Να σηµειώσετε ένα  στην επιλογή που θεωρείτε αληθινή: 
1. Ο Ναζισµός, ως ιδεολογία και ως κίνηµα, είχε αντιλήψεις ρατσιστικές και αντισηµιτικές 

(εναντίον των Εβραίων).     Σωστό  Λάθος  
2. Το ναζιστικό καθεστώς του Αδόλφου Χίτλερ ίδρυσε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία 

ήταν χώροι στη γερµανική ύπαιθρο, όπου οι Γερµανοί έκαναν τις διακοπές τους, προσφέροντας 
διάφορες υπηρεσίες στο γερµανικό κράτος.   Σωστό  Λάθος  

3. Η ηγετική παρουσία του Αδόλφου Χίτλερ έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη δραστηριότητα του 
Ναζιστικού Κόµµατος, στη Γερµανία µεταξύ 1933-1945. Σωστό  Λάθος  

4. Στην Ελλάδα, µετά την κήρυξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, το 1939, είχαµε 
σταδιακά και από το 1941, ιταλική, γερµανική και βουλγαρική κατοχή.  

Σωστό  Λάθος  
5. Οι ξένοι κατακτητές στην Ελλάδα, στην περίοδο της Κατοχής, δηλαδή από το 1941 µέχρι το 

1945, δεν κυνήγησαν τους Εβραίους και άλλες µειονότητες, αλλά τους περιέθαλψαν και ενίσχυσαν 
κοινωνικά και οικονοµικά τη θέση τους.      Σωστό  Λάθος  

6. Στο ελληνικό έδαφος υπήρχαν πολλά στρατόπεδα συγκέντρωσης, κατά την περίοδο της 
Κατοχής.        Σωστό  Λάθος   

7. Η Κέρκυρα δεν κατακτήθηκε ποτέ στην ιστορία της από τους Γερµανούς.   
Σωστό  Λάθος  

8. Στην πόλη της Κέρκυρας, αλλά και σε όλο το νησί, από το 13ο κιόλας αιώνα, άρχισαν να 
εγκαθίστανται Εβραίοι, διαφόρων επαγγελµάτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της Κατοχής, 
αποτελούσαν σηµαντικό στοιχείο του κερκυραϊκού πληθυσµού. Σωστό  Λάθος  

9. Τον Ιούνιο του 1944, λίγο πριν αποσυρθούν οι ξένοι κατακτητές από την Κέρκυρα, 
διατάχθηκε και εφαρµόστηκε ο πλήρης ξεριζωµός και εκτοπισµός της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας 
του νησιού.       Σωστό  Λάθος  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Στόχος: Η διερεύνηση του βαθµού ιστορικής κατανόησης του συγκεκριµένου γεγονότος  µέσω της 
ενσυναισθητικής προσέγγισης-ερµηνείας. 

Συνολική διάρκεια άσκησης: ≈2 ώρες. 
ΘΕΜΑΤΑ 
1. Παρότι ο πόλεµος ήταν προς το τέλος του και διαγραφόταν η ήττα των Γερµανών, οι 

κατακτητές αποφάσισαν ότι έπρεπε να προχωρήσουν στον εκτοπισµό της κοινότητας των Ελλήνων 
Εβραίων της Κέρκυρας. Γιατί πιστεύεις ότι το έκαναν αυτό; Γιατί πήραν αυτή την απόφαση; Να 
αναφέρεις όσους περισσότερους λόγους µπορείς. 

2. Θεωρείς ότι οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι Έλληνες που ζούσαν στην Κέρκυρα τον Ιούνιο του 
1944 εξήγησαν τη διαταγή των Γερµανών για τον εκτοπισµό των Εβραίων του νησιού µε τον ίδιο 
τρόπο, µε τον οποίο, γνωρίζοντας το τι επακολούθησε, την εξηγούµε εµείς σήµερα; Να 
δικαιολογήσεις την απάντησή σου. 

3. Μπορείς να εξηγήσεις τη συµπεριφορά του Γερµανού ∆ιοικητή της Κέρκυρας Όττο Γαίγκερ, 
ο οποίος προσπάθησε, όσο γινόταν, να µαταιώσει την επιχείρηση εκκαθάρισης των Εβραίων κατοίκων 
του νησιού; Να αναφέρεις όσες αιτίες µπορείς να σκεφτείς. 

4. Η διαταγή της Γερµανικής Αρχής και η ανακοίνωση των ντόπιων αρχών, που συνεργάζονταν 
µε τους Γερµανούς, ήταν ρητές: Εβραίοι που δε θα συµµορφωθούν µε τις διαταγές θα τουφεκίζονται. 
Μη Εβραίοι κάτοικοι της Κέρκυρας, που θα κρύβουν Εβραίους, που θα τους παρέχουν καταφύγιο ή θα 
τους βοηθούν να δραπετεύσουν, θα στέλνονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερµανία, όταν δεν 
τους επιβάλλεται βαρύτερη από αυτήν ποινή. Μπορείς, µέσα από το υλικό που σου παρέχεται, να 
καθορίσεις και να εξηγήσεις τη στάση που κράτησε ο χριστιανικός πληθυσµός της Κέρκυρας απέναντι 



στους Εβραίους συµπατριώτες, τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή; Ανάλυσε την άποψή σου όσο 
περισσότερο µπορείς. 

5. Θεωρείς ότι σήµερα είναι δυνατόν να µάθουµε «την αλήθεια» για την απόφαση του 
εκτοπισµού των Εβραίων της Κέρκυρας, τον Ιούνιο του 1944; Ναι ή όχι και γιατί; 

6. Ο τρόπος µε τον οποίο προσέγγισες το συγκεκριµένο ιστορικό γεγονός, µέσα από τη 
συνεργασία µαζί µας, θεωρείς ότι σε διευκολύνει στη γνώση και στην κατανόηση της Ιστορίας; 
Γενικότερα, είχε ενδιαφέρον, σε βοήθησε ή σε δυσκόλεψε η συγκεκριµένη µέθοδος; Ναι ή όχι και 
γιατί; 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1 

1η ερώτηση: Παρότι ο πόλεµος ήταν προς το τέλος του και διαγραφόταν η ήττα των Γερµανών, οι 
κατακτητές αποφάσισαν ότι έπρεπε να προχωρήσουν στον εκτοπισµό της κοινότητας των Ελλήνων 
Εβραίων της Κέρκυρας. Γιατί πιστεύεις ότι το έκαναν αυτό; Γιατί πήραν αυτή την απόφαση; Να 
αναφέρεις όσους περισσότερους λόγους µπορείς. 
Κατηγορίες απαντήσεων     Τιµές   Ποσοστό 
(1). Οντολογική προσέγγιση/επειδή ήταν Εβραίοι  µία (1)/56  1,78% 
(2). Επιρροή του Χίτλερ, αντισηµιτική/ρατσιστική 
/φυλετική προσέγγιση      εννέα (9)/56  16,07% 
(3). Θρησκευτική προσέγγιση/επειδή σταύρωσαν το Χριστό µία (1)/56  1,78% 
(4). Γερµανική υπεροψία-ζήλια-φθόνος, εκδίκηση για τη 
διαγραφόµενη ήττα      δεκαεπτά (17)/56 30,35% 
(5). ∆ιαφύλαξη του κύρους-γοήτρου-ηθικού της Γερµανίας εννέα (9)/56  16,07% 
(6). Επίδραση-πιέσεις από το ντόπιο στοιχείο, 
υλική-οικονοµική προσέγγιση     τέσσερις (4)/56  7,14% 
(7). Αδυναµία απάντησης, εξαιτίας ανεπάρκειας στοιχείων δύο (2)/56  3,57% 
(8). Αδυναµία απάντησης, εξαιτίας δυσκολίας του παιδιού µία (1)/56  1,78% 
(9). Άσχετες και ατεκµηρίωτες απαντήσεις   πέντε (5)/56  8,92% 
(10). Μεµονωµένες (λογικές) απαντήσεις   επτά (7)/56  12,50% 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

2η ερώτηση: Θεωρείς ότι οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι Έλληνες που ζούσαν στην Κέρκυρα τον Ιούνιο 
του 1944 εξήγησαν  τη διαταγή των Γερµανών για τον εκτοπισµό των Εβραίων του νησιού µε τον ίδιο 
τρόπο, µε τον οποίο, γνωρίζοντας το τι επακολούθησε, την εξηγούµε εµείς σήµερα; Να δικαιολογήσεις 
την απάντησή σου. 
Κατηγορίες απαντήσεων     Τιµές   Ποσοστό 
(1). Αρνητική απάντηση (συναισθηµατική προσέγγιση)  τέσσερις (4)/30  13,33% 
(2). Αρνητική απάντηση (αντικειµενική προσέγγιση)  επτά (7)/30  23,33% 
(3). Αρνητική απάντηση χωρίς τεκµηρίωση   τρεις (3)/30  10,00% 
(4). Αδυναµία απάντησης, εξαιτίας ανεπάρκειας στοιχείων µία (1)/30  3,33% 
(5). Αδυναµία απάντησης, εξαιτίας δυσκολίας του παιδιού να 
αντιληφθεί το περιεχόµενο της ερώτησης   εννέα (9)/30  30,00% 
(6). Μεµονωµένες απαντήσεις 
(«όχι», αλλά / αναχρονισµός / «ίσως» / ταύτιση κ.λπ.)  έξι (6)/30  20,00% 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3 

3η ερώτηση: Μπορείς να εξηγήσεις τη συµπεριφορά του Γερµανού ∆ιοικητή της Κέρκυρας Όττο 
Γαίγκερ, ο οποίος προσπάθησε, όσο γινόταν, να µαταιώσει την επιχείρηση εκκαθάρισης των Εβραίων 
κατοίκων του νησιού; Να αναφέρεις όσες αιτίες µπορείς να σκεφτείς. 
Κατηγορίες απαντήσεων     Τιµές   Ποσοστό 
(1). Προσωπικά χαρακτηριστικά του Γαίγκερ   είκοσι µία (21)/64 32,81% 
(2). ∆ιαφύλαξη του γοήτρου της Γερµανίας   έντεκα (11)/64  17,18% 
(3). Η σχέση του Γαίγκερ µε τους Γερµανούς   πέντε (5)/64  7,81% 
(4). Η σχέση του Γαίγκερ µε τους κατοίκους του νησιού  είκοσι τέσσερις (24)/64 37,50% 
(5). Αδυναµία εξήγησης της συµπεριφοράς του Γαίγκερ  δύο (2)/64  3,12% 
(6). Μεµονωµένες (λογικές) απαντήσεις    µία (1)/64  1,56% 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4 

4η ερώτηση: Η διαταγή της Γερµανικής Αρχής και η ανακοίνωση των ντόπιων αρχών, που 
συνεργάζονταν µε τους Γερµανούς, ήταν ρητές: Εβραίοι που δε θα συµµορφωθούν µε τις διαταγές θα 
τουφεκίζονται. Μη Εβραίοι κάτοικοι της Κέρκυρας, που θα κρύβουν Εβραίους, που θα τους παρέχουν 
καταφύγιο ή θα τους βοηθούν να δραπετεύσουν, θα στέλνονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη 
Γερµανία, όταν δεν τους επιβάλλεται βαρύτερη από αυτήν ποινή. Μπορείς, µέσα από το υλικό που σου 
παρέχεται, να καθορίσεις και να εξηγήσεις τη στάση που κράτησε ο χριστιανικός πληθυσµός της 
Κέρκυρας απέναντι στους Εβραίους συµπατριώτες, τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή; Ανάλυσε την άποψή 
σου όσο περισσότερο µπορείς. 
Κατηγορίες απαντήσεων  (καθορισµός της στάσης των µη Εβραίων) Τιµές  Ποσοστό 
(1) 1α. Θετική εκδοχή      έντεκα (11)/30  36,66% 
(2) 1β. Αρνητική εκδοχή     τρεις (3)/30  10% 
(3) 1γ. Και οι δύο εκδοχές/ουδέτερη στάση   δεκατρείς (13)/30 43,33% 
(4) 2. Αδυναµία απάντησης, εξαιτίας δυσκολίας του παιδιού 
να αντιληφθεί το περιεχόµενο της ερώτησης   τρεις (3)/30  10% 
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Κατηγορίες απαντήσεων (εξήγηση της στάσης των µη Εβραίων)  Τιµές   Ποσοστό 
(1) 3α. Απουσία έκδηλης εξήγησης    επτά (7)/40  17,5%  
(2) 3β. Ανθρωπιστικοί λόγοι     δώδεκα (12)/40  30% 
(3) 3γ. ∆εν τους είχαν βλάψει οι Εβραίοι    µία (1)/40  2,5% 
(4) 3δ. Θρησκευτικοί λόγοι     πέντε (5)/40  12,5% 
(5) 3ε. Φόβος του θανάτου ή άλλης ποινής για τους 
µη Εβραίους / οίκτος-χριστιανική συµπόνια   δέκα (10)/40  25% 
(6) 3στ. Οικονοµικοί-κερδοσκοπικοί λόγοι   τρεις (3)/40  7,5% 
(7) 3ζ. Ρατσιστικοί λόγοι      µία (1)/40  2,5% 
(8) 3η. ∆εν είχαν υποχρέωση να τους βοηθήσουν  µία (1)/40  2,5% 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5 

5η ερώτηση: Θεωρείς ότι σήµερα είναι δυνατόν να µάθουµε "την αλήθεια" για την απόφαση του 
εκτοπισµού των Εβραίων της Κέρκυρας, τον Ιούνιο του 1944; Ναι ή όχι και γιατί; 
Κατηγορίες απαντήσεων (απάντηση)   Τιµές    Ποσοστό 
(1). Θετική απάντηση     πέντε (5)/30   16,66% 
(2). Θετική απάντηση, µε επιφύλαξη (ναι, αλλά…) δύο (2)/30   6,66% 
(3). Αρνητική απάντηση     δώδεκα (12)/30   40% 
(4). Αρνητική απάντηση, µε επιφύλαξη (όχι, αλλά…) µία (1)/30   3,33% 
(5). ∆υνητική απάντηση ("ίσως, κάποια µέρα…") τέσσερις (4)/30   13,33% 
(6). ∆ιφορούµενη απάντηση ("και ναι και όχι…") έξι (6)/30   20% 
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Κατηγορίες απαντήσεων (αιτιολόγηση)    Τιµές   Ποσοστό 
(1) 1. Καµία αιτιολόγηση (µε θετική ή αρνητική απάντηση) τρεις (3)/50  6% 
(2) 2α. Ναι, αν γίνουν έρευνες σε βάθος, σε όλα τα επίπεδα δύο (2)/50  4% 
(3) 2β. Ναι, αν αναζητήσουµε επιζώντες και 
συζητήσουµε µαζί τους      έξι (6)/50  12% 
(4) 2γ. Ναι, αν ανατρέξουµε σε αρχεία, εφηµερίδες, εικόνες, 



φωτογραφίες της εποχής     επτά (7)/50  14% 
(5) 2δ. Ναι, αν µελετήσουµε ιστορικά βιβλία   τέσσερις (4)/50  8% 
(6) 2ε. Ναι, αν χρησιµοποιήσουµε το διαδίκτυο   µία (1)/50  2% 
(7) 2στ. Ναι, αν εκµεταλλευτούµε την πρόοδο 
της επιστήµης της ψυχολογίας, για να µπορέσουµε 
να "διαβάσουµε" το χαρακτήρα και τη σκέψη 
των πρωταγωνιστών      µία (1)/50  2% 
(8) 2ζ. Ναι, επειδή η αλήθεια πάντοτε µαθεύεται   µία (1)/50  2% 
(9) 3α. Όχι, επειδή οι περισσότεροι (ή και όλοι) από τους 
πρωταγωνιστές έχουν πεθάνει και τα αρχεία έχουν καταστραφεί οκτώ (8)/50  16% 
(10) 3β. Όχι, επειδή οι επιζώντες δε θέλουν και 
δεν τους επιτρέπεται να µιλήσουν    δύο (2)/50  4% 
(11) 3γ. Όχι, επειδή έτσι κι αλλιώς υποθέσεις κάνουµε. 
∆εν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε πώς σκέφτονταν οι Γερµανοί µία (1)/50  2% 
(12) 3δ. Όχι, επειδή η τρέλα (αντισηµιτισµός, ρατσισµός κ.λπ.) 
δε µπορεί ποτέ να εξηγηθεί     µία (1)/50  2% 
(13) 3ε. Όχι, επειδή οι συνέπειες του εκτοπισµού ίσχυσαν 
µόνο εκείνη την εποχή. ∆εν είναι τόσο µακροχρόνιες, 
ώστε να προβληµατίσουν κατοπινές γενιές, όπως εµείς  µία (1)/50  2% 
(14) 3στ. Όχι, επειδή όλα ήταν τόσο µυστικά και απόκρυφα τότε. 
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία     δύο (2)/50  4% 
(15) 3ζ. Όχι, επειδή ορισµένες πληροφορίες είναι απόρρητες 
και δεν έχουµε πρόσβαση σ' αυτές    δύο (2)/50  4% 
(16) 3η. Όχι, επειδή διαφορετική εκδοχή θα δώσουν 
οι Γερµανοί, διαφορετική οι Εβραίοι, διαφορετική 
οι ουδέτεροι ερευνητές      δύο (2)/50  4% 
(17) 3θ. Όχι, επειδή πιθανώς υπάρχουν οικονοµικοί 
ή πολιτικοί λόγοι, που δεν επιτρέπουν να µαθευτεί 
ποτέ η αλήθεια       δύο (2)/50  4% 
(18) 3ι. Όχι, επειδή πολλές φορές, µέσα από τις διηγήσεις, 
τα βιβλία κ.λπ. η ιστορία συγχέεται µε το µύθο   µία (1)/50  2% 
(19) 3ια. Όχι, επειδή ο κόσµος σήµερα δεν ενδιαφέρεται 
για τίποτε, παρά µόνο για την προσωπική του ζωή 
και καλοπέραση (παροντισµός)     µία (1)/50  2% 
(20) 3ιβ. Όχι, επειδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον 
για την Ιστορία γενικώς      µία (1)/50  2% 
(21) 3ιγ. Όχι, επειδή ζούµε σ' ένα κόσµο 
όπου κυριαρχεί το ψέµα και ο καθένας 
κοιτάει να βολευτεί      µία (1)/50  2% 
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ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α: «Απουσία 
ενσυναίσθησης»   Αδυναµία για κάθε είδους ενσυναισθητική 

προσέγγιση. 

«Ψευδο-ιστορική» ενσυναίσθηση 
(Β1) 

Το παρελθόν παρουσιάζεται ως «παράξενο»-
«απλοϊκό» (divi)· δε διαφαίνεται προσπάθεια να 
γίνει κατανοητό. Οι πράξεις των ανθρώπων του 
παρελθόντος είναι ακατανόητες, επειδή εκείνοι 
αντιµετωπίζονται σαν να ήταν διανοητικά 

ανεπαρκείς ή όχι τόσο έξυπνοι όσο είµαστε εµείς, 
ανόητοι, ηθικά ελαττωµατικοί ή δεν ήξεραν να 

κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό που έκαναν τότε. 

«Γενικευµένα στερεότυπα» (Β2) 

Οι πράξεις του παρελθόντος εξηγούνται σύµφωνα 
µε συµβατικά στερεότυπα ρόλων, θεσµών κ.λπ., ενώ 
αποδίδονται στους ανθρώπους του παρελθόντος 
πολύ γενικευµένες διαθέσεις (λ.χ. «θα το έκαναν 

αυτό, έτσι δεν είναι;») 

Β: «Ύπαρξη 
ενσυναίσθησης» 

«Μη θεµελιωµένη ενσυναίσθηση» 
(Β3) 

Προσπάθεια για ενσυναίσθηση, η οποία όµως δε 
θεµελιώνεται µε συγκεκριµένα επιχειρήµατα 

Γ: «Ύπαρξη 
ενσυναίσθησης» «Λογική- καθηµερινή ενσυναίσθηση» 

Η ενσυναίσθηση θεµελιώνεται µε σύγχρονους, 
λογικούς όρους. Οι πράξεις του παρελθόντος 
εξηγούνται σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη 

περίσταση, στην οποία βρέθηκαν οι πρωταγωνιστές· 
αλλά αυτό γίνεται µε καθηµερινούς όρους. ∆εν 

υπάρχει συνεπής και σαφής διαχωρισµός ανάµεσα 
σ’ αυτό που εκείνοι θα µπορούσαν να γνωρίζουν και 

σ’ αυτό που εµείς τώρα ξέρουµε ή ανάµεσα σε 
πεποιθήσεις και αξίες των ανθρώπων του 

παρελθόντος και δικές µας. Στο στάδιο αυτό 
εντάσσονται και οι περιπτώσεις αναχρονισµού και 
ταύτισης µε τους ανθρώπους και τις καταστάσεις 

του παρελθόντος. 

«Περιορισµένη ιστορική 
ενσυναίσθηση» (∆1) 

Η ενσυναίσθηση θεµελιώνεται µε ιστορικούς όρους, 
αλλά είναι σχετικά περιορισµένη. Τα παιδιά 

αναγνωρίζουν ότι οι γνώσεις των ανθρώπων του 
παρελθόντος, οι πεποιθήσεις και οι αξίες τους 

µπορεί να διέφεραν από τις δικές µας και ότι οι 
προθέσεις και οι σκοποί των ανθρώπων µπορούν να 
είναι σύνθετοι, εξειδικευµένοι και πολύπλοκοι. 

∆: «Ύπαρξη 
ενσυναίσθησης» 

«Εξελιγµένη ιστορική ενσυναίσθηση» 
(∆2)  

Έχουν διαµορφωθεί και ενεργοποιηθεί ιστορικές 
δεξιότητες και, κατά συνέπεια, οι απόψεις 

θεµελιώνονται µε ιστορικούς όρους σε σχέση µε το 
ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο. Οι πράξεις του 

παρελθόντος τίθενται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
πεποιθήσεων και αξιών. Αναγνωρίζεται ότι οι 
πράξεις του παρελθόντος µπορούν να γίνουν 

αντιληπτές ως πράξεις που έχουν υπονοούµενους 
και λανθάνοντες-µη προφανείς σκοπούς και 

αφορούν ζητήµατα που δεν σχετίζονται µ’ αυτές 
φανερά. 



 

Η διδακτική του χρονογραφήµατος 
 
Παναγιώτης Ν. Ξηντάρας , Προϊστάµενος  Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής                                       
Καθοδήγησης Β/θµιας Εκπ/σης στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πελοποννήσου 
                 
 
 

1. H προβληµατική του θέµατος  
 
      Το κειµενικό είδος του χρονογραφήµατος, δηµοσιογραφικό ως προς την αφόρµηση και 
λογοτεχνικό ως προς την υφή του, παρουσίασε µεγάλη άνθηση στα τέλη του 19ου  και στις αρχές του 
20ου αιώνα.35  Εξακολουθεί και σήµερα να αποτελεί µέρος του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου, 
άλλοτε διατηρώντας τα εύσηµα της εύχυµης πορείας του και άλλοτε αποτυπώνοντας τα πεζολογικά 
στοιχεία της δηµοσιογραφικής γραφής. 
      Αντιπροσωπευτικά δείγµατα του κειµενικού αυτού είδους περιέχονται στα παλαιά 
‘’Αναγνωστικά’’ του δηµοτικού σχολείου, στα ‘’Νεοελληνικά Αναγνώσµατα’’ γυµνασίου και 
λυκείου, καθώς και στις νεότερες αντίστοιχες σειρές ‘’Η γλώσσα µου’’ της πρωτοβάθµιας και στα 
‘’Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας’’ της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
      Μάλιστα, δε θα υπερβάλλαµε αν ισχυριζόµασταν ότι ‘’ανετράφηµεν οι παλαιότεροι 
χρονογραφικώς’’ µε τα ανεπανάληπτα χρονογραφήµατα του Σπύρου Μελά, του Παύλου Νιρβάνα, 
του Τίµου Μωραϊτίνη και άλλων χρονογράφων, τα οποία είναι ζωηρώς αποτυπωµένα στη συνείδησή 
µας. 
      Στην τελευταία επανέκδοση της σειράς ‘’Έκφραση - Έκθεση’’ της α’ τάξης λυκείου 
περιλαµβάνεται η επιγραφόµενη ενότητα ‘’Χρονογράφηµα’’ µε κατατοπιστική και περιεκτική 
εισαγωγή συνοδευόµενη από επτά αντιπροσωπευτικά χρονογραφήµατα. 
     Παρότι αποτελεί κειµενικό είδος µε πληθωρική παραγωγή, από την πλευρά της παιδαγωγικής 
επιστήµης δεν έχει εξετασθεί η  δ ι δ α κ τ ι κ ή  του πλευρά, ώστε να αναζητούνται, κατά τη 
διδασκαλία, τα ιδιαίτερα στοιχεία του που το διαφοροποιούν από τα άλλα συγγενικά κειµενικά είδη 
και να σχηµατίζουν οι µαθητές σαφή αντίληψη του είδους αυτού. 
 

2. Σκοπός  της ανακοίνωσης  / Ερευνητικά ερωτήµατα 
 
      Σ κ ο π ό ς, λοιπόν, της ανακοίνωσης αυτής είναι να δείξει τα ειδοποιά στοιχεία του 
χρονογραφήµατος και ιδιαίτερα τον τρόπο προσέγγισής τους σε συγκεκριµένο κείµενο. 
      Ειδικότερα, ανακύπτουν επιµέρους ερωτήµατα που απαιτούν απαντήσεις. Τέτοια µπορεί να είναι: 

 Από πού αφορµάται ο χρονογράφος ; 
 Επιλέγει το θέµα του ανάµεσα σε άλλα ή το εφευρίσκει ; 
 Σε τι στοχεύει ; 
 Ποια η µορφή του συγκεκριµένου χρονογραφήµατος;  (µονόλογος, διάλογος, διήγηση, ανάµνηση, 
ανέκδοτο, περιγραφή, εντύπωση, κριτική, διαµαρτυρία, επιστολή, συζήτηση κ.λ.π ) 

 Πώς δοµείται η κάθε µορφή του ; (συνειρµικά ή συλλογιστικά ;) 
 Λειτουργούν κειµενικοί ήρωες; 
 Συµπίπτει ο τίτλος µε το θέµα ; Πού διαφοροποιούνται ; 
 ∆ιατηρούνται τα επικαιρικά του στοιχεία ή, παρότι ‘’εφήµερο’’ είδος, αποχτά  διαχρονικότητα; 
 Τι επιδιώκουµε διδάσκοντας χρονογράφηµα στους µαθητές; 

                                                 
35 Παναγιωτόπουλος Ι.Μ. ,1936, σελ.134 



 Κυρίως όµως αναζητούνται τα ιδιαίτερα στοιχεία ύφους, του συγκεκριµένου χρονογραφήµατος, τα 
οποία προκαλούν, κατά την ανάγνωση, τη χρονογραφική τέρψη; 
      Σε αυτά και άλλα παραπληρωµατικά ερωτήµατα θα προσπαθήσει η ανακοίνωση να δώσει 
απαντήσεις, ώστε να διαφοροποιήσει τη διδακτική του χρονογραφήµατος από άλλα, συγγενικά ή µη, 
κειµενικά είδη και να δείξει ότι στο είδος αυτό αποκρυσταλλώνεται η ζέουσα καθηµερινότητα, η 
οποία εστιάζεται περισσότερο στα  µικρά και ουσιώδη  και λιγότερα  στα φανταχτερά και θορυβώδη 
γεγονότα  της ηµέρας.  
 

3.Συλλογή του ερευνητικού υλικού 
 

Αρχικά, υπογραµµίζουµε ότι η επιστηµονική έρευνα γύρω από το χρονογράφηµα και τα 
συγγενικά του είδη (ευθυµογράφηµα, σχολιογράφηµα, επιφυλλίδα και δοκίµιο) είναι ανύπαρκτη έως 
σήµερα, παρόλη τη πληθωρική παραγωγή τους,  όπως αναφέραµε.  Κατ΄ ακολουθία λείπουν τα 
επιστηµονικά δεδοµένα από τα οποία θα αφορµηθεί και στα οποία θα στηριχθεί η διδακτική 
επιστήµη, για να συνθέσει τη µεθοδολογία της και να την προτείνει ως µέθοδο για εφαρµογή στη 
διδακτική πράξη.   
 Βέβαια, επιβάλλεται να τονιστεί ότι η ευσύνοπτη εισαγωγή – που προτάσσεται στην ενότητα 
«Χρονογράφηµα», η οποία συσσωµατώνεται στο εγχειρίδιο της «Έκφρασης – Έκθεσης» της πρώτης 
τάξης λυκείου36 – αποτελεί κατατοπιστικότατο προϊδεασµό για το κειµενικό αυτό είδος και έχουµε 
την πεποίθηση ότι, εάν διδαχθεί µε τη  ζέουσα και δέουσα προσοχή, επαρκεί, για να σχηµατίσει ο 
µαθητής εδραία  αντίληψη γι΄ αυτό το είδος του λόγου. Ωστόσο, για λόγους επιστηµονικής 
δεοντολογίας, επιβάλλεται να εξετάσουµε ευρύτερα το κειµενικό αυτό είδος. 
 

4. Τα ευρήµατα 
 Για να δοθούν, λοιπόν, απαντήσεις στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήµατα, η µόνη πηγή 
άντλησης σχετικού γνωστικού υλικού, είναι οι σκόρπιες απόψεις των ίδιων των χρονογράφων που 
κατά καιρούς διατυπώθηκαν ευκαιριακά, σε χρονογραφήµατα ή άλλα σχετικά άρθρα που 
δηµοσιεύθηκαν σε εφηµερίδες και περιοδικά, καθώς και κάποιες απόπειρες γραµµατολογικής 
εξέτασης και ειδολογικής ταξινόµησης του χρονογραφήµατος σε έγκυρα εγκυκλοπαιδικά λεξικά37 
και σύντοµες γραµµατολογίες38, στα οποία περιστράφηκε η έρευνά µας, και από την οποία 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  

4.1. Το υφολογικό του εύρος 
Εξαρχής, βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι το χρονογράφηµα παρουσιάζει µεγάλο υφολογικό 

εύρος, γιατί ο κάθε καλλιεργητής του τού δίνει διαφορετική οπτική γωνία και διαφορετική θεµατική 
και διαφορετική εκφραστική επένδυση. Είναι το κειµενικό είδος ανάµεσα στην ειδησεογραφική ύλη, 
τη σχολιογραφία και την αρθρογραφία που διαθέτει τη µεγαλύτερη ελευθερία κίνησης και γραφής. 
«Αν ο αρθρογράφος γίνεται ο φορέας της κοινής γνώµης, επάνω στα πολιτικά ή άλλα θέµατα της 
ηµέρας, ο χρονογράφος απηχεί τους διαλογισµούς της ίδιας της κοινής γνώµης» σε πλήθος θεµάτων, 
µικρών και ασήµαντων, που όµως «συνθέτουν την ανθρώπινη ζωή»39. Γι  ́αυτό και είναι δύσκολο να 
καταταγεί ειδολογικά.  

4.2. Οι χαρακτηρισµοί : δηµοσιογραφικό, λογοτεχνικό , παραλογοτεχνικό 
Κατά καιρούς άλλοι το χαρακτήρισαν «δηµοσιογραφικό»40 είδος, άλλοι «λογοτεχνικό»41 και 

άλλοι «παραλογοτεχνικό».42 Χαρακτηρισµοί που επιφανειακά εξεταζόµενοι φαίνεται ότι 
                                                 
36 Τσολάκης  Χρ.-Αδαλόγλου Κ.  κ.ά., 2004  
37 ∆ηµητράκος ∆.,1954, Λεξ. Πρωίας / Εγκ.Λεξ. Ελευθερουδάκη. 
38 Καθάρειος Αλ.,1948, σσ.383-384/Μαστροδηµήτρης Π.∆.1990,/ Βελουδής Γ., 2002,σελ.188 
39 Σκοπετέας Στ., 1959 , σσ .  ιστ΄- ιζ΄  
40 Λεξ.Πρωιας /Αποστολίδης Ηρ.Ν.1933 σελ. 386/Βελλιανίτης Θ.χ.χ /Παλαιολόγος Π.,1939,σελ.7 
41 ∆ηµητράκος ∆.,1954/Σερούιος Γ. στο Εγκ. Λεξ. Ελευθερουδάκη και στο Σκοπετέας Στ.,1959 
σελ.η/Παναγιωτόπουλος Ι.Μ.,1936, σελ.134 
42 Νιρβάνας Π.,1928 και στο Σκοπετέας Στ.,1959 σελ. η΄ 



αντιφάσκουν. Βαθύτερα όµως ερευνώµενοι προκύπτει ότι ο ένας προσεγγίζει τον άλλο και τον 
συµπληρώνει. Αναµφισβήτητα, ο χαρακτηρισµός «δηµοσιογραφικό» είδος δίνει το στίγµα ότι το 
χρονογράφηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εφηµεριδογραφίας και των περιοδικών. Γεννιέται 
µέσα στα δηµοσιογραφικά γραφεία43, πηγάζει από την επικαιρότητα των γεγονότων, αυτή σχολιάζει 
και αυτή υπηρετεί. ∆εν µπορεί να νοηθεί χρονογράφηµα και χρονογράφος µακράν και ερήµην της 
δηµοσιογραφίας. Ο χρονογράφος δε γράφει χρονογραφήµατα µε σκοπό, σε κάποια µέλλουσα 
χρονική στιγµή, να τα εκδώσει σε συλλογή, γιατί, τότε, χάνεται η απεικόνιση της ζέουσας 
επικαιρότητας και δεν προκαλείται το ενδιαφέρον των αναγνωστών. Συχνά-πυκνά  βέβαια, εκδίδουν 
οι χρονογράφοι  επιλεγµένα χρονογραφήµατά τους σε συλλογές, αλλά πρώτα αυτά  έχουν υπηρετήσει 
τη συγκεκριµένη επίκαιρη χρονική στιγµή ως µέρος της εφηµεριδογραφίας, ή περισσότερο φιλόδοξα, 
ως απάνθισµα της επικαιρογραφίας.  

 Τότε, όµως, η συλλογή αναγκαστικά αναφέρεται στο παρελθόν, µετατρέπεται δηλαδή σε 
παρελθοντολογία, µε την ετυµολογική διαφάνεια του όρου και χωρίς µειωτικό υπαινιγµό- και 
απεικονίζει την παρελθούσα ζωή, όχι την επίκαιρη καθηµερινότητα που αποτελεί την κύρια 
αποστολή του. Έτσι, αφίσταται από τον κύριο στόχο του που είναι η «παροντογραφία» και 
«παροντολογία». 

Ο δεύτερος χαρακτηρισµός «παραλογοτεχνικό» είδος, αποδίδει το ύφος ορισµένων 
χρονογράφων, οι οποίοι εκκινούν θεµατικά από την επικαιρότητα, αλλά δεν κατορθώνουν να 
αποµακρύνουν από το σώµα του χρονογραφήµατος τα επικαιρικά σήµατα ούτε να το επενδύσουν 
απόλυτα µε λογοτεχνική έκφραση. Το χαρακτηρισµό αυτό προσυπέγραψαν, παραστατικότητα, οι 
χρονογράφοι  Παύλος Νιρβάνας, ο οποίος επισηµαίνει ότι το χρονογράφηµα «έχει το δικαίωµα να 
παρίσταται στο νάρθηκα, τουλάχιστο, του ναού της τέχνης»44 και ο Σπύρος Μελάς που τονίζει ότι 
είναι «το είδος που κάνει τον πρεσβευτή της λογοτεχνίας στη δηµοσιογραφία».45 Επίσης, κάπως 
αντίστροφα και παραπλήσια, ο Γιώργος  Σκαµπαρδώνης αναφέρει ότι «το χρονογράφηµα είναι το 
µόνο δηµοσιογραφικό είδος που {….} δρα  ως  παράκτιος αλιεύς της λογοτεχνίας».46

Ο τρίτος χαρακτηρισµός «λογοτεχνικό» είδος σχετίζεται  περισσότερο µε την περίοδο της 
ακµής του, δηλαδή τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα τότε που «ανήχθη ενίοτε εις έξοχον 
περιωπήν και απετέλεσε, αναµφισβητήτως, εξαίρετον λογοτεχνικόν είδος».47 Χαρακτηρισµός στον 
οποίο µπορούν να συµπεριληφθούν και οι µεταγενέστεροι χρονογράφοι  Σπύρος  Μελάς,  Παύλος 
Παλαιολόγος,48  ∆ηµήτρης  Ψαθάς,  Φρέντυ Γερµανός κ.α. 

Εποµένως, ο παραπάνω σχολιασµός µας επιτρέπει µε ασφάλεια να δεχθούµε  ότι το 
χρονογράφηµα είναι δηµοσιογραφικό είδος ως προς την επίκαιρη αφόρµηση, το χώρο δηµιουργίας 
και το έντυπο δηµοσίευσης.  Συνάµα είναι λογοτεχνικό είδος ,όταν διακρίνεται για την καλλιέπεια και 
κατορθώνει να υπερβεί τα ιδιότυπα επικαιρικά σήµατα(γεγονός, πρόσωπο, τόπος, χρόνος, αφορµή, 
κατάσταση, θέµα), όπως  αποτυπώνονται  παρακάτω. Στις κατώτερες όµως στιγµές του είναι 
παραλογοτεχνικό. Τρεις, λοιπόν, χαρακτηρισµοί που αλληλοσυµπληρώνονται και αποδίδουν πιστά 
τη φύση αυτού του κειµενικού είδους. 

 
4.3. Ορισµός χρονογραφήµατος 

Κατά καιρούς διατυπώθηκαν διάφοροι ορισµοί (Ιούλιος Λεµαίτρ, Πλ.Ροδοκανάκης , 
Ιω.Κονδυλάκης, Γ. Σερούιος ,Π.Νιρβάνας, Φ.Πολίτης,Ηρ. Ν. Αποστολίδης, Νικ. Επισκοπόπουλος, 
Θ. Βελλιανίτης, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Φ. Γιοφύλλης, Σπ. Μελάς, Π. Παλαιολόγος κ.ά) για το 
κειµενικό αυτό είδος, άλλοι ευρύτεροι και άλλοι στενότεροι, οι οποίοι όµως συγκλίνουν στα βασικά 
του χαρακτηριστικά.  

                                                 
43 Παλαιολόγος  Π.,1939, σελ.7 /Κοκκινάκη N.1992, σελ. 25  
44 Πρακτικά  Ακαδηµίας Αθηνών, τόµ.Γ , 1928, σελ.171 κ.ε./Σκοπετέας Στ., 1959, σελ. ια΄ 
45 Μελάς  Σπ., 1853 στο Σκοπετέας Στ. ,1959, σελ. ια΄ 
46 Σκαµπαρδώνης Γ., 1991, σελ. 567 
47 Παναγιωτόπουλος Ι.Μ., 1936, σελ. 134 και στο Σκοπετέας Στ. ,1953, σελ. ι’  
48 Σκοπετέας Στ. ,1959, σσ ζ΄-ια΄  



Το χρονογράφηµα, λοιπόν, ως κειµενικό είδος διαδροµώντας πορεία 158 χρόνων,49 µπορεί να 
οριοθετηθεί µε την ακόλουθη µορφή και να εκφραστεί µε λογοτεχνίζουσα διατύπωση, η οποία 
µπορεί να συµπεριλάβει την ποικιλία των υφολογικών διακυµάνσεων των χρονογράφων. 

«Σκόρπιες καταγραφές της ζωής, σε ώρες ψυχικής ευφορίας. Συγκινήσεις και ευαισθησίες σε 
σηµαντικά και ασήµαντα στην αέναη µεταβολή της ζωής. Παρατηρήσεις, επισηµάνσεις, 
προειδοποιήσεις, σκέψεις, συναισθήµτα και εντυπώσεις από το πέταγµα της µύγας ως το κέντρο της 
πολιτικής. Άλλοτε ως σχόλιο εύθυµο ή σοβαρό, άλλοτε ως περιπαικτική διάθεση, άλλοτε ως κριτική 
µε αντικειµενική προαίρεση, άλλοτε ως ευθεία επίθεση – ξέσπασµα οργής – για τα κακώς κείµενα. 
Αυτό είναι, άλλωστε το χρονογράφηµα. 

Είναι το χαριτωµένο κορφολόγηµα εντυπώσεων της στιγµής την ώρα που το πνεύµα του 
χρονογράφου βρίσκεται σε κατάσταση αφρού σαµπάνιας. Το πέταγµα της πεταλούδας πάνω από τα 
ρόδια και τ’ αγκάθια. Το αδέσµευτο και πεταχτό που ιριδίζει και γοητεύει, χωρίς να κουράζει. Μια 
λουκιανική ανατοµία του καθηµερινού, δηµόσιου και κοινωνικού βίου».50  

Ως µικτό, λοιπόν, κειµενικό είδος το χρονογράφηµα, δηµοσιογραφικό και λογοτεχνικό, 
εκκινεί από την επικαιρότητα και ίσταται µεταξύ δηµοσιογραφίας και λογοτεχνίας51 άλλοτε 
προσεγγίζοντας περισσότερο την πρώτη και άλλοτε τη δεύτερη. 

Εµπνέεται από επίκαιρα περιστατικά και γεγονότα, σηµαντικά ή ασήµαντα, ευχάριστα ή 
δυσάρεστα, πνευµατικά ή υλικά, συντηρητικά ή προοδευτικά, παλαιά ή νέα, ατοµικά ή κοινωνικά, 
ευτυχή ή ατυχή52,σοβαρά ή αστεία, τα οποία σχολιάζει σε ύφος ελαφρό, ευτράπελο ή 
παραδοξολογικό και συχνά παιγνιώδες53 από το οποίο δεν αποκλείεται η ελαφρά φιλοσόφηση.54

Συνήθως, ο καλός χρονογράφος δεν επιλέγει το θέµα που µεταξύ πολλών επίκαιρων, αλλά το 
εφευρίσκει.55 Επινοεί δηλαδή την οπτική γωνία από την οποία θα το πραγµατευτεί και φροντίζει να 
διακρίνεται για την πρωτοτυπία της, ώστε να κινήσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών του. Αυτή, 
βέβαια, την ευρηµατικότητα (θεµατική, δοµική ή εκφραστική), δε τη συναντάµε σε όλους τους 
χρονογράφους ούτε σε όλα τα χρονογραφήµατα. Πάντως, όταν υπάρχει αποτελεί σηµαντική ιδιότητα 
του χρονογραφήµατος και βασικό προσόν χρονογράφου. 

 
4.4.Χαρακτηριστικά του χρονογραφήµατος 

 
Η έρευνά µας σε ποικίλες απόψεις χρονογράφων έδειξε ότι το χρονογράφηµα χαρακτηρίζουν 

τ’ ακόλουθα γνωρίσµατα: το εύθυµο στοιχείο, η συνύπαρξη σοβαρότητας , χιούµορ,56 ειρωνικής , 
σκωπτικής και κάποτε  σατιρικής διάθεσης,57 η ευτραπελία,58 και η παραδοξολογία.59 Η παράθεση 
σωρειτών,60 των οποίων όµως η βάση είναι τεχνητώς αφελής και παράδοξη, η αυθαίρετη άρνηση της 

                                                 
49 Σκοπετέας Στ., 1959, σελ. κ΄ «{…} στον ιστορικό περίπατο του Κωνσταντίνου Πωπ, το δειλινόν της 20 
Αυγούστου 1948, από τον οποίο εγεννήθη {…} η πρώτη µορφή του ελληνικού χρονογραφήµατος {…}» 
50 Ξηντάρας Π.Ν., 1992, σσ 13-16.  
 
51 Παναγιωτόπουλος Ι.Μ.,1936,σελ.134 και στο Σκοπετέας Στ.,1959, σελ.ι’    
52 Τσολάκης Χρ.  κ.ά ,2004, σελ. 280  
53 Σερούιος Γ. στο Εγκ. Λεξ. Ελευθερουδάκη  και Σκοπετέας Στ. 1959, σελ. η΄   
54 Σερούιος Γ. στο εγκ. Λεξ. Ελευθερουδάκη και στο Σκοπετέας  Στ. 1959, σελ. η΄/Νιρβάνας Π. 1928, σελ. 
171/Μενάρδος Σ. στο Σκοπετέας Στ. 1959, σελ. θ’ /Παναγιωτόπουλος Ι.Μ. ,1936, σελ. 134 και στο Σκοπετέας 
Στ., 1959, σσ θ΄-ι΄/ Εγκ. Λεξ. Ηλίου και στο Σκοπετέας Στ. 1959, σελ. ι’ /Χουρµούζιος Αιµ., 1939/ Παλαιολόγος 
Π. ,1973. 
55 Ξενόπουλος Γρ., 1940, σελ. 1. 
56 Χουρµούζιος Αιµ. ,1939. 
57 Σκοπετέας Στ., 1959, σελ. ιβ΄ 
58 Λεξ. Πρωίας /Βελλιανίτης Θ. , χ.χ..  
59 Λεξ. Πρωϊας /Πολίτης Φ. ,1938, τοµ. Α, σσ   45-55 και στο Σκοπετέας Στ. ,1959 , σελ. η΄.   
60 Μπαµπινιώτης Γ. ,(1998), σελ. 1751 «Σωρίτης και σωρείτης: (στη λογική) σύνθετος ,βραχυλογικός 
συλλογισµός, στον οποίο παραλείπονται τα επιµέρους συµπεράσµατα και προβάλλεται µόνο το τελικό και ο 



κοινής λογικής χωρίς καµιά βαθύτητα σκέψης, οι ευτράπελοι συλλογισµοί που ερεθίζουν την 
περιέργεια και προκαλούν το χαµόγελο.61 Ακόµη, η ηπιότητα της έκφρασης, των κρίσεων αλλά και η 
αποφυγή των συγκρίσεων µε αντιλήψεις απόλυτης ηθικής, η πνευµατική φιλαρέσκεια, ο συνδυασµός 
φωνηέντων και συµφώνων µέσα στη λέξη (παραδοξολογία), τα αρµονικά συµπλέγµατα γραµµάτων 
(= αισθητισµός), τα λογοπαίγνια.62 Επιπλέον, η παραστατική ικανότητα και η αφηγηµατική χάρη, ο 
ευρηµατικός και αναµνηστικός πλούτος, η τάση προς το παιγνιώδες και «το παρά προσδοκίαν 
γράφειν» του Αριστοτέλη, η θυµόσοφη επιστασία της επιφάνειας των πραγµάτων, ο πρωτότυπος και 
παράδοξος αντιρρητικός διαστοχασµός, η λεκτική ακροβασία63  αλλά και λυρικός χρωµατισµός, 
χωρίς έξαρση, του περιεχοµένου.64  

Στα παραπάνω γνωρίσµατα του χρονογραφικού ύφους προστίθενται οι κατάλληλες και 
πρωτότυπες, ενδεχοµένως, λεκτικές συνάψεις (επιθέτων µε ουσιαστικά), ο ευφυής παραλληλισµός 
απόψεων, ο ελλειπτικός λόγος µε την κοφτή φράση, ο διάλογος, η γλαφυρότητα, η δραµατοποίηση, η 
χάρη της γλώσσας. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί η φανταστική σχέση µε την πραγµατικότητα, διότι 
το χρονογράφηµα αποτελεί µορφή τέχνης του λόγου που δεν αποδίδει πιστά την πραγµατικότητα. 
«Κάτι που δεν µπορεί να γραφεί στο ρεπορτάζ, τρυπώνει εύκολα στο χρονογράφηµα και διαφεύγει η 
µήνυση»65 . 
     Επίσης, µε την  ποικίλη θεµατική του και την ποικιλοµορφία των τρόπων γραφής του  
«εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις  της φιλικής , ευχάριστης και τακτικής  επικοινωνίας  
χρονογράφου και κοινού».66 Οι αναγνώστες, όταν εκλεκτοί  χρονογράφοι θεραπεύουν αυτό το είδος 
του λόγου,  αισθάνονται συναισθηµατικό δέσιµο µε το χρονογράφο. Αυτό καταδεικνυόταν, όταν ο 
χρονογράφος απουσίαζε για µικρό ή µεγάλο  χρονικό διάστηµα από τη στήλη του, οι αναγνώστες 
εξέφραζαν   την αδηµονία τους, µε επιστολές, προς την εφηµερίδα.  
      Ακόµη , πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα παραπάνω γνωρίσµατα  δεν είναι σταθερά  και 
επαναλαµβανόµενα, διότι  ο κάθε χρονογράφος  διαθέτει το προσωπικό του  ύφος67 του οποίου οι 
παραλλαγές68 είναι τόσες  όσα και τα χρονογραφήµατα. Ωστόσο ,µερικά από τα συνήθη γνωρίσµατά 
του είναι το κοφτό, λιτό και ζωντανό ύφος, το οποίο χαρακτηρίζει ο µικροπερίοδος  λόγος, η 
παρατακτική  σύνδεση ή το ασύνδετο σχήµα, η µεταγραφή της προφορικότητας σε γραπτότητα, µε 
κύριο γνώρισµα την παράλειψη του ρήµατος  ή του  ονόµατος.69 Ακόµη, στο χρονογράφηµα  
αποτυπώνονται προφορικές  δοµές του λόγου και εγγράφονται λέξεις και φράσεις της 
καθηµερινότητας , που παρουσιάζουν  ιδιαίτερη χροιά και ζωντάνια, χαρακτηριστικά τα οποία 
εναπόκεινται  στον προσωπικό χειρισµό της γλώσσας από τον κάθε  χρονογράφο. 
 

4.5. Στόχοι του χρονογραφήµατος 
 
      Τα  χαρακτηριστικά αυτά του χρονογραφήµατος µπορούν να εκδηλωθούν ανάλογα µε το θέµα , 
τη στιγµιαία έµπνευση του χρονογράφου και το συγκεκριµένο στόχο που αυτός επιδιώκει  στην 
επικοινωνιακή περίσταση µε τους αναγνώστες του. Αποσκοπεί δηλαδή άλλοτε να διαλεχθεί, να 
ενηµερώσει,  να παρέµβει,  να υποδείξει , να συµβουλεύσει , να διδάξει.70 Αλλοτε να ερωτολογήσει, 

                                                                                                                                                         
οποίος µπορεί να αναλυθεί σε τόσους άλλους απλούς συλλογισµούς , όσες είναι και οι προτάσεις που τον 
αποτελούν εκτός από την πρώτη και την τελευταία» 
61 Πολίτης Φ., 1938, τόµ. Α , σσ   45-55.     
62 Σκοπετέας Στ., 1959, σελ. θ΄. 
63 Αποστολίδης Ηρ. Ν., 1933, σελ. 386 και στο Σκοπετέας Στ., 1959 , σελ. θ΄. 
64 Παναγιωτόπουλος  Ι.Μ. , 1936, σελ. 134.  
65 Εφηµ. Ελευθεροτυπία, 25-10-1990. 
66 Τσολάκης Χρ., κ.α., 2004, σελ. 280.  
67 Γιοφύλλης Φ., 1954 στο Σκοπετέας Στ.,1959, σελ. ι’ /Γερµανός Φρ. 1992, σελ. 29/Κοκκινάκη Ν. 1992, σελ. 
25/∆ήµου Ν., 1992, σσ  42-43  
68 Τσολάκης Χρ. κ.ά. ,2004, σελ. 280  
69 Τσολάκης Χρ. κ.ά. ,2004, σελ. 280   
70 Τσολάκης Χρ. κ.ά. ,2004, σελ. 280  



να  «φυσιολογήσει» ,να «γλωσσολογήσει», να φιλολογήσει , να «λογοτεχνήσει»,να κοινωνιολογήσει 
και κάποτε να θεολογήσει. Αλλοτε , να συγκινήσει, να ευαισθητοποιήσει, να υπογραµµίσει, να 
παρακινήσει, να ενθαρρύνει, να επαινέσει και να επιβραβεύσει ,να διαµαρτυρηθεί, να στηλιτεύσει 
και, σπανιότερα, να  ειρωνευτεί, να επιτιµήσει ,να σαρκάσει και  να πολιτικολογήσει.    
    Γι’ αυτό η µορφή που λαµβάνει το χρονογράφηµα είναι πολυπρισµατική . Μπορεί να πάρει τη 
µορφή  του µονολόγου, της προσωρινής εκµυστήρευσης, του διαλόγου, των εντυπώσεων, των 
επισηµάνσεων, των συγκινήσεων, της ευαισθησίας, της αφήγησης, ανεκδότου, του στιγµιότυπου, της 
επιστολής,71 της συζήτησης, της αδροµερούς βιβλιοπαρουσίασης, της κριτικής, της διαµαρτυρίας, του  
σύντοµου διηγήµατος , της προσωποποίησης .  

4.6  Συνειρµική µέθοδος 
   Ο χρονογράφος, για να εκφράσει τις οποιεσδήποτε σκέψεις του  και απόψεις του δεν ακολουθεί 
αυστηρούς κανόνες λογικής  ούτε κανόνες συλλογιστικής πορείας, σύµφωνα µε τους οποίους από τις 
προκείµενες καταλήγει  στο συµπέρασµα, αλλά συνήθως εκτυλίσσει τις σκέψεις του κατά τρόπο 
συνειρµικό. Ξεδιπλώνονται  δηλαδή στο νου  του παραστάσεις αντικειµένων, πραγµάτων, 
καταστάσεων, προσώπων, γεγονότων  συναισθηµάτων και ιδεών  µε τη συγκριτική µέθοδο ( 
παραλληλισµό  και αντίθεση), ώστε να  διαπιστώνει  και να καταλήγει σε οµοιότητες , αναλογίες  και 
διαφορές.  

4.7 ∆οµή / Πλοκή /Αφηγητές  
    Κατ’ ακολουθία  το χρονογράφηµα, όπως αναφέρθηκε, δε διαθέτει  γνωρίσµατα  σταθερής δοµής 
ούτε στοιχεία βαθύτερης σύνθεσης. Γράφεται συνήθως  πρόχειρα κάτω από την πίεση της τρέχουσας  
επικαιρότητας  και εξυπηρετεί τις ανάγκες72 της εφηµερίδας. Ωστόσο, το κειµενικό αυτό είδος 
χαρακτηρίζεται  γενικά από προοίµιο , ανάπτυξη και «λιλιπούτια» κάθαρση.73 Η ανάπτυξη των τριών 
αυτών, γενικά παραδεκτών, µερών πραγµατοποιείται  διαφορετικά  από τον κάθε δηµιουργό, 
αποτελεί  προσωπική του τεχνουργία και συνιστά το προσωπικό του ύφος. Η πλοκή δηλαδή  των 
επιµέρους, σε κάθε  χρονογράφηµα, στοιχείων δεν  είναι αποτέλεσµα  επιστηµονικών και µεθοδικών 
κανόνων αλλά προϊόν τέχνης. Θα πρέπει όµως να υπογραµµισθεί ότι , ενώ εξωτερικά παρουσιάζει  
διάρθρωση απλή , η γραφή  του είναι περίπλοκη  και δύσκολη υπόθεση. Απαιτούνται γνώσεις, 
παρακολούθηση προσώπων και πραγµάτων, στυλ, δούλεµα, ταλέντο και προπαντός κέφι,  
επισηµαίνει ο Παύλος  Παλαιολόγος. 74      
       Συχνά-πυκνά, όταν ο χρονογράφος  εισέρχεται στο χώρο της λογοτεχνίας, για να εξυπηρετήσει  
καλύτερα  την επίκαιρη  επικοινωνιακή περίσταση  και να κινήσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών  
του,  χρησιµοποιεί, όπως ο διηγηµατογράφος και ο µυθιστορηµατογράφος  κειµενικούς ήρωες  ή 
διαφορετικά αφηγητή/τές , δηλαδή πρόσωπα  κειµενικά , πλαστά  που αποτελούν  εφεύρηµα του 
χρονογράφου. Είναι το άλλο πρόσωπο στο οποίο ο δηµιουργός χρονογράφος  αναθέτει την αφήγηση.  
       Οι « “φωνές”  που µιλούν στο κείµενο – χρονογράφηµα είναι “φωνές” του αφηγητή ή  “των 
προσώπων”»75 , δεν είναι του χρονογράφου.  
        Βέβαια, ο χρονογράφος κρύβεται  πίσω από τον αφηγητή, αλλά χρησιµοποιεί εναλλακτικά 
µερικά πρόσωπα ως «κειµενικούς ήρωες» για δύο λόγους .Πρώτον , για να προσδώσει ζωντάνια και 
παραστατικότητα στο κείµενό του , ώστε να κινήσει την περιέργεια των αναγνωστών του και 
δεύτερον, για να διατυπώσει κάποιες απόψεις του , συνήθως αυστηρά επικριτικές,  για πρόσωπα και 
καταστάσεις, τις οποίες δε θα ήταν δυνατόν να τις εκφράσει , γιατί πολύ πιθανόν, να επέσυρε  τη 
µήνυση 76 των θιγοµένων ή την αυτεπάγγελτη  δίωξη  των εισαγγελικών- δικαστικών αρχών.  
 

                                                 
71 Σερούιος Γ. , στο Εγκ. Λεξ. Ελευθερουδάκη και στο Σκοπετέας Στ. 1959, σελ.η΄/Αποστολίδης Ηρ. Ν. ,1933, 
σελ. 386  
72 Τσολάκης Χρ. κ.ά., 2004, σελ. 281  
73 Ρώµας ∆., 1983, σελ. 9.   
74 Παλαιολόγος Π., 1939, σελ. 7.  
75 Μπαλάσκας Κ. ,1998, σελ. 20.  
76 Εφηµ. Ελευθεροτυπία , 25-10-1990.  



4.8 Αντιστοιχία  τίτλου – θέµατος – περιεχοµένου 
      Η έρευνα σε τίτλους χρονογραφηµάτων έδειξε ότι σπανιότατα ο τίτλος είναι δηλωτικός του 
θέµατος και κατ’ επέκταση του περιεχοµένου που αναπτύσσεται στο χρονογράφηµα.  Θέµα και 
περιεχόµενο λανθάνουν στον τίτλο. Ο τίτλος συνηθέστατα είναι κρυπτικός. Παραπλανά . ∆εν 
αποκαλύπτει. Συγκαλύπτει και ταυτόχρονα ερεθίζει  τη φαντασία  και παρακινεί τον νου  ν’ 
ακολουθήσει  τη δική του συνειρµική  νοητική διαδροµή. Ο αναγνώστης, µε βάση τον τίτλο δεν είναι 
καθόλου εύκολο να προσανατολισθεί στο θέµα  και πολύ περισσότερο στο περιεχόµενο. Οι τίτλοι, 
κατά κανόνα, είναι µεταφορικοί, και, ελάχιστες φορές, κυριολεκτικοί. Ο τίτλος εµπεριέχει την 
πρόθεση77 του χρονογράφου, αυτό δηλαδή  το οποίο στοχεύει να τονίσει , ενώ το θέµα  παρουσιάζει 
συνοπτικά το περιεχόµενο. Λ. χ. Τίτλος : ∆ύο αιώνες  σ’ έναν καθρέφτη.78 Θέµα: Πρεσβύτης 
αναµένει νεαρότατη ύπαρξη σε εστιατόριο.  Περιεχόµενο:  Η περιγραφή  των ερωτικών εκδηλώσεων 
του πρεσβύτη και ο ταυτόχρονος σχολιασµός τους σε ύφος περιπαικτικό.  

 
 

4.9 Σκοποί  Χρονογραφήµατος 
      Απ’ όλες τις επιµέρους συνιστώσες  του χρονογραφήµατος που αναφέρθηκαν παραπάνω εκτενώς 
και εξετάζουν την ιδιοτυπία του ως δηµοσιογραφικού – λογοτεχνικού είδους  , προκύπτουν  δύο 
γενικευτικοί σκοποί. Ο πρώτος και κύριος αποβλέπει στην τέρψη79 του αναγνώστη. Επειδή το 
χρονογράφηµα αποτελεί οργανικό µέρος της εφηµερίδας  δεν επιδιώκει να πληροφορήσει  το 
αναγνωστικό κοινό,  όπως η υπόλοιπη ειδησεογραφική ύλη, αλλά, ως µέρος της σχολιογραφίας,  να 
το τέρψει, γι’ αυτό και διαθέτει ελευθερία θεµατικής και γραφής.  
     Όλοι  οι επιµέρους στόχοι που καταγράφηκαν παραπάνω, συνιστούν ένα δεύτερο σκοπό έµµεσο 
αλλά πολύ ουσιαστικό , αποβλέπουν  δηλαδή να διαπαιδαγωγήσουν το αναγνωστικό κοινό, «να 
συµβάλουν στη διάπλαση της κοινωνίας µε τρόπο ευχάριστο αλλά και καυστικό».80 Το κοινό, κυρίως 
παλαιότερα, διαβάζοντας το ηµερήσιο χρονογράφηµα  , που « κατόπτριζε τα κοινωνικά και 
πνευµατικά, διεθνή πολλές φορές ζητήµατα ,  ενηµερωνόταν  και συγχρόνως φοιτούσε  σ’ ένα είδος 
φροντιστηρίου όπου µάθαινε να συζητεί ν’ αναλύει  και να ψυχολογεί».81 Συγχρόνως, συνήθιζε ν’ 
απολαµβάνει , έστω και στο ελάχιστο, την οµορφιά της τέχνης που πηγάζει  από  την πεζότητα της 
καθηµερινής ζωής.82 Γι’ αυτό το χρονογράφηµα υπήρξε «καθηµερινό µάθηµα πολιτισµού, αρετής 
και ευθυκρισίας»83 και ταυτόχρονα «λαµπρός παιδαγωγός στο σχολείο της ζωής».84 Για τους λόγους 
αυτούς ο χρονογράφος  γινόταν ο καθηµερινός οδηγός και δάσκαλος πολλών ανθρώπων και ,  όπως  
κάθε δάσκαλος έτσι κι’ αυτός, έχει βαθύτερο κίνητρο το «φιλάνθρωπον» του Αριστοτέλη, παρατηρεί 
ο Ευάγγελος Παπανούτσος.85  
 

4.10. Επικαιρότητα ή διαχρονικότητα ; 
    Πολλοί θεράποντες (Π.Νιρβάνας ,Σπ. Μελάς, Π.Παλαιολόγος κ.ά)                            
του χρονογραφήµατος , παρότι  το υπηρέτησαν µε πάθος και αφοσίωση , το χαρακτήρισαν 
«εφήµερο»86 και «κατώτατο»87 λογοτεχνικό είδος , που εξυπηρετεί την τρέχουσα επικαιρότητα και 
την άλλη µέρα χάνεται, για να  δώσει τη θέση του στο νέο χρονογράφηµα. Μελετώντας την άποψη 

                                                 
77 Ιατρόπουλος ∆. ,1991, σελ. 70 . 
78 Παλαιολόγος Π. , 1975, σσ    194-196.   
79 Σκοπετέας Στ. ,1959, σελ. ιβ΄ 
80 Τσολάκης  Χρ. κ.ά. ,2004, σελ. 280  
81 Σκοπετέας Στ. ,1959, σελ. ιγ΄ 
82 Παναγιωτόπουλος Ι.Μ., 1936, σελ. 134 και  Σκοπετέας  Στ. ,1959, σελ. ι΄ 
83 Σκοπετέας Στ., 1959, σελ. ιβ΄. 
84 Ζέγγελης Κ. ,1928, σελ. 171.  
85 Παπανούτσος Ε. ,1974, σελ. 16 στο Παλαιολόγος Π. 1974 και Τσολάκης Χρ. κ.ά. ,2004, σελ. 280  
86 Μελάς  Σπ. ,1936, σσ   11-12/Παλαιολόγος  Π. ,1939, σελ. 7/∆ήµου Ν. ,1984  
87 Σερούιος Γ. στο Εγκ. Λεξ. Ελευθερουδάκη και στο Σκοπετέας στ. 1959, σελ.η΄  
 



αυτή διαπιστώνουµε ότι εν πολλοίς  ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα,  διότι στο χρονογράφηµα 
αποτυπώνονται  τα  σήµατα της ηµέρας (γεγονός, πρόσωπα, τόπος, χρόνος, αφορµή, κατάσταση, 
θέµα) , τα οποία σηµατοδοτούν τη συγκεκριµένη περιρρέουσα ατµόσφαιρα, η οποία είναι µοναδική  
και ανεπανάληπτη. Ωστόσο , όταν γράφεται µε καλλιέπεια  δεν παύει να είναι ένα µικρό 
λογοτέχνηµα, το οποίο παραµένει εσαεί  και κατατάσσεται στο χώρο της λογοτεχνίας.88 Επίσης , όταν  
συνεπικουρεί το θέµα,  υπερβαίνει την επικαιρότητα και, εάν έχει λογοτεχνική γραφή , ακυρώνει  ή 
ελαχιστοποιεί τα παραπάνω  επικαιρικά σήµατα και  εισέρχεται στο χώρο του διαχρονικού.  
      

4.11. Περιεχόµενο 
      Κατά την προηγούµενη  πραγµάτευσή µας, προτάξαµε  εκτενώς  τις συνιστώσες της µορφής, που 
αποτελούν   την ιδιοµορφία του κειµενικού αυτού είδους , γιατί έχει γίνει γενικά παραδεκτό ότι « 
χρονογράφηµα σηµαίνει ύφος».89 Σκόπιµα, αφήσαµε σε δεύτερο επίπεδο , το  περιεχόµενο, διότι 
αυτό περικλείει συγκεκριµένες διαπιστώσεις, εκτιµήσεις και κρίσεις, ορισµένης χρονικής στιγµής, οι 
οποίες απεικονίζουν την κοινωνική  πολιτιστική και πολιτική κατάσταση90  και αντικατοπτρίζουν την 
καθηµερινότητα του ιδιωτικού και δηµόσιου βίου.  
      Εποµένως , το περιεχόµενο του χρονογραφήµατος  προσφέρεται ως νότα διαφυγής  από την 
πιεστική πραγµατικότητα και ως ευχάριστη δόση φιλοσόφησης91 της ζωής . ∆εν έχει αξιώσεις 
στοχαστικής ανάλυσης , γιατί  η σύντοµη έκτασή του  δεν του το επιτρέπει. Ωστόσο, περιέχει  το 
κύριο θέµα ανάπτυξης , επιµέρους θέµατα, µικρότερες θεµατικές  νύξεις,  κάποιες ιδέες , σχόλια , 
προβληµατισµούς και, σπανιότατα, προτάσεις, από τα οποία απορρέει η θέση του χρονογράφου και 
τα οποία, κατά την ανάγνωση, εντοπίζει εύκολα ο αναγνώστης.  

Τα παραπάνω ειδοποιά στοιχεία του χρονογραφήµατος, τα οποία προέκυψαν από την έρευνα, 
καλείται ο διδάσκων συστηµατικά να τα αξιοποιεί στην ενότητα «χρονογράφηµα»,η οποία 
προσαρτάται, όπως αναφέραµε, στο τέλος του εγχειριδίου «Έκφραση-Έκθεση»92 της πρώτης τάξης 
Λυκείου. Τα στοιχεία αυτά κεφαλαιοποιούνται στον ακόλουθο διαγραµµατικό πίνακα, ο οποίος 
περιλαµβάνει άλλες δύο ενότητες: τα εξωκειµενικά στοιχεία και την προέκταση, η οποία συνιστά το 
ρόλο του αναγνώστη. 
  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο  ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ  (Εξωκειµενικά στοιχεία) 
 

1. Η εποχή του 
2. Βασικά βιογραφικά του (χαρακτηριστικά της παιδείας του και της ζωής του που πιθανόν να 

αντανακλώνται στα χρονογραφήµατά του) 
3. Επαγγελµατίας χρονογράφος 
4. Συνεργάτης χρονογραφών (λογοτέχνης, ποιητής, πεζογράφος, επιστήµονας, λόγιος) 

                                                 
88 πρβλ. την  άποψη του Π. Παλαιολόγου ,1942 «…Το έργο του δηµοσιογράφου ,θα σας πουν δε ζει 
περισσότερο από µία µέρα. Το άρθρο σας που ρουφήχτηκε  το πρωϊ , λησµονήθηκε κιόλας το 
απόγευµα{…}.Αλήθεια  πολύ σχετική και επιφανειακή. Πεθαίνει  πράγµατι ως άρθρο το άρθρο του 
δηµοσιογράφου, αλλά µένει κάτι σπουδαιότερο. Η ψυχή, η ατµόσφαιρα που δηµιούργησε , ο σπόρος που έριξε , 
οι ιδέες  που καλλιέργησε . Θα ξεχαστεί  ο εργάτης την επόµενη του θανάτου του ,αλλά θα µείνει η εργασία 
του{…}.Το εφήµερο λογοτέχνηµα ,εµπνευσµένο  από την επικαιρότητα ,από τη σκοπιµότητα, από την ανάγκη 
της στιγµής, από την ατµόσφαιρα µιάς εποχής ,σβήνει µαζί  µε τα γεγονότα που το γέννησαν. Σβήνει αλλά δεν 
παύει να  είναι λογοτέχνηµα, όταν έχει και τ’ άλλα στοιχεία …»    
89 Γερµανός Φρ., 1992, σελ. 39. 
90 ∆ηµητράκος ∆.,1954/Βελλιανίτης Θ. χ.χ. και στο Σκοπετέας Στ. 1959 σελ.θ’ και στο Σκοπετέας Στ.,1959, σελ. 
η’/Παναγιωτόπουλος Ι.Μ. 1936 σελ.134 και στο Σκοπετέας Στ. σελ. θ΄-ι’  
91 Σερούιος  Γ. στο Εγκ. Λεξ. Ελευθερουδάκη και στο Σκοπετέας Στ.,1959, σελ. η΄/Νιρβάνας Π. 1928 και στο 
Σκοπετέας Στ. 1959, σελ.η’ /Μενάδρος Σ. 1928 και στο Σκοπετέας Στ. σελ.θ’/Παλαιολόγος Π.,1940,1946,1973. 
92 Τσολάκης Χρ. κ.ά, 2004. 



5. Ονοµασία της στήλης του 
6. Έχει εκδώσει σε συλλογές τα χρονογραφήµατά του 
7. Με ποια είδη χρονογραφήµατος ασχολείται 
8. Αγαπηµένα του θέµατα 
9. Το έργο του: τεχνικά χαρακτηριστικά του βιβλίου: συγγραφέας, τίτλος, έκδοση, τόπος, 

σελίδες, εξώφυλλο 
 
ΤΟ  ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ  (Κειµενικά στοιχεία) 
 
Α. Η τεχνική και η τέχνη του χρονογραφήµατος: 
 

1. Ύφος (ποια στοιχεία του συνθέτουν την τέρψη του):λεκτικές συνάψεις, παραλληλισµός 
απόψεων, λεκτικά παιχνιδίσµατα, παραστατικότητα, ελλειπτικός λόγος, λογοπαίγνια, 
χιουµοριστική, σκωπτική και σατιρική διάθεση, διάλογος, γλαφυρότητα, δραµατοποίηση, 
φαντασιακή σχέση µε την πραγµατικότητα  (υπόλοιπα  στοιχεία βλ .χαρακτηριστικά) 

2. Μορφή (µονόλογος, διάλογος, εντυπώσεις ,επισηµάνσεις, συγκινήσεις, ευαισθησία, 
διαµαρτυρία, αφηγήσεις ανεκδότων, στιγµιότυπα, κριτική, σύντοµο διήγηµα (κ.λπ.βλ. µορφή) 

3. Συνειρµική µέθοδος (οµοιότητες,αντιθέσεις ιδεών, συναισθηµάτων, γεγονότων, 
καταστάσεων, προσώπων,πραγµάτων κ.λπ.) 

4. Ο αφηγητής (πρόσωπο κειµενικό, πλαστό, εφεύρηµα του χρονογράφου. Συνήθως, οι 
χρονογράφοι χρησιµοποιούν µερικά πρόσωπα εναλλακτικά για δυο λόγους. Πρώτον, για να 
προσδώσουν ζωντάνια και παραστατικότητα στο λόγο τους και δεύτερον, για να 
διατυπώσουν κάποια άποψη τους, συνήθως αυστηρά επικριτική, για πρόσωπα και 
καταστάσεις, που δε θα ήταν δυνατό να την εκφράσουν, γιατί θα επέσυραν τη µήνυση / Η 
οπτική του γωνία ). 

5. Αφόρµηση 
6. Αντιστοιχία τίτλου – θέµατος 

 
Β. Περιεχόµενο: 
 

1. Κύρια ιδέα 
2. Άλλες ιδέες, θέµατα 
3. Σχόλια 
4. Προβληµατισµοί 
5. Θέση του 
6.  Πιθανές προτάσεις του 

 
Ο  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
       1.Ο µαθητής ως αναγνώστης: τι αποκόµισε 
       2.Γενική αξιολόγηση 
       3. Το κείµενό του 
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Πρώτη ανάγνωση και γραφή µε τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
 
Ράντος Ηλίας, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Συγγραφέας 
 

Ο Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957) στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο» αναφέρει: 
«Όταν γίνηκα πέντε χρονών, µε πήγαν σε µια δασκάλα να µε µάθει να γράφω στην πλάκα 
γιώτες και κουλούρες, να ξεπάρει το χέρι µου και να µπορώ να ζωγραφίζω, σα µεγαλώσω, τα 
γράµµατα της αλφαβήτας. (...) Μου οδηγούσε το χέρι, (...) και µου αρµήνευε πώς να κρατώ 
το κοντύλι και να κυβερνώ τα δάχτυλά µου.»  

Περισσότερα από εκατό χρόνια έχουν περάσει από την αναφορά του Καζαντζάκη. 
Πολλά πράγµατα έχουν αλλάξει και πολλά έχουν µείνει ίδια ή περίπου ίδια. Οι γιώτες και οι 
κουλούρες έχουν γίνει προγραφικό στάδιο, η πλάκα και το κοντύλι έγιναν µολύβι, στυλός και 
µαρκαδόρος, ο πηλός και το κοκκινόχωµα έγιναν πλαστελίνη. Η τεχνολογία και η επιστήµη 
έχουν προχωρήσει αρκετά,. Οι υπολογιστές έχουν πολλές δυνατότητες τις οποίες µπορούµε 
να αξιοποιήσουµε στον τοµέα της εκπαίδευσης. Τα παιδιά όµως παρέµειναν παιδιά µε τις 
δυσκολίες και τις ανάγκες που έχει η παιδική ηλικία. 

Είναι εκπληκτικό πόσα πολλά λογισµικά υπάρχουν για διάφορους κλάδους της 
επιστήµης και πόσα λίγα υπάρχουν για την εκπαίδευση. Προσωπικά θα αναφερθώ σ’ ένα 
λογισµικό για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Πριν από µια δεκαετία είχα τολµήσει να 
εκδώσω την εκπαιδευτική σειρά «Έτσι γράφω και διαβάζω, µε µικρά βήµατα µέσα από 
συγκεκριµένους στόχους, πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, 1992, Σέρρες. Η συγκεκριµένη 
σειρά, αν κρίνω από τα τηλεφωνήµατα που δέχτηκα αλλά και τα ερωτήµατα πολλών γονιών 
και συναδέλφων για το αν εκδόθηκε κάτι καινούριο, κρίθηκε πολύ καλή ως προς τη 
µεθοδολογία της κατάκτησης συγκεκριµένων στόχων µέσα από µικρά βήµατα. Σήµερα, 
αξιοποιώ τις δυνατότητες της τεχνολογίας και προχωρώ στη δηµιουργία λογισµικού για την 
πρώτη ανάγνωση και γραφή. Πιστεύω ότι οι µαθητές της πρώτης δηµοτικού αλλά και οι 
µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα έχουν ένα 
εναλλακτικό βοήθηµα προς το δρόµο της κατάκτησης του µηχανισµού της ανάγνωσης και 
γραφής. 

Το λογισµικό αποτελείται από τρία CD, ένα για κάθε βιβλίο της σειράς «Έτσι γράφω 
και διαβάζω ....» και συµπληρώνεται από ένα τέταρτο CD που καλλιεργεί τη φωνολογική 
επίγνωση. Αυτό το τελευταίο CD γνωστικά προηγείται της σειράς και λειτουργεί σε 
προφορικό επίπεδο. ∆ε χρησιµοποιεί γράµµατα αλλά φθόγγους, συλλαβές, λέξεις και 
προτάσσεις και απευθύνεται στους µαθητές του νηπιαγωγείου και της πρώτης δηµοτικού.  

Για όλες τις λέξεις υπάρχουν φωτογραφίες που παίζουν το ρόλο του εκφωνητή. Σε 
κάθε οθόνη-σελίδα, υπάρχει ένα ηχείο-κουµπί, το οποίο µπορεί να πατήσει ο µαθητής για να 
ακούσει την εκφώνηση της άσκησης. Επίσης, σε κάθε λέξη-φωτογραφία υπάρχουν από δύο 
µέχρι τέσσερα κουµπιά-ηχεία για να πατήσει ο µαθητής και να ακούσει τη λέξη µε 
διαφορετικές ακουστικές επιλογές (συλλαβιστά, φωνηµικά, µε παρατεταµένη την πρώτη 
συλλαβή ή τον πρώτο φθόγγο). Με την ολοκλήρωση κάθε άσκησης ο µαθητής ακούει τη 
σχετική επιβράβευση και έχει τη δυνατότητα να τυπώσει την άσκηση. Για κάθε τύπο 
άσκησης υπάρχει ο στόχος διδασκαλίας τον οποίο µπορεί να εµφανίσει ο γονιός στην οθόνη 
για να ξέρει τι µαθαίνει ο µαθητής και γιατί το µαθαίνει. 

Το πρώτο CD για το οποίο θα γίνει η παρουσίαση, έχει ολοκληρωθεί –τα υπόλοιπα 
βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης- και περιλαµβάνει τα στάδια: 1ο, 2ο, 3ο και 4ο.  

Το δεύτερο CD περιλαµβάνει τα στάδια 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο και 10ο και το τρίτο CD 
περιλαµβάνει τα στάδια 11ο,  12ο, 13ο, 14ο και 15ο.  

 
 
 



Στάδιο 1ο: Γράφω και διαβάζω µονοσύλλαβες λέξεις-συλλαβές (ολική προσέγγιση) 

συλλαβική µέθοδος.  

Μαθαίνω τα επτά (7) φωνήεντα και από µία συλλαβή για κάθε ένα από τα 

δεκαεπτά (17) σύµφωνα 

Στάδιο 2ο: Γράφω και διαβάζω τουλάχιστον τέσσερις συλλαβές για κάθε φθόγγο-

σύµφωνο, από µία για τους φθόγγους-φωνήεντα ι, ο, ε και α (ολική 

προσέγγιση – συλλαβική µέθοδος) 

Στάδιο 3ο: Αναλύω και συνθέτω τις παραπάνω συλλαβές (αναλυτικοσυνθετική 

µέθοδος). Συλλαβίζω κάθε σύµφωνο µε διαφορετικό κάθε φορά φωνήεν  

Στάδιο 4ο: Γράφω και διαβάζω δισύλλαβες λέξεις 

Στάδιο 5ο: Γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες και πολυσύλλαβες λέξεις 

Στάδιο 6ο: ∆ιαβάζω, κατανοώ και αποδίδω το νόηµα των λέξεων (ουσιαστικά – 

ρήµατα - επιρρήµατα) 

Στάδιο 7ο: Μαθαίνω να τονίζω τις λέξεις 

Στάδιο 8ο: Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω τα κεφαλαία γράµµατα 

Στάδιο 9ο: Γράφω και διαβάζω λέξεις µε κεφαλαία γράµµατα 

Στάδιο 10ο: Γράφω και διαβάζω συλλαβές και λέξεις µε δίψηφα φωνήεντα 

Στάδιο 11ο: Γράφω και διαβάζω συλλαβές και λέξεις µε δίψηφα σύµφωνα 

Στάδιο 12ο: Γράφω και διαβάζω λέξεις µε τους συνδυασµούς –αυ- και –ευ- 

Στάδιο 13ο: Γράφω και διαβάζω συλλαβές και λέξεις µε συµφωνικά συµπλέγµατα 

Στάδιο 14ο: Γράφω και διαβάζω προτάσεις µε δύο, τρεις και περισσότερες λέξεις 

Στάδιο 15ο: Γράφω και διαβάζω ένα απλό κείµενο 

 
Στα τρία πρώτα στάδια ο µαθητής παρακολουθεί και συµµετέχει σε όλες τις 

λειτουργίες που απαιτούνται για να γίνει ικανός να γράφει και να διαβάζει απλές συλλαβές 
του τύπου σύµφωνο-φωνήεν (σ-φ). Ακούει τις λέξεις και διακρίνει: την πρώτη συλλαβή, την 
πρώτη φωνή, όλες τις συλλαβές της λέξης αλλά και τους φθόγγους κάθε λέξης. Αναλύει και 
συνθέτει απλές συλλαβές, γράφει και διαβάζει απλές συλλαβές µε τη βοήθεια ή όχι των 
σχετικών εικόνων. Στο CD υπάρχουν ασκήσεις οπτικής και ακουστικής διάκρισης της 
συλλαβής, ανάλυσης και σύνθεσης συλλαβών και λέξεων, αντιστοίχισης, πολλαπλής 
επιλογής, γραφής και ανάγνωσης συλλαβών και λέξεων.  



Επιπλέον υπάρχουν είκοσι τέσσερα παζλ φωνήεντος ή συλλαβής και σχετικής φωτογραφίας 
που συµπληρώνονται στην οθόνη. Αυτά τα παζλ µπορούν να τυπωθούν ολοκληρωµένα ή όχι 
για να ξαναδουλευτούν στο χαρτί. Τέλος, υπάρχουν κατάλογοι (λίστες) βασικών δεξιοτήτων  

 
για την αξιολόγηση των µαθητών και την τήρηση σχετικού ηµερολογίου. 
 
Ακολουθούν οθόνες-σελίδες µε αντιπροσωπευτικές ασκήσεις και δραστηριότητες που 
υπάρχουν στο 1ο CD της σειράς «Έτσι γράφω και διαβάζω».   



 

 



 

 
 



 

 
 

 



 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CD 2 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 3 
 

 
Το 2ο και 3ο CD βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ο ρόλος του ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού στις προκλήσεις του σύγχρονου   ελληνικού 
σχολείου. 

 
Ελένη Σαρρή – Στρατίκη, Εκπαιδευτικός ∆.Ε.,Yπ. ∆ρ. Νοµικός, Έκτακτη Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου 
 
1.  Η έννοια του ρόλου.  
   Η έννοια του «ρόλου» είναι από τις θεµελιώδεις έννοιες των επιστηµών της συµπεριφοράς.  
∆ύο µελετητές ο G. Mead και ο R. Linton έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της 
θεωρίας των ρόλων. Το έργο του Mead  µε τίτλο «Mind self and society» το 1934 . 
Κύριος άξονας της θεωρίας των ρόλων, θεωρείται η «ανάληψη ρόλου» που σηµαίνει «παίρνω 
τη στάση του άλλου». 
Το 1936 ο Linton διευρύνει τις αντιλήψεις του Mead προτείνοντας µια κλασσική διάκριση 
ανάµεσα στη θέση (status) και στο ρόλο (role) 
Οι κεντρικές έννοιες της θεωρίας του ρόλου είναι οι εξής: 
α) θέση - status: σηµαίνει τη θέση σ' ένα κοινωνικό σύστηµα που συνεπάγεται δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις. Αλλού σηµαίνει τη δύναµη, το κύρος που συνδέεται µε µία κοινωνική θέση. 
β) θέση - Position: συνήθως η θέση χαρακτηρίζεται ως «µία µονάδα της κοινωνικής δοµής». 
γ) θέση και ρόλος: σηµαίνει τις προσδοκίες συµπεριφοράς που συνδέεται µ’ αυτήν. 
 Αν δεν υπάρξει ένας λογικός βαθµός αποδοχής του ρόλου σ' ένα κοινωνικό σύστηµα, είναι 
απίθανο για το σύστηµα να λειτουργήσει αποτελεσµατικά για την επίτευξη των στόχων του, 
γιατί πολύ από τη δραστηριότητα θα σπαταλιέται για την εξάλειψη της έντασης και της 
σύγκρουσης (role strain and role conflict). 
Ένα βασικό λοιπόν πρόβληµα που προκύπτει, ως φυσική συνέπεια της πολλαπλότητας των 
θέσεων και των αλληλοσυνδέσεων τους σε µία κοινωνική οµάδα είναι οι συγκρούσεις ρόλων.  
Πηγές σύγκρουσης ρόλων είναι: 
α) Οι διαφορετικές και ασυµβίβαστες προσδοκίες. 
β) Οι ταυτόχρονες και συγκρουόµενες απαιτήσεις που έχουν δύο ή περισσότεροι ποµποί 
ρόλων από το ίδιο πρόσωπο. 
γ) Οι διαφορετικές προσδοκίες των ρόλων του ατόµου. 
δ) Το ασυµβίβαστο των απαιτήσεων του ρόλου µε τις ηθικές αξίες όταν δηλ. παραβιάζονται 
ηθικές αρχές. 
ε) Η υπερφόρτωση του ατόµου µε συγκρουόµενες ή δυσβάσταχτες απαιτήσεις. 
  Η διάσταση ή σύγκρουση ανάµεσα στην υποκειµενική αντίληψη που έχει το άτοµο για το 
ρόλο του και τις αντικειµενικές συνθήκες (πραγµατικότητα) προσδιορίζει τα αίτια της 
σύγκρουσης. Η αντίληψη π.χ. που έχουν πολλοί εκπαιδευτικοί για το έργο τους ως 
«λειτουργήµατος», συγκρούεται µε την κυρίαρχη αντίληψη ορισµένων κοινωνιών που 
θεωρούν το εκπαιδευτικό έργο απλώς ως επάγγελµα. Ως σηµαντική πηγή σύγκρουσης 
θεωρείται επίσης και η ασυµφωνία που προκύπτει όταν οι ανάγκες ή οι απαιτήσεις των άλλων 
εκφράζουν προσδοκίες που είναι ασυµβίβαστες µε τις προσωπικές ανάγκες ή µε τις 
απαιτήσεις της προσωπικότητας. 
Σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη του B.R. Wilson η οποία άσκησε µεγάλη 
επίδραση και άνοιξε καινούργιους δρόµους για το έργο των νεοτέρων µελετητών. 
Ο Wilson υποστηρίζει ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού υπόκειται σε συγκρούσεις και 
ανασφάλειες και αυτό γιατί εντάσσεται στην κατηγορία των ρόλων «που παρουσιάζουν 
υψηλή σύνδεση µε άλλους ανθρώπους»1 Σύµφωνα µε το Wilson οι συγκρούσεις και οι 
ανασφάλειες διακρίνονται σε έξι κατηγορίες: 
α) Σύγκρουση που προέρχεται από τη διάχυτη φύση του εκπαιδευτικού ρόλου93
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β) από το «πλέγµα» του εκπαιδευτικού ρόλου 
γ) από τα χαρακτηριστικά των σχολείων ως ιδρυµάτων θεσµών 
δ) από τη δέσµευση του ρόλου και του προσανατολισµού καριέρας του εκπαιδευτικού 
ε) από τη σύγκρουση αξιών 
στ) σύγκρουση που προέρχεται από τον περιθωριακό ρόλο του εκπαιδευτικού. 
Αναλύοντας τις ανωτέρω κατηγορίες θα είχαµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 
α) Όπως συµβαίνει µε όλους τους «διάχυτους» ρόλους, το ίδιο µπορεί να συµβαίνει και για 
τον εκπαιδευτικό. Το ερώτηµα «τι έχω καταφέρει» µπορεί να είναι πηγή σύγκρουσης. 
β) Το «πλέγµα» του εκπαιδευτικού δηλ. όλο το άµεσο περιβάλλον του (διευθυντής, 
συνάδελφοι, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση), ασκούν στον εκπαιδευτικό ιδιαίτερη πίεση ο 
καθένας ανάλογα µε τις προσδοκίες του. Ο ρόλος του λοιπόν, είναι ευπρόσβλητος στις 
εξωτερικές επιδράσεις. 
γ) Το σχολείο ως θεσµός υπόκεινται σε πολιτικές πιέσεις. Εκείνοι που τελικά καθορίζουν τη 
µορφή του σχολείου, δεν είναι πάντα οι εκπαιδευτικοί, οι φυσικοί συντελεστές της σχολικής 
ζωής, αλλά η εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ελέγχεται δηµόσια και η 
σύγκρουση του ρόλου του πηγάζει από τη στιγµή που ο εκπαιδευτικός αντιλαµβάνεται το 
επαγγελµατικό «Status» και η προσωπική αντίληψη δεν συµφωνεί. 
δ) Η καριέρα που αναµένεται να επιθυµεί ο εκπαιδευτικός είναι αντίθετη από τη δέσµευση 
που επιβάλλει ο ρόλος του και εκεί ακριβώς βρίσκεται η σύγκρουση του εκπαιδευτικού. 
ε) Η κοινωνία µας στον τοµέα των αξιών εµφανίζει µεγάλη σύγχυση και χαλάρωση. 
Παραδοσιακά ο εκπαιδευτικός αντιπροσώπευε τις ηθικές αρετές δηλ. την εντιµότητα, την 
ανεκτικότητα, το κριτικό νου, τη νοµιµοφροσύνη, την ευαισθησία, το σεβασµό. 
Αλλά σε µια κοινωνία µε έντονη την εκµετάλλευση και την εµπορικότητα ποια είναι η θέση 
του εκπαιδευτικού; Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η σύγκρουση του. 
στ) Όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός συνειδητοποιήσει το περιθωριακό «Status» του ρόλου,  σε 
σχέση  µε  τη  σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων του µέσα στο σχολείο, αρχίζει η 
σύγκρουση του ρόλου του. 
. 

1.1   Ο εκπαιδευτικός είναι ένας ρόλος.  
  ∆εν συγχέουµε το ρόλο µε το επάγγελµα. Για εκείνον που το ασκεί γίνεται βέβαια και 
επάγγελµα, αλλά ρόλος και επάγγελµα δεν ταυτίζονται και δεν πρέπει να συγχέονται. Άλλο 
ρόλος-εκπαιδευτικός και άλλο επάγγελµα του εκπαιδευτικού, που µπορεί να νοηθεί ως 
απασχόληση, ως δουλειά, ως βασική συνιστώσα της κοινωνικής ταυτότητας και του 
κοινωνικού του «Status». Θα µπορούσαµε να πούµε ότι όσοι εκπαιδευτικοί υπάρχουν, τόσοι 
είναι και οι ρόλοι τονίζοντας έτσι τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο κάθε πρόσωπο 
«τοποθετείται» µε βάση τις προϋποθέσεις του και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και 
ανταποκρίνεται στο ρόλο του. Ο ρόλος εκπαιδευτικός διαφοροποιείται και διαβαθµίζεται 
ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών, τις γνώσεις (ως προς το ποσόν, το ποιόν και το είδος) 
που κοινωνικά (ή τυπικά) απαιτείται να κατέχει ο εκπαιδευτικός και επιπλέον ανάλογα µε την 
κοινωνικογεωγραφική κατηγορία των µαθητών στους οποίους απευθύνεται.  ∆εν είναι ίδια 
π.χ. τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του νηπιαγωγού και του καθηγητή Μέσης 
Εκπαίδευσης ή του Καθηγητή Παν/µίου. Ο εκπαιδευτικός ως ρόλος είναι το «σηµείο 
σύγκλισης» των προσδοκιών ή απαιτήσεων εκ µέρους όλων των ατόµων και φορέων. Είναι 
φανερό πως ο ρόλος δεν είναι αποκοµµένος και αυτόνοµος. Οι µαθητές προσδοκούν – 
απαιτούν, ο εκπαιδευτικός να έχει και να δείχνει γνώση, διδακτική ικανότητα, παιδαγωγική 
συµπεριφορά δηµοκρατική,  εντός και εκτός αιθούσης, ταυτόχρονα απαιτούν σεµνότητα και 
αυστηρότητα. Όταν αυτά θεωρούν ότι λείπουν, ασκούν κριτική και καµιά φορά διακωµωδούν 
την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Πίσω απ' όλα αυτά φαίνεται καθαρά ότι 
αναγνωρίζουν, πως ο ρόλος έχει δικαιώµατα και ασκεί εξουσία επάνω τους. 
∆ιαπραγµατεύονται συνεχώς (αµυνόµενοι ή επιτιθέµενοι) την εξάρτηση και υποταγή τους. 



 
 
2.  Παλιά και νέα παιδαγωγικά ιδεώδη. 
  Μέχρι το 1960 η κοινωνία αναζητούσε τον καλό ή ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό, ο οποίος 
ενσάρκωνε µια ιδεώδη µορφή εκπαιδευτικού µε πολλά προτερήµατα και αρετές και µε 
καθόλου ή ελάχιστες αδυναµίες και ελαττώµατα. Η άποψη η οποία επικρατούσε για το έργο 
του εκπαιδευτικού, θεµελιωνόταν στο «έµφυτο παιδαγωγικό ταλέντο» και στα «αιώνια 
παιδαγωγικά ιδεώδη». Κεντρικό σηµείο στη θεωρία της παλαιάς παιδαγωγικής ήταν η έννοια 
του προτύπου. Ο Chateau θεωρεί την εκπαίδευση σαν µια άµεση σχέση µε τα µεγάλα 
πρότυπα: «εκπαιδεύω σηµαίνει προτείνω µοντέλα, διαλέγω πρότυπα για την καθαρότητα, την 
τελειότητα τους, εν συντοµία για τη µορφή τους την οποία η συνήθης πραγµατικότητα δεν 
µπορεί να αγγίξει».94

Ένας άλλος υποστηριχτής της παλαιάς παιδαγωγικής ο Durkheim γράφει: «Το να είσαι 
ελεύθερος δεν σηµαίνει να κάνεις αυτό που σε ευχαριστεί».95 Σηµαίνει να είσαι κύριος του 
εαυτού σου, να ξέρεις να ενεργείς µε λογική και να κάνεις το καθήκον σου. 
Η αυθεντία του δασκάλου πρέπει να χρησιµοποιηθεί ακριβώς γι' αυτό, να µάθει το παιδί να 
είναι κύριος του εαυτού του. Κεντρικός πυρήνας της παλαιάς παιδαγωγικής αποτελεί το 
πρότυπο. Η αχίλλειος πτέρνα της µεθόδου αυτής βρίσκεται στο ενδεχόµενο ότι µπορεί να µην 
προκαλείται ενδιαφέρον και ευχαρίστηση στους µαθητές από την αναζήτηση του προτύπου. 
Αλλά ποια είναι η άλλη όψη του νοµίσµατος; 
Η νέα παιδαγωγική εµφανίστηκε για να καλύψει κάποια κενά και απογοητεύσεις που 
δηµιούργησε η παλιά παιδαγωγική. Η νέα παιδαγωγική θέλει να δηµιουργήσει ένα σχολείο 
στο οποίο ο δάσκαλος παίρνει τις κλίσεις των µαθητών του σαν σηµεία αναφοράς για τα όσα 
θέλει να τους διδάξει. ∆ίνει µεγάλη σηµασία στην πρωτοβουλία που θα αναπτύξει το κάθε 
παιδί και κυρίως στο να διαµορφώσει ο εκπαιδευτικός ένα ρόλο περισσότερο καθοδηγητικό. 
Ο Claparede γράφει: «... να εκλαµβάνουµε τα ενδιαφέροντα του παιδιού σαν ενδείξεις που 
µας αποκαλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες του ... να ερµηνεύσουµε αυτές τις ενδείξεις δηλ. να 
ψάχνουµε κάτω από τα ενδιαφέροντα µια πιο βαθιά ικανότητα που αναζητά το δρόµο της 
προς το φως».96 Ο δάσκαλος δεν είναι παρά ένας συνδετικός κρίκος ανάµεσα στο διδακτικό 
υλικό και το παιδί. 
Τα τελευταία  χρόνια το Συµβούλιο της Ευρώπης ασχολήθηκε συστηµατικά µε την έρευνα 
και µελέτη µιας πιο αποδοτικής µεθόδου στη διαδικασία των γλωσσών. 
 Αποτέλεσµα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, είναι η εξέλιξη και ανάπτυξη της 
επικοινωνιακής προσέγγισης (communicative approach). 
Η διδασκαλία αυτή έδωσε ιδιαίτερο βάρος και σηµασία στις βασικές λειτουργίες της 
γλώσσας ως µέσο επικοινωνίας και συνεννόησης των ανθρώπων. Καθόρισε ως κεντρικό 
σκοπό στην εκµάθηση των γλωσσών την απόκτηση της ικανότητας των µαθητών να 
επικοινωνούν αποτελεσµατικά δηλ. να εκφράζονται προφορικά ή γραπτά µε ακρίβεια, 
ευφράδεια και καταλληλότητα (communicative competence). Η βασική αρχή πάνω στην 
οποία στηρίχθηκε η επικοινωνία και η προσέγγιση είναι η αναγνώριση του γεγονότος ότι 
µόνη η δηµιουργία των σωστών γραµµατικών δοµών σε µία γλώσσα, δεν καθιστά απαραίτητα 
ικανό το µαθητή να επικοινωνεί µε επιτυχία στη γλώσσα αυτή. 
Εκείνο που ζηµίωσε τη διδασκαλία των σύγχρονων γλωσσών για πολύ καιρό ήταν η 
προτεραιότητα η οποία δινόταν από µέρους των δασκάλων στη γραµµατική και η εντύπωση 
που είχαν οι µαθητές ότι ο σκοπός της εκµάθησης µιας γλώσσας ήταν η πλήρης γνώση των 
γραµµατικών κανόνων. Με το να γνωρίζουµε τους βασικούς κανόνες της γραµµατικής έλεγε 
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ο Diller «µπορούµε να πολλαπλασιάσουµε την εµπειρία µας χιλιάδες φορές».97 Απέδωσε 
δηλαδή ο Diller στη γραµµατική µια παντοδυναµία, η οποία αποπροσανατόλισε από το 
πραγµατικό σκοπό της εκµάθησης της γλώσσας. 
Σύµφωνα µε τον Littlewood (1981), η επικοινωνιακή προσέγγιση µας κάνει να λάβουµε 
υπόψη µας τη γλώσσα όχι µόνο ως προς τις γραµµατικές δοµές, αλλά και ως προς την 
επικοινωνιακή λειτουργία. Η επικοινωνιακή προσέγγιση δεν αποβλέπει στο να 
υποκαταστήσει τη διδασκαλία της γραµµατικής, αλλά να δώσει στη γραµµατική τη σωστή 
θέση. Όποιος πάλι υποστηρίζει ότι η γραµµατική και το λεξιλόγιο είναι έξω και πέρα από την 
επικοινωνιακή διδασκαλία κάνει λάθος. ∆ε διδάσκουµε τους µαθητές µας µόνο τις δοµές της 
γλώσσας, αλλά και το πώς αυτές οι δοµές σχετίζονται µε τις επικοινωνιακές λειτουργίες στις 
πραγµατικές καταστάσεις. Ο Widdowson παίρνει ξεκάθαρη θέση λέγοντας, ότι η 
επικοινωνιακή διδασκαλία δεν είναι ζήτηµα γραµµατικής ή µη γραµµατικής, αλλά το πως η 
εκµάθηση των γραµµατικών κανόνων µπορεί να  
επιτύχει την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας. Συµπερασµατικά λοιπόν θα µπορούσε 
να πει κανείς ότι η γραµµατική δε διδάσκεται ως αυτοσκοπός αλλά για να υποβοηθήσει την 
επικοινωνία. Το γλωσσικό µάθηµα θα πρέπει να οργανώνεται γύρω από τους άξονες της 
προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και να ασκούνται παράλληλα και αρµονικά και οι 
τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες δηλ. η ακρόαση, η οµιλία, η ανάγνωση και η γραφή. Με την 
επικοινωνιακή προσέγγιση επιχειρείται µια αντιστροφή της παραδοσιακής τακτικής, 
αντιστροφή από τους ορισµούς και τους κανόνες στις γλωσσικές εφαρµογές δηλ. από την 
παθητική ενασχόληση στην ενεργητική και σε πρακτικό επίπεδο συµµετοχή. Η πιο σπουδαία 
µαθησιακή υπόδειξη της επικοινωνιακής προσέγγισης µας λένε ο Morrow και ο Johnson είναι 
ότι: «η γλώσσα µαθαίνεται παρά διδάσκεται»698 και µαθαίνεται µέσα από τη χρήση της, σε 
τρόπο ώστε οι µαθητές να µην είναι παθητικοί δέκτες, αλλά να συµµετέχουν ενεργητικά στην 
απόκτηση της. Κεντρικά σηµεία στην επικοινωνιακή προσέγγιση είναι ότι, η ύλη που 
διδάσκεται καθορίζεται βασικά από τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις ανάγκες των 
µαθητών. Το γεγονός επίσης ότι τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας καθώς και οι διδακτικές 
µέθοδοι που αναπτύσσονται είναι σύµφωνες µε τις ανάγκες αυτές και ότι ο µεν δάσκαλος 
ποτέ δεν κυριαρχεί στην τάξη, αλλά είναι συχνά συµµέτοχος, συνεργάτης, συνοµιλητής στην 
οµαδική αλληλοεπίδραση και συνεπαφή, οι δε µαθητές ενεργά µέλη στην εκµάθηση της 
γλώσσας, δίνουν στην επικοινωνιακή προσέγγιση το χαρακτήρα της παιδοκεντρικής και όχι 
της δασκαλοκεντρικής µεθοδικής προσέγγισης. Απαίτηση επίσης της επικοινωνιακής 
προσέγγισης είναι, ότι ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη γλώσσα που διδάσκει. 
Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός, είναι τα λάθη των 
µαθητών, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν στάδιο στη γλωσσική ανάπτυξη των µαθητών. 
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και να διορθώνονται στην κατάλληλη ώρα 
και µε την απαραίτητη δεξιοτεχνία από τον εκπαιδευτικό. 
Ο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να εφαρµόζει την οργάνωση και εκτέλεση της διδασκαλίας του, 
ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα των συνθηκών της συγκεκριµένης   τάξης  και  της   
συγκεκριµένης   µαθησιακής  δραστηριότητας. 
Αφού εξετάσαµε τις δύο µεθόδους παλαιά και νέα καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι δεν 
νοείται εκπαίδευση χωρίς να υπάρχει ένας σκοπός. 
 Η προσπάθεια µας λοιπόν πρέπει, να στραφεί σ' ένα συνδυασµό της νέας και παλαιάς 
παιδαγωγικής, βάζοντας την ψυχολογική άποψη της νέας παιδαγωγικής, στην υπηρεσία των 
επιδιώξεων της παλαιάς παιδαγωγικής ενισχύοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα της. Είναι 
κοινός τύπος ότι ο καθηγητής πρέπει να γνωρίζει µε ποιο τρόπο να διδάξει το µάθηµα του. 
Πόσοι από τους καθηγητές ξένων γλωσσών γνωρίζουν εφαρµοσµένη γλωσσολογία;  Σίγουρα 
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λίγοι. Οι γνώσεις που έχουν αποκοµίσει από τις πανεπιστηµιακές σχολές που έχουν φοιτήσει, 
είναι ελάχιστες έως ανεπαρκείς. 
Είναι δυνατό όµως να διδάξουµε γλωσσικό µάθηµα, χωρίς να έχουµε γερές γνώσεις 
γλωσσολογίας και µάλιστα εφαρµοσµένης γλωσσολογίας, που πραγµατεύεται ακριβώς τη 
διδακτική µιας ξένης γλώσσας;  Η εξέλιξη της γλωσσολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, έφερε 
µια ανανέωση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Ο ρόλος της εφαρµοσµένης 
γλωσσολογίας συνίσταται, στο να δώσει απάντηση στο ερώτηµα «τι να διδάξω;» για τη 
συλλογή του γλωσσικού υλικού µιας συγκεκριµένης γλώσσας, µε σκοπό τη διδασκαλία του. 
Η έννοια της επικοινωνιακής δεξιότητας που έχει ήδη συµπεριληφθεί στις παιδαγωγικές 
έρευνες, δηµιουργεί νέες προτάσεις για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. 
Αυτές οι προτάσεις, στηρίζονται αφ' ενός µεν στη γλωσσολογία της εκφοράς η οποία στο 
αντικείµενο της συµπεριλαµβάνει τις σχέσεις ανάµεσα στην παραγωγή µιας φράσης απ' ένα 
οµιλητή, καθώς και τις συνθήκες της επικοινωνίας µέσα στις οποίες αυτός ο οµιλητής 
παράγει τη φράση και αφ' ετέρου στην κοινωνιογλωσσολογία και την ψυχογλωσσολογία οι 
οποίες επιτρέπουν στο µαθητή να ξαναβρεθεί στο κέντρο κάθε εκµάθησης. 
Η αρχή ότι, το να µαθαίνει κάποιος µια γλώσσα, σηµαίνει ότι µαθαίνει να συµπεριφέρεται µε 
αρµόζοντα τρόπο στις επικοινωνιακές περιστάσεις όπου ενδέχεται να βρεθεί, 
χρησιµοποιώντας τον κώδικα της γλώσσας - στόχου, έφερε µια ανανέωση στη διδασκαλία 
των ξένων γλωσσών. Αυτή η ανανέωση συνίσταται στον καθορισµό του γλωσσικού υλικού 
προς εκµάθηση, σε σχέση µε τις λεκτικές πράξεις τις γλωσσικές ανάγκες των µαθητών, τις 
έννοιες που πρέπει να εκφραστούν. Σύµφωνα λοιπόν µε την επικοινωνιακή µέθοδο, οι 
µαθησιακές διαδικασίες µπορούν να διαµορφωθούν ως εξής: 
Τα παιδιά εθίζονται σε οµαδική εργασία.  Κατά τη διδακτική πράξη ενθαρρύνονται 
συλλογικές δραστηριότητες - παιχνίδια (play activities), ρόλοι (role playing). 
αναπαραστάσεις κ.λ.π. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν άµεσα στην επικοινωνιακή 
ικανότητα (communicative efficiency) των µαθητών και συντελούν ώστε να επικρατεί 
ευχάριστη ατµόσφαιρα κατά το µάθηµα. Η αξία των συλλογικών δραστηριοτήτων στην 
ξενόγλωσση διδασκαλία είναι µεγάλη, γιατί µ' αυτό τον τρόπο παρέχονται πολλές ευκαιρίες 
για πρακτική εξάσκηση στην ξένη γλώσσα και ενισχύεται η παρώθηση (motivation) των 
µαθητών. Ακόµη  προβλέπονται καταµερισµός του µαθήµατος σε στάδια (Stage), ώστε οι 
µαθητές να ασχολούνται µε ποικιλία δραστηριοτήτων και να µη δυσφορούν. Στα πρώιµα 
στάδια η έµφαση δίνεται στην προφορική δραστηριότητα (oral-work). Η προφορική εργασία 
αποσκοπεί στο να έχει το παιδί κατά την πρώτη του επικοινωνία στην ξένη γλώσσα 
ακουστικές (aural) και οπτικές (visual) εµπειρίες. Με βάση τα οπτικοακουστικά δεδοµένα, 
δηµιουργείται εµπειρικά γλωσσικό υπόβαθρο. Η ακουστική εµπειρία του προφορικού λόγου, 
ενισχύεται και εµπεδώνεται από την οπτική εµπειρία. Κατά την εφαρµογή της 
επικοινωνιακής µεθόδου, απαιτείται προσοχή, ώστε να µην αποτελέσει αυτή ανασταλτικό 
παράγοντα στη διαµόρφωση ενός ευκάµπτου και ευπροσάρµοστου στις εκάστοτε ανάγκες 
γλωσσικού - διδακτικού προγραµµατισµού. 
Οι ανάγκες των µαθητών καθορίζουν την οργάνωση του υλικού προς διδασκαλία και 
εµπέδωση. Στο πεδίο αυτό δοκιµάζεται κατ’ εξοχήν η δηµιουργική φαντασία των 
διδασκόντων την ξένη γλώσσα, οι οποίοι τροποποιούν διαρκώς τις µεθόδους προσέγγιση του 
γλωσσικού υλικού για να διευκολυνθεί ο µαθητής. 
  Το φαινόµενο της ανθρώπινης γλωσσικής επικοινωνίας είναι πολυσύνθετο και στο σύνολο 
του και στις ποικίλες εµφανίσεις του. Η ιστορία  της  ξενόγλωσσης  διδασκαλίας  διήλθε  
πολλά  στάδια πειραµατισµού και αµφισβητήσεων και η υγιής αυτή διαδικασία θα 
συνεχίζεται, όσο υπάρχει σκέψη που προβληµατίζεται και επιχειρεί να διεισδύσει στην ουσία 
των πραγµάτων. Η γλώσσα διαθέτει συστηµατική υπόσταση. Άρα, αν θέλουµε να διδάξουµε 
τη γλώσσα, οφείλουµε να διδάξουµε και το σύστηµα της δηλ. τις δοµές και τις αρχές της 
λειτουργίας της. ∆εν νοείται λοιπόν, γλωσσική διδασκαλία, χωρίς αντίστοιχη αναφορά και 



ένταξη των επί µέρους φαινοµένων στο γραµµατικό µηχανισµό της γλώσσας. Η γνώση όµως 
του συστήµατος δεν πρέπει να είναι µια διαδικασία τυπική, αλλά να µετατρέπεται σε γνώση 
δηµιουργική. Οφείλει λοιπόν ο εκπαιδευτικός, παράλληλα µε τη διδασκαλία του συστήµατος 
να συνηθίζει τους µαθητές και στη σωστή του χρήση δηλ. να τους καταστήσει ικανούς να 
επιλέγουν κάθε φορά ανάλογα µε τις συνθήκες, εκείνα µόνο τα στοιχεία που κρίνονται 
απαραίτητα για µια πληρέστερη και αποτελεσµατική επικοινωνία. Τα χρησιµοποιούµενα 
µέχρι σήµερα για τις ανάγκες διδασκαλίας τµήµατα λόγου (παραδείγµατα), τόσο στα πλαίσια 
της σχολικής αίθουσας, όσο και στα σχολικά εγχειρίδια συνιστούσαν προτάσεις - 
υποδείγµατα οι οποίες ήταν ξεκοµµένες από τον αυθεντικό λόγο των µαθητών και άσχετες µε 
τις πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας. Αυτός λοιπόν ο τεχνητός λόγος, που δεν διέθετε 
λειτουργικό φορτίο, χρησίµευε κυρίως στις ανάγκες της διδασκαλίας. Πρέπει σήµερα να 
απορριφθεί γιατί συµβάλλει ελάχιστα ή ίσως και καθόλου στη δηµιουργική χρήση της 
γλώσσας. Το υλικό λοιπόν, στο οποίο θα στηρίζει ο εκπαιδευτικός τη διδασκαλία του, δεν 
πρέπει να είναι τα «ουδέτερα» και «άχρηστα» παραδείγµατα της γραµµατικής, αλλά ο 
φυσικός λόγος των παιδιών, όπως παράγεται απ' αυτά αβίαστα, είτε µέσα στην τάξη είτε και 
έξω απ' αυτή καθώς και άλλα αποσπάσµατα από αυθεντική παραγωγή λόγου (προφορικού και 
γραπτού) που εξυπηρετεί τις ποικίλες ανάγκες της γλωσσικής κοινότητας (όπως π.χ. 
επιστολές, άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών, τµήµατα ζωντανού προφορικού λόγου που 
έχουν µαγνητοφωνηθεί στην αγορά, στο δρόµο, στο θέατρο, στην αυλή του σχολείου κ.λ.π. ή 
προέρχονται από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 
 
 2.1   Εκπαιδευτικοί  στόχοι  
  Στόχος του εκπαιδευτικού θα είναι η βαθµιαία κατάκτηση της γλώσσας µέσα σε 
φυσιολογικές διαδικασίες που δεν θα νοθεύουν τη φυσικότητα του λόγου και κατά συνέπεια 
δεν θα µετατρέπουν τη γλωσσική διδασκαλία σε µια άψυχη γνωστική διαδικασία. Βασικός 
συντελεστής της διδακτικής διαδικασίας, θα πρέπει να είναι ο µαθητής. Αυτό σηµαίνει, ότι η 
γλωσσική διδασκαλία πρέπει να στηρίζεται στο γλωσσικό δυναµικό του παιδιού, ξεκινώντας 
από τις ήδη υπάρχουσες σ' αυτό δυνάµεις, να προσπαθήσει να τις διευρύνει ή να τις 
επεκτείνει. Ο απώτερος σκοπός της διδασκαλίας είναι να αναπτύξουµε στο µαθητή την 
ικανότητα για αποτελεσµατική γλωσσική επικοινωνία, πράγµα που σηµαίνει ότι ξεπερνώντας 
το δόγµα «η γλώσσα για τη γλώσσα» θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να διδάξει «τη γλώσσα για 
τη ζωή». Επειδή όµως οι συνθήκες αυτές πολλές φορές λείπουν από την αίθουσα 
διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωµένος να επινοήσει τρόπους, µε τους οποίους θα 
επιτύχει την αναπαράσταση τους µέσα στην τάξη ώστε η γλωσσική δραστηριότητα των 
µαθητών, να καθίστανται δηµιουργική και παραγωγική. Οι κυριότεροι απ' αυτούς είναι: Το 
παιχνίδι, η µίµηση κοινωνικών ρόλων, οι οµάδες εργασίας, η µεταφορά εντός της τάξης 
αυθεντικού λόγου ή διαλόγων, η φανταστική τοποθέτηση µέσα σε συγκεκριµένες συνθήκες 
επικοινωνίας. Στην εποχή µας, υπάρχουν στη διάθεση των εκπαιδευτικών πολλά και 
αποδοτικά µέσα για την επίτευξη των στόχων τους, όπως:  µαγνητόφωνα, βίντεο, 
οπτικοακουστικά µέσα, προβολή εικόνων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όλα αυτά καθίστανται 
ατελέσφορα, αν δεν υπάρχουν έµπειροι καθηγητές, εξοικειωµένοι µε τη  σύγχρονη 
τεχνολογία, που θα τα αξιοποιήσουν κατάλληλα. Ο παράγων άνθρωπος αξιοποιεί τα µέσα. 
Απαραίτητη θεωρείται η ικανότητα του εκπαιδευτικού στο να µπορεί να κατανοεί, να µιλάει 
σωστά την ξένη γλώσσα, να περιγράφει, να αναλύει τα γλωσσικά φαινόµενα, να είναι 
γνώστης του πολιτισµού του εκάστοτε λαού και αναµφισβήτητα, η ουσιαστική γνώση της 
διδακτικής και µεθοδολογίας, καθώς και η επιστηµονική κατάρτιση, η κατάλληλη 
προετοιµασία για αποτελεσµατικότερη διδασκαλία. Σκοπός λοιπόν της διδασκαλίας των 
µορφών της γλώσσας, πρέπει να είναι, η δηµιουργία ισχυρού γλωσσικού βιώµατος µε 
κατάλληλη µεθοδολογία αλλά και µε την ανάλογη προετοιµασία εκείνων που θα κληθούν να 
διδάξουν. Βασικές προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού για την επίτευξη των µαθησιακών 



αποτελεσµάτων από τους µαθητές θεωρούνται: η σαφήνεια, η ποικιλία, ο προσανατολισµός  
στο διδακτικό έργο, η ενθάρρυνση των µαθητών για ενασχόληση στη µαθησιακή διαδικασία 
και η οργάνωση της διδασκαλίας κατά τρόπο που εξασφαλίζει σ' αυτούς την επιτυχία. 
1. Η σαφήνεια: Είναι η ικανότητα του εκπαιδευτικού να παρουσιάζει µια ύλη στους µαθητές 
µε κατανοητή γλώσσα, χωρίς ασάφειες, παρεµβάσεις και περιττολογίες που κουράζουν και 
προκαλούν σύγχυση. Η σαφήνεια του εκπαιδευτικού φαίνεται από την ευκρινή παροχή 
οδηγιών για τις ασκήσεις και τις εργασίες και από τη χρήση κατάλληλων  παραδειγµάτων,  
απεικονίσεων  και  επιδείξεων  για διασαφήνιση ασαφών σηµείων της ύλης. 
2. Η ποικιλία: Ο εκπαιδευτικός προσδίδει ποικιλία στη διαδικασία, όταν χρησιµοποιεί µέσα, 
που προσελκύουν την προσοχή των µαθητών, δείχνει ενθουσιασµό για τη δουλειά του, 
γνωρίζει πως να θέτει τις ερωτήσεις, λαµβάνει υπόψη τις θέσεις ή τις ιδέες των µαθητών και 
τέλος επαινεί και ενισχύει κατάλληλα τις αντιδράσεις τους. Ο ενθουσιασµός του 
εκπαιδευτικού ο οποίος εκφράζεται µε τη ζωτικότητα, το σθένος και το ενδιαφέρον που 
δείχνει για τη δουλειά του, αποτελεί σοβαρό παράγοντα αύξησης του ενδιαφέροντος των 
µαθητών για το µάθηµα. 
3. Οπροσανατολισµός στο διδακτικό έργο. 
Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι σταθερά προσανατολισµένος στους σκοπούς ή τους 
στόχους του µαθήµατος, να γνωρίζει µε ποιες διδακτικές τεχνικές θα τους επιτύχει και να 
διατηρεί ρεαλιστικές προσδοκίες για την απόδοση των µαθητών του. Ακόµα ο ίδιος, δεν 
πρέπει να παραλείπει να κάνει σωστή χρήση του διαθέσιµου χρόνου. 
4. Η ενθάρρυνση των µαθητών για ενασχόληση στη µαθησιακή διαδικασία. 
Ο ικανός εκπαιδευτικός, µετά την παρουσίαση του νέου τµήµατος της γλώσσας µε 
κατάλληλες ερωτήσεις, παρακινεί τους µαθητές να εφαρµόσουν αυτά τα οποία άκουσαν και 
να τους καθοδηγήσει για να  εκδηλώσουν την επιθυµητή συµπεριφορά. Ο έπαινος επίσης, 
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία όταν παρέχεται ανάλογα προς την ορθότητα της απάντησης και 
δεν συνίσταται σε κενά λόγια. 
5. Οργάνωση της διδασκαλίας κατά τρόπο που εξασφαλίζει την επιτυχία στους µαθητές. 
  Η επιτυχία των µαθητών σε µια διδασκαλία, εξαρτάται και από το βαθµό δυσκολίας, αλλά 
και από τον τρόπο οργάνωσης και το σχεδιασµό της διδασκαλίας. Ο καθηγητής  λοιπόν 
σήµερα είναι το άτοµο που προάγει αν όχι - πρέπει - την πρωτοβουλία, την αυτενέργεια, την 
αυτονοµία, την αυτοαναγνώριση.  την  υπευθυνότητα,  την  αυτοπεποίθηση,  την 
αυτοσυνείδηση, την κριτική, την συλλογική και κοινωνική σκέψη των µαθητών του, τους 
βοηθά να ανακαλύπτουν µόνοι τους ή να µην αποστηθίζουν. Είναι το άτοµο, που δηµιουργεί 
κατάλληλο κλίµα για τη µάθηση και συµβάλλει αποτελεσµατικά σ' αυτό. Καθηγητής  δεν 
είναι σε καµιά περίπτωση, αυτός που περιαυτολογεί για να αυτοπροβληθεί, που δηµιουργεί 
την εντύπωση ότι οι µαθητές του χωρίς αυτόν δεν µπορούν να µάθουν τίποτα, που καταβάλει 
προσπάθεια συνειδητά, να έχει απόλυτα εξαρτηµένους τους µαθητές απ' αυτόν, χωρίς ίχνος 
πρωτοβουλίας. Ήδη, µε όσα αναφέραµε καθίσταται φανερό ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
είναι πολύπλοκος και πολύπλευρος «ως ειδικού», «ως παιδαγωγού», «ως κοινωνικού 
λειτουργού», «ως προτύπου», «ως ατόµου που προσφέρει ίσες ευκαιρίες µάθησης». Σε µια 
εποχή, που ολοένα και περισσότερο αισθανόµαστε την ανάγκη για µια ουσιαστικότερη 
µορφή π α ι δ ε ί α ς, ο εκπαιδευτικός καλείται να γίνει ενσαρκωτής του οράµατος, για την 
ανύψωση του πνευµατικού επιπέδου της παιδείας. 
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Περίληψη 
Το πρώτο µέρος αποτελεί την απαραίτητη θεωρητική εισαγωγή του αναγνώστη στην 
εκπαιδευτική τεχνολογία, τα παιδαγωγικά και ψυχολογικά θεωρητικά µοντέλα που 
αναπτύχθηκαν κατά σειρά ως σήµερα µέχρι τη σύγχρονη θεωρία του Gagne για τη µάθηση µε 
τη βοήθεια υπολογιστών και την ιδιαιτερότητα της χρήσης υπερµέσων και πολυµέσων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Το δεύτερο και πρακτικό µέρος, περιλαµβάνει την αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
λογισµικού και συγκεκριµένα ενός εκπαιδετικού προγράµµατος σε µορφή CD Rom που 
αναφέρονται στα µαθήµατα της Γλώσσας  
 Αξιολογούνται ως προς την αρτιότητά τους σε συγκεκριµένους τοµείς: τη δοµή του 
λογισµικού, το περιεχόµενο και τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράµµατος, την 
πληρότητα της διδακτικής τους σχεδίασης, την αναφορά ως προς τις τεχνικές δυνατότητές 
τους και τη λειτουργικότητα – φιλικότητα του χρήστη. Επίσης καθορίζεται η απαιτούµενη 
τεχνογνωσία των εκπαιδευτικών – µαθητών και παρουσιάζεται η σχεδίαση ενός 
συγκεκριµένου µαθήµατος µε το προκαθορισµένο κάθε φορά λογισµικό στα πλαίσια του 
µαθήµατος της Γλώσσας. Τέλος γίνεται συνολική ποιοτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
λογισµικού και παρατίθενται αντιπροσωπευτικές εικόνες από χαρακτηριστικά σηµεία 
πλοήγησης του χρήστη.  

 
Εισαγωγή 
Αντικείµενο ή µέσο διδασκαλίας και µάθησης, τρόπος σκέψης ή κοινωνικό φαινόµενο, η 
Πληροφορική και οι εφαρµογές της εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (όπως τα πολυµέσα και τα 
δίκτυα), δεν αµφισβητούνται πλέον στο χώρο της εκπαίδευσης. 
 Οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας λόγω του εγκάρσιου 
χαρακτήρα τους, διαπερνούν πλέον το σύνολο του κοινωνικού ιστού και καθιστούν 
καταλυτική την παρουσία τους σε όλο το φάσµα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
 Επιπρόσθετα, οι τεχνολογίες αυτές βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε µια διαδικασία 
ένταξης και ενσωµάτωσής τους στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήµατα και σε όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης, στη Γενική αλλά και την Ειδική Αγωγή. 
 
Πρώτο Μέρος  
α. Παιδαγωγικά, Ψυχολογικά µοντέλα 
Η είσοδος των υπολογιστών στην εκπαίδευση δηµιούργησε µια νέα κατάσταση. Ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται µε δεξιότητα αυτό το µέσο που του 
προσφέρεται και να διαµορφώνει το κατάλληλο κλίµα µέσα στην τάξη ώστε να συνεργάζεται 
µε τους µαθητές και να τους καθοδηγεί. Οι θεωρίες που καθορίζουν τη σχεδίαση και τη 
χρήση  των εκπαιδευτικών συστηµάτων που βασίζονται στην τεχνολογία, διαµορφώθηκαν µε 
βάση τις τέσσερις γενιές των Η/Υ: 



Στην πρώτη γενιά Η/Υ διαµορφώθηκε η συµπρεριφοριστική θεωρία. Στη δεύτερη 
γενιά υπολογιστών το ψυχοπαιδαγωγικό µοντέλο µετατοπίζει την έµφαση από το 
περιεχόµενο στον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας. Στη τρίτη γενιά υπολογιστών η 
εκπαίδευση βασίζεται σε θεωρίες που στηρίζονται στην αλληλεπίδραση µεταξύ του µαθητή 
και της διδασκαλίας µε αποτέλεσµα ο µαθητής να γίνεται πια ενεργό µέλος της διαδικασίας 
και όχι παθητικός δέκτης. Εξέλιξη του τρίτου µοντέλου αποτελεί αυτό που βασίζεται στην 
τέταρτη γενιά υπολογιστών και στην υπόθεση ότι η γνώση κτίζεται, οικοδοµείται από τον 
ίδιο το µαθητή. Βασικό θεωρητικό µοντέλο είναι η “εποικοδοµητική µάθηση” ή 
“Κονστρουκτιβισµός” (Constructivism) και ένας από τους πλέον σύγχρονους τρόπους 
υλοποίησής της είναι η εικονική πραγµατικότητα (Virtual Reality). Το θεωρητικό υπόβαθρο 
στηρίζεται στις εργασίες του Papert για την κατασκευή της γνώσης  
β. Εκπαιδευτική τεχνολογία 
Τα µέσα διδασκαλίας που βοηθούν στη µετάβαση από τη διδακτική θεωρία στην πράξη 
διαφοροποιούνται σε κατηγορίες ή ταξινοµήσεις πολλών ειδών, γνωστικές, συναισθηµατικές, 
ψυχοκινητικές σχετικά µε την απόκτηση γνώσης του µαθητή. Τα πιο συνηθισµένα µέσα 
διδασκαλίας είναι το βιβλίο, η τηλεόραση, ο υπολογιστής και η τεχνολογία υπερµέσων. 
γ. Υπερµέσα – πολυµέσα και µάθηση 
Οι εφαρµογές πολυµέσων (Multimedia) και υπερµέσων (Hypermedia) κυριαρχούν στον 
τοµέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και ουσιαστικά κάθε είδους εκπαιδευτικό λογισµικό 
περιλαµβάνει πολυµεσικά στοιχεία και άµεση και µη γραµµική πρόσβαση στις πληροφορίες 
που έχει. Μέσω τηλεχειριστηρίου γίνεται η επικοινωνία του χρήστη µε την εικόνα. Τα 
στοιχεία ελέγχονται πλήρως. Ο χρήστης µπορεί να ανακατατάξει, να τα συγκρίνει και να 
βγάζει συµπεράσµατα. Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράµµατα, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, 
παιχνίδια, µεγάλες δυνατότητες περιπλάνησης σε άρθρα, ζωντάνεµά τους µε µουσική ή 
κινηµατογραφηµένα σχόλια κ.ά. Όλα αυτά δηµιουργούν ερεθίσµατα για γνώση. Hypermedia 
(υπερµέσα) εκπαιδευτικές εφαρµογές συναντώνται κυρίως σε περιβάλλοντα οµαδικής 
επιµόρφωσης (Corpote training), εκµάθησης από απόσταση (distance learning) και σε 
διαδικασίες διδασκαλίας µε τη βοήθεια του υπολογιστή (Computer aided teaching).  

Ο ρόλος που έρχονται να παίξουν σωστά σχεδιασµένες εφαρµογές Hypermedia είναι 
διττός. Βοηθούν τόσο τον εκπαιδευόµενο στη διαδικασία κατανόησης και ενστερνισµού των 
εννοιών και του περιεχοµένου των διδακτικών ενοτήτων, όσο και τον διδάσκοντα στην 
προσπάθειά του να καταστήσει περισσότερο σαφές, αναλυτικό και πλήρες το διδακτικό 
αντικείµενο. Η δυναµική παρουσία των εφαρµογών Hypermedia στις εκπαιδευτικές 
διαδικασίες σχετίζεται άµεσα µε τα αποτελέσµατα µακροχρόνιων ερευνών ψυχολόγων, 
παιδαγωγών και άλλων επιστηµόνων που κατέληξαν ότι η συνδυασµένη οπτική και 
ακουστική παρουσίαση κάποιου θέµατος παραµένει κατά 50% στην ανθρώπινη µνήµη, ενώ 
αντίθετα από τα ακούσµατα ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν κρατά παρά 20% περίπου και από 
τα αναγνώσµατα ένα µόλις 10%. Ο συνδυασµός λοιπόν οπτικοακουστικών δεδοµένων σε 
εκπαιδευτικές διαδικασίες, αποδεικνύεται επιστηµονικά ότι αφήνει περισσότερα αποθέµατα 
γνώσης στους εκπαιδευόµενους. 

Ειδικές κατηγορίες εκπαιδευοµένων που στην περίπτωσή τους οι εκπαιδευτικές 
διαδικασίες µε τον παραδοσιακό τρόπο θα ήταν πολύ δύσκολες έως αδύνατες, έρχονται να 
αντιµετωπιστούν µε τη βοήθεια της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 
εφαρµογών Hypermedia. Στις ανεπτυγµένες τεχνολογικά χώρες του εξωτερικού, 
αποµονωµένοι γεωγραφικά µαθητές, µπορούν να παρακολουθούν µαθήµατα στο σπίτι τους 
µε τη βοήθεια ενός δικτύου ευρείας περιοχής (wide area network – WAN) στο οποίο είναι 
συνδεδεµένο και µέσω του προσωπικού τους υπολογιστή να ‘’τρέχουν’’ εφαρµογές τύπου 
Hypermedia και να παίρνουν τις γνώσεις που παίρνουν και οι συµµαθητές τους που 
παρακολουθούν τα µαθήµατα από κοντά. Για άλλη µια ακόµα κατηγορία, των ατόµων µε 



ειδικές ανάγκες, η χρήση εφαρµογών Hypermedia έρχεται να αντιµετωπίσει τα φυσικά 
µειονεκτήµατα των ατόµων αυτών, αφού µέσα από τη συνδυασµένη παρουσίαση εικόνων, 
video, κειµένων, ήχου και όλων των άλλων τύπων δεδοµένων, είναι ευκολότερο για κάποιον 
µε προβλήµατα στην ακοή ή την όραση να µπορέσει να συλλάβει τα µηνύµατα και το 
περιεχόµενο των όσων παρουσιάζονται. Έτσι π.χ. για τους τυφλούς γίνεται χρήση 
επικοινωνίας µέσω απτικής ανάδρασης (tactile feedback). Έτσι περιγράφεται ο τρόπος µέσω 
του οποίου ο χρήστης µπορεί να ‘’αισθάνεται’’ τον όγκο και την υφή των αντικειµένων που 
απεικονίζονται στην οθόνη του. Η πρώτη εφαρµογή έγινε στο Σύστηµα Braille (Μπράϊγ) που 
επιτρέπει την ανάγνωση στους τυφλούς, το οποίο επεκτάθηκε να προσφέρει τη δυνατότητα 
και στους τυφλούς χρήστες υπολογιστών. Υπάρχουν εφαρµογές επίσης και για τους κωφούς 
και βαρήκοους στο σύστηµα MAKATON, BLISS και REBUS οι οποίοι επικοινωνούν µε τη 
γλώσσα των χεριών τη Νοηµατική. 

Τα λογισµικά που υπάρχουν σήµερα είναι ελάχιστα για τα Α.Μ.Ε.Α. και η χρήση τους 
είναι εποπτική δηλ. βοηθά στην επικοινωνία των ατόµων αυτών µε τον κόσµο και δεν 
χρησιµεύει ως µαθησιακό εργαλείο. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού είναι ιδιαίτερα 
δυσχερής σε άτοµα µε βαριά νοητική υστέρηση. Η σχεδίαση συστηµάτων διδασκαλίας µε τη 
βοήθεια των υπερµέσων εστιάζεται συνήθως σε τρεις κατηγορίες που αντανακλούν τις 
σύγχρονες τάσεις θεωρητικών µοντέλων, κυρίως αυτών της εποικοδοµητικής µάθησης. Αυτές 
είναι:  
1. Τα υπερµέσα βασισµένα σε µελέτες περίπτωσης. 
(case – based hypermedia systems). Αυτά µπορούν για παράδειγµα να χρησιµοποιηθούν για 
τη µελέτη ενός γνωστικού αντικειµένου. Ως σύνδεσµοι χρησιµοποιούνται ειδικά σύµβολα ή 
λέξεις. Περιέχονται περιγραφές χαρακτηριστικών από διάφορες καταστάσεις και σχεδιάζεται 
έτσι ώστε να παρέχει πληροφορίες για το θέµα. Εκτός αυτού όµως δηµιουργούν τις 
προϋποθέσεις για να µπορεί ο µαθητής να οργανώνει τη γνώση του και να µπορεί να χειριστεί 
στο µέλλον παρόµοια συστήµατα. 
2. Τα εξερευνητικά περιβάλλοντα υπερµέσων. 
(exploratory hypermedia environments). Εδώ χρησιµοποιείται η προσωπική εµπειρία του 
µαθητή και είναι ο µαθητής που κατευθύνει και εξερευνά το περιβάλλον και αλληλεπιδρά µε 
αυτό. Ακόµη έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται µε το σύστηµα και να κατασκευάζει τη 
δική του προσωπική γνώση. Σε αυτή την κατηγορία υπερµέσων εντάσσονται η γλώσσα 
προγραµµατισµού LOGO και οι προσοµοιώσεις εργαστηρίων, όπου µελετώνται διάφορα 
φαινόµενα όπως για παράδειγµα η πτώση ενός αντικειµένου, καιρικά φαινόµενα κ.ά. 
3. Τα συνεργατικά περιβάλλοντα υπερµέσων. 
(cooperative hypermedia environments). Ο υπολογιστής σε αυτή την περίπτωση αποτελεί ένα 
µέσο για τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών. Τα υπερµέσα και τα πολυµέσα µπορούν να 
ενισχύσουν την οµαδικότητα µεταξύ των µαθητών, για τη λήψη µιας κοινής απόφασης πάνω 
σε ένα θέµα, την οµαδική ενασχόληση στα πλαίσια µιας εργασίας. Το Internet µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία ενός ‘’κοινού περιβάλλοντος’’ όπου θα µπορούν να 
συνεργάζονται άτοµα που βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις. 
Από παιδαγωγική άποψη κάθε εκπαιδευτική εφαρµογή υπερµέσων πρέπει να εκµεταλλεύεται 
την τεχνολογία και να λειτουργεί µε βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να θέτει στόχους 
 Να δείχνει από την αρχή τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα 
 Να θέτει δραστηριότητες δοµηµένες και ανοιχτού τύπου 
 Να περιλαµβάνει αλληλεπιδράσεις για ανατροφοδότηση και για παροχή πληροφοριών  
 Να περιέχει εσωτερική και - εξωτερική αξιολόγηση  

Η πληροφορική τεχνολογία µε αιχµή την τεχνολογία των πολυµέσων και των δικτύων 
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για άµεση, εξατοµικευµένη και σε βάθος εκπαίδευση του 



ενδιαφεροµένου, µέσω της χρήσης έξυπνων αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων 
(Hypermedia Intelligent Tutoring Systems). Ουσιαστικά πρόκειται για µια επιστροφή στο 
παρελθόν (µαθητεία κοντά σε έµπειρο παιδαγωγό) αλλά µε τεχνολογία του µέλλοντος. 

Ο εκπαιδευτικός, ο άνθρωπος που εφαρµόζει και καθοδηγεί την εκπαιδευτική 
διαδικασία, καλείται να έχει µια ξεκάθαρη θεωρία διδακτικής (Instructional Theory) και να 
γνωρίζει τις εκπαιδευτικές µεθόδους που θα χρησιµοποιήσει ώστε να πετύχει συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά αποτελέσµατα κάτω από ορισµένες εκπαιδευτικές συνθήκες. ∆ηλ. το “πως να 
στήσει το εκπαιδευτικό περιβάλλον και να φτάσει στο στόχο του”. 
 Η “από έδρας” διάλεξη του δασκάλου µπορεί να µετατραπεί σε προσωπική 
εξερεύνηση του πολυµεσικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που προσφέρει ο υπολογιστής. 
Το περιβάλλον αυτό µέσα από ένα κατάλληλο σενάριο µπορεί να κεντρίσει και να κερδίσει 
το ενδιαφέρον του µαθητή, ώστε µόνος του να οδηγηθεί στην ανακάλυψη της πληροφορίας 
τη στιγµή ακριβώς που το µυαλό του είναι ‘’ανοιχτό’’ στην προσµονή και πρόσληψή της. 
 Νέος ρόλος για το δάσκαλο: Ο δάσκαλος λοιπόν δεν µπορεί να παριστάνει τον 
παντογνώστη και να παρέχει δεδοµένα και πληροφορίες. Τα µηχανήµατα αποδίδουν σ’ αυτό 
το ρόλο πολύ καλύτερα. Αυτό που µένει γι’ αυτόν είναι µέσω της γνώσης και της εµπειρίας 
του να κατευθύνει και να οργανώνει την προσπάθεια των µαθητών. Ο υποψήφιος δάσκαλος 
πρέπει να έχει γνώσεις γνωστικής ψυχολογίας, ψυχολογίας της µάθησης, ψυχολογίας χρήστη 
υπολογιστή, γνώσεις εκπαιδευτικών χρήσεων της τεχνολογίας και τεχνικών ανάπτυξης 
µαθησιακών περιβαλλόντων. 
 Μεταβαλλόµενο περιεχόµενο: Πολλά από αυτά που διδάσκουν τα σηµερινά σχολεία 
έχουν ορατές και ξεπερασµένες ηµεροµηνίες λήξης. Το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας δε µπορεί αλλά και δε χρειάζεται να παραµένει σταθερό. Ένας µαθητής µετά την 
εκπαίδευσή του θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί την εµπειρία που αποκόµισε και 
να µπορεί να αντιµετωπίζει οποιοδήποτε πρόβληµα, να το επεξεργάζεται, να συλλέγει 
στοιχεία και πληροφορίες, να διαµορφώνει προτάσεις για τη λύση του, να έχει άποψη. Η 
διδακτέα ύλη, πέρα από κάποιους κεντρικούς στόχους, µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε τους 
στόχους του συγκεκριµένου σχολείου, την τεχνολογική υποδοµή του, ανάλογα µε την 
ενηµέρωση των εκπαιδευτικών και τα ετήσια πλάνα εργασίας του σχολείου. 
 Ετερογένεια: Κάθε µαθητής µπορεί να προχωρήσει µε το δικό του ρυθµό και τις δικές 
του επιλογές µέσα στο πολυµεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η ροµποτική αντίληψη ότι όλοι 
οι µαθητές σε όλα τα σχολεία πρέπει να περάσουν την ίδια περίοδο από την ίδια διαδικασία 
µάθησης και να εξεταστούν µε τον ίδιο τρόπο είναι άχρηστη και αντιπαιδαγωγική. 
 
ε. Η θεωρία του Gagne για τη µάθηση και τη διδασκαλία µε τη βοήθεια του υπολογιστή. 
Σύµφωνα µε τον Gagne η µάθηση εξαρτάται από το περιβάλλον µε το οποίο ο άνθρωπος 
αλληλεπιδρά. 
 Ένα σύνολο παραγόντων που συµβάλλουν στη µάθηση υπάρχουν ήδη στο άτοµο πριν 
αρχίσει οποιαδήποτε νέα µάθηση. Οι ικανότητες που έχει αποκτήσει το άτοµο, συνιστούν τις 
εσωτερικές συνήθειες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη µάθηση. Μια δεύτερη κατηγορία 
παραγόντων που επηρεάζουν τη µάθηση είναι οι εξωτερικές συνθήκες. Η σκόπιµη οργάνωση 
αυτών των εξωτερικών συνθηκών που υποστηρίζουν τις εσωτερικές επεξεργασίες του 
µαθητή, συνιστούν το φαινόµενο της διδασκαλίας. 

Ο Gagne βρήκε ότι ο υπολογιστής µπορεί να προσφέρει ένα κατάλληλο περιβάλλον 
για τον έλεγχο του φαινοµένου της µάθησης. 

Το πρώτο µέληµα του δασκάλου στο διδακτικό σχεδιασµό είναι ο καθορισµός των 
διδακτικών στόχων της κάθε ενότητας που θα διδάξει. Η διατύπωση των στόχων πρέπει να 
είναι σαφής και λειτουργική. Το επόµενο βήµα του διδακτικού σχεδιασµού είναι η ανάλυση 



έργου (task analysis) δηλ. η ανάλυση των “πληροφοριακών επεξεργασιών” που απαιτούνται 
για την κατάκτηση των διδακτικών στόχων. Η ανάλυση αυτή κατά τον Gagne προϋποθέτει: 
1. ότι κάθε σύνθετη ανθρώπινη δραστηριότητα αποτελείται από απλούστερα τµήµατα και  
2. ότι αυτά τα τµήµατα µπορούν να µας βοηθήσουν στο να αποκαλύψουµε κάποιες βασικές 
προϋποθέσεις για τη µάθηση αυτής της δραστηριότητας. 

Το τελικό στάδιο κατά τον Gagne είναι ο σχεδιασµός των διδακτικών ενεργειών (τις 
εξωτερικές συνθήκες) που αντιστοιχούν στις πληροφοριακές επεξεργασίες και τις 
αναπτύσσουν. Οι διδακτικές ενέργειες µέσα από ένα πρόγραµµα θα λέγαµε ότι αποτελούν 
την πραγµατοποίηση, την εφαρµογή του διδακτικού σχεδιασµού. Οι διδακτικές αυτές 
ενέργειες (εξωτερικές) που θα χρησιµοποιηθούν για να επηρεάσουν τις εσωτερικές 
επεξεργασίες µάθησης είναι: α) Απόσπαση της προσοχής, β) Πληροφόρηση για τον 
αντικειµενικό στόχο του µαθήµατος, γ) ∆ιέγερση και ανάκληση της προηγούµενης γνώσης, 
δ) Παρουσίαση ερεθισµάτων. ε) Καθοδήγηση της µάθησης, ζ) Πρόκληση της απόδοσης, η) 
Εξασφάλιση της ανατροφοδότησης µε την παροχή νέων πληροφοριών, θ) Αξιολόγηση της 
απόδοσης, ι)Επαύξηση της διατήρησης και µεταφοράς της µάθησης 

Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η χρήση του υπολογιστή για την εφαρµογή της 
θεωρίας του Gagne σε σχέση µε το δάσκαλο είναι κυρίως δύο: α) Ο υπολογιστής µπορεί να 
ικανοποιήσει σε µέγιστο βαθµό τον έλεγχο που απαιτεί ο Gagne πάνω στο φαινόµενο της 
διδασκαλίας γενικά και στην υλοποίηση των διδακτικών ενεργειών ειδικά και  β) ο 
υπολογιστής µπορεί να ‘’εξατοµικεύσει’’ τη διδασκαλία και τη µάθηση, µε την προϋπόθεση 
βέβαια ότι για κάθε µαθητή αντιστοιχεί κι ένας υπολογιστής. 

 
∆εύτερο Μέρος - Εισαγωγικά 
Στη σηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα έχουµε ήδη µετακινηθεί από το ερώτηµα 

αν θα πρέπει ή όχι να χρησιµοποιείται µία ποικιλία λογισµικού στο σχολείο και το 
πανεπιστήµιο και ασχολούµαστε µε ερωτήµατα όπως: τι είδους λογισµικό είναι διαθέσιµο, 
πώς µπορούµε να το κατηγοριοποιήσουµε, κατά πόσον ένα συγκεκριµένο λογισµικό µπορεί 
να ενταχθεί στο ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα, ποιο είναι  το πιο κατάλληλο για τους στόχους 
µας, ποια τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά του, πώς θα γνωρίζουµε από πριν τα 
διάφορα χαρακτηριστικά του κ.ά. Τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι πάρα πολλά και 
αρκετά από αυτά έχουν σχέση µε την αξιολόγηση, επιλογή και χρήση του λογισµικού για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, γι’ αυτό και τίθεται το ζήτηµα της απόκτησης από µέρους των 
εκπαιδευτικών ορισµένων γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο τεχνικών όσο και 
ψυχοπαιδαγωγικών, που θα τους καταστήσουν ικανούς να κάνουν τις καλύτερες δυνατόν 
επιλογές και χρήσεις του υπάρχοντος λογισµικού. Η αναγκαιότητα της ύπαρξης αυτού του 
είδους των γνώσεων και δεξιοτήτων αναφέρεται και σε σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, όπου 
τονίζεται ότι: “Kάθε πρόγραµµα κατάρτισης εκπαιδευτικών, είτε πρόκειται για αρχική 
κατάρτιση είτε για ενδοϋπηρεσιακή, θα πρέπει να περιλαµβάνει και κατάρτιση σχετικά µε την 
εκτίµηση και επιλογή εκπαιδευτικού λογισµικού.” 
 Εάν οι εκπαιδευτικοί αποκτούσαν µια τέτοια εκπαίδευση και κατάρτιση, θα καθίσταντο 
ικανοί να µετατρέψουν τις δυνατότητες της υποστηριζόµενης από τον υπολογιστή µάθησης σε 
διδακτική πράξη, που θα ανταποκρινόταν στους επιδιωκόµενους αντικειµενικούς  στόχους 
µάθησης και στις ανάγκες του σχολικού αναλυτικού προγράµµατος. (ΟΟΣΑ, 1989: 93).  
 Επειδή δε ο αριθµός των πακέτων λογισµικού συνεχώς αυξάνεται και τα κριτήρια – 
όπως και το επίπεδο της ποιότητάς τους – εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία, η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού λογισµικού έχει εξελιχθεί σε µία όχι τόσο απλή διαδικασία. 
 
 
 



∆ιαµόρφωση κριτηρίων για την επιλογή του κατάλληλου λογισµικού 
Οι Squires και McDougall, στο βιβλίο τους µε τίτλο «Επιλογή και Χρήση του 

Εκπαιδευτικού Λογισµικού» επισηµαίνουν ότι τα κριτήρια, µε τα οποία αξιολογούνταν τα 
πακέτα εκπαιδευτικού λογισµικού εντάσσονταν σε δύο οµάδες: 

Στην πρώτη οµάδα ανήκαν γενικά κριτήρια παιδαγωγικού περιεχοµένου, όπως αυτά, 
µε τα οποία κρίνουν οι εκπαιδευτικοί κάθε µέσο και υλικό  που χρησιµοποιείται στην τάξη 
για την επιδίωξη επιθυµητών διδακτικών στόχων και έχουν σχέση µε ερωτήµατα, όπως: α) 
καλύπτεται η διδακτέα ύλη επαρκώς; β) ο χρόνος που απαιτείται είναι διαθέσιµος; γ) 
ανταποκρίνεται το διδακτικό υλικό στο επίπεδο των µαθητών; δ) είναι οι δραστηριότητες 
ενδιαφέρουσες ή η παρουσίαση ελκυστική; ε) είναι προσεγµένο από παιδαγωγική άποψη, 
χωρίς ανεπιθύµητες παρενέργειες (π.χ. ενίσχυση προκαταλήψεων ή στερεοτύπων, 
φανατισµού και επιθετικότητας, κοινωνικά µη αποδεκτών συµπεριφορών); ζ) προσφέρεται 
για συνεργατικές/ σύνθετες δραστηριότητες; η) τι είδους δεξιότητες, στάσεις και αξίες 
καλλιεργεί; θ)συνοδεύεται από επαρκείς οδηγίες και υλικό στήριξης του δασκάλου; 

Η δεύτερη οµάδα κριτηρίων περιλαµβάνει τεχνολογικά θέµατα, που είχαν σχέση 
περισσότερο µε τον υπολογιστή και τη χρήση του ως εκπαιδευτικού εργαλείου και 
απαντούσαν σε ερωτήµατα, όπως: α) έχουν αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό οι 
αλληλεπιδραστικές δυνατότητες του υπολογιστή; β) αφήνει το λογισµικό περιθώρια για 
έλεγχο της µαθησιακής διαδικασίας από µέρους του µαθητή και του εκπαιδευτικού; γ) είναι 
σε θέαση το πρόγραµµα να χειριστεί σωστά τα εισερχόµενα που εισάγονται από τους 
µαθητές, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα διαδικαστικά φαινόµενα, από τεχνική άποψη; δ) 
προσφέρονται ορισµένα χαρακτηριστικά του λογισµικού (όπως είναι τα γραφικά, ο ήχος, η 
κίνηση κ.ά) για εποικοδοµητική µάθηση ή λειτουργούν απλώς για εντυπωσιασµό; ε) η 
διόρθωση των λαθών γίνεται µε παιδαγωγικά προσεγµένο τρόπο ή βασίζεται σε 
παραδοσιακές νοοτροπίες; ζ) η ενίσχυση των αντιδράσεων και της απόδοσης του µαθητή 
είναι αποτελεσµατική και γίνεται µε κατάλληλο τρόπο; η) είναι το πρόγραµµα φιλικό και 
εύκολο στη χρήση του; θ) αξίζει τις απαιτούµενες δαπάνες; ι) κάνει χρήση το λογισµικό των 
νέων τεχνολογικών εξελίξεων; (Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται πάρα πολλά ερωτήµατα, 
που έχουν σχέση µε ζητήµατα προγραµµατισµού, τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται, την 
ευρηµατικότητα της ανάλυσης από επιστηµονική και τεχνολογική άποψη κλπ.) 

Οι ερευνητές του Γραφείου Αξιολόγησης Θεµάτων Τεχνολογίας (Office of 
Technology Assessement / ΟΤΑ) της Αµερικής, σε µία έκθεση αναφέρουν ότι «ένας πλήρης 
κατάλογος των κριτηρίων περιλαµβάνει τις εξής κατηγορίες:  
1.ποιότητα της διδασκαλίας 

2.δυνατότητες παρέµβασης του δασκάλου 

3.αξιολόγηση και παρακολούθηση της προόδου του µαθητή 

4.υλικό στήριξης 

5.τεχνολογική ποιότητα 

6.θέµατα αναφερόµενα στο υπολογιστικό υλικό (hardware) και το µάρκετιγκ. 

 Το ζήτηµα του προσδιορισµού της ποιότητας του εκπαιδευτικού λογισµικού 
µελετάται διεθνώς και, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν είναι χωρίς προβλήµατα. Προβληµατισµός 
υπάρχει, µεταξύ άλλων, και σχετικά µε τη σωστή ταξινόµηση του εκπαιδευτικού λογισµικού, 
διότι χρειάζεται να µπει µία σχετική τάξη στην ποικιλία που το χαρακτηρίζει, καθώς και στα 
κριτήρια, µε βάση τα οποία θα γίνει µία δίκαιη, διάφανη και «αντικειµενική» αξιολόγηση. 
 Τέτοιου είδους κριτήρια συνδέονται µε προβληµατισµούς, που έχουν σχέση όχι µόνον 
µε τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού λογισµικού (που συνήθως εντάσσονται σε δύο 



µεγάλες κατηγορίες, δηλαδή στα εκπαιδευτικά/ παιδαγωγικά και στα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά), αλλά σχετίζονται και µε την ίδια τη χρήση του υπολογιστή και, ειδικότερα, 
του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού λογισµικού. 
 Η χρήση αυτή µπορεί να προσεγγιστεί µέσα από το πρίσµα των τριών βασικών 
φορέων, που συµµετέχουν στην υποβοηθούµενη από τον υπολογιστή διαδικασία της 
µάθησης. Το πρίσµα, δηλαδή ή τη διάσταση της αλληλεπίδρασης µεταξύ: 
1. του σχεδιαστή του λογισµικού και του µαθητή 

2. του διδάσκοντος και του µαθητή 

3. του σχεδιαστή του λογισµικού και του διδάσκοντος 
Όσον αφορά τη µεθοδολογία της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού λογισµικού, αυτή 

δεν αποµακρύνεται και πολύ από εκείνη ενός οποιουδήποτε σχολικού προγράµµατος 
διδασκαλίας. (Ο λόγος εξ άλλου, δεν γίνεται για ένα µαθησιακό πρόγραµµα ή υλικό, που 
εξυπηρετεί διδακτικούς σκοπούς και βρίσκεται στα χέρια µαθητών και δασκάλων;). Έτσι, 
µπορούµε να  αρχίσουµε να εξετάζουµε από παιδαγωγική άποψη τους στόχους, το 
περιεχόµενο και τη µεθόδευση της µαθησιακής διαδικασίας, η οποία ακολουθείται για να 
επιτευχθούν οι µαθησιακοί στόχοι και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. (∆ιδακτική πορεία, 
καταλληλότητα στρατηγικών, µέσων και µεθόδων, σχέση διδάσκοντος – µαθητευοµένου, 
παιδαγωγική ατµόσφαιρα και δοµές επικοινωνίας, ακόµη και στοιχεία, που δεν µετρούνται 
πάντοτε, αλλά δίνουν την αίσθηση ενός επιτυχηµένου µαθήµατος, όπως είναι η ποιότητα της 
επικοινωνίας, ο εµπνευσµένος αυτοσχεδιασµός και η ευελιξία του δασκάλου για την 
αξιοποίηση απρόβλεπτων ευκαιριών, που παρουσιάζονται, ή την προσαρµογή του στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών κ.ά). 

Επειδή εν τούτοις πρόκειται για την αξιολόγηση ενός µη συµβατικού προγράµµατος, 
που χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες, χρειάζεται στην περίπτωση αυτή να ληφθούν υπόψη 
όλα τα νέα στοιχεία και οι δυνατότητες που προσφέρει το περιβάλλον του υπολογιστή, οι 
οποίες δεν είναι πάντα εκ των προτέρων γνωστές, αλλά συνεχώς ανακαλύπτονται µέσα από 
µια διαδικασία έρευνας και καινοτόµων εφαρµογών. Έτσι, ένα σύνολο κριτηρίων, µπορούν 
να απαντούν στο ερώτηµα του κατά πόσο ένα συγκεκριµένο λογισµικό, εκτός του ότι 
ικανοποιεί τα κριτήρια, µε τα οποία αξιολογούµε οποιοδήποτε διδακτικό πρόγραµµα ή υλικό, 
αξιοποιεί συγχρόνως και τις δυνατότητες που µας παρέχει ο υπολογιστής για την επίτευξη 
των πολύπλευρων παιδαγωγικών και µαθησιακών µας στόχων, σύµφωνα µε τις 
προτεινόµενες από τις γνωστές θεωρίες και την έρευνα παιδαγωγικές αρχές, αλλά και µε την 
επιτυχή εµπειρία µας από δοκιµασµένες πρακτικές εφαρµογές και καινοτοµίες. 

Ένας κατάλογος όµως πιθανών κριτηρίων, µε βάση τα οποία θα µπορούσε να γίνει µια 
δίκαιη αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού δεν εξαντλείται σε όσα επιγραµµατικά 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Σηµασία έχουν επίσης και πολλά άλλα κριτήρια, που έχουν σχέση 
µε τις ανάγκες του αναλυτικού προγράµµατος και των συγκεκριµένων µαθητών, τις 
προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής, την πρωτοτυπία των ιδεών, την εµβέλεια του 
εγχειρήµατος, τη συµβολή στη µείωση των µαθησιακών δυσκολιών και την πρόληψη της 
προβληµατικής συµπεριφοράς κ.ά. 

Θα πρέπει επίσης στο σηµείο αυτό να τονιστεί η σηµασία που έχει το κλίµα, η 
ατµόσφαιρα ενός εκπαιδευτικού λογισµικού, όπως έχει και στην περίπτωση µιας 
υποδειγµατικής διδασκαλίας το ύφος του διδάσκοντα, οι σηµατοδοτήσεις της γλώσσας, ο 
τρόπος που τα λεκτικά και µη µηνύµατά του επηρεάζουν την αυτοεκτίµηση των µαθητών, το 
κατά πόσον ευνοείται η εγκατάσταση ενός ανθρωπιστικού έθνους µέσα στην σχολική 
µικροκοινωνία κ.ά. Σύµφωνα µε πολλούς παιδαγωγούς, η διάσταση αυτή δεν εκτιµάται όσο 
θα έπρεπε από τους αξιολογητές της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε διότι διαπνέονται από 



παραδοσιακές και τεχνοκρατικές αντιλήψεις είτε διότι τους διαφεύγει έχοντας µάθει να 
εκτιµούν µόνον ό,τι έχει σχέση µε το νου και τις ξερές γνώσεις. 

Τέτοιου είδους όµως ποιοτικά στοιχεία είναι δύσκολο να αξιολογηθούν από µία 
επιτροπή κριτών, που βασίζονται µόνον σε ένα απλό «τρέξιµο» του προγράµµατος µέσα σε 
ένα γραφείο, έξω από τη ζωντανή πραγµατικότητα της αίθουσας και ανεξάρτητα από την 
αξιοποίηση των διαφόρων εµπνευσµένων δασκάλων. Οι δάσκαλοι πρέπει να γίνονται µέτοχοι 
στη διαδικασία αξιολόγησης των πακέτων εκπαιδευτικού λογισµικού τόσο στη φάση της 
ανάπτυξής του, όσο και σε εκείνη της εφαρµογής του και µάλιστα µετά από πολλές 
βελτιωµένες απόπειρες, κατά τις οποίες θα έχουν τη στήριξη ειδικών συµβούλων, όχι διότι 
αυτοί γνωρίζουν τα πάντα, αλλά επειδή το αποτέλεσµα θα είναι συνδυασµός θεωρητικής και 
εµπειρικής γνώσης και διαίσθησης. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση υπερµεσικών προϊόντων βασίζονται στην 
αλληλεπίδραση χρήστη – υπολογιστή, στη µάθηση µε τη βοήθεια υπολογιστή και στη 
συλλογή πληροφοριών. Οι κύριοι τοµείς για την αξιολόγηση αφορούν στο περιεχόµενο των 
εφαρµογών, στο βαθµό αλληλεπίδρασης, στα στοιχεία πολυµέσων που περιέχουν, στις 
δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών και στην αισθητική. 
 Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα των 
εφαρµογών περιλαµβάνουν απλές οδηγίες προς τους χρήστες, ευχρηστία, κατανοητά 
εικονίδια, έλλειψη λαθών και ανάδραση στις ενέργειες των χρηστών. Οι χρήστες κάθε 
επιπέδου επιθυµούν να πετύχουν τους στόχους τους µε το µικρότερο γνωστικό φόρτο και τη 
µεγαλύτερη ικανοποίηση. Ο αξιολογητής οφείλει να γνωρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα τους 
χρήστες τόσο σε επίπεδο οµάδας, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 
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ΤΟΥ ΞΕΦΤΕΡΗ>,  <ηλικίες 4 – 7 ετών> 
 
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το περιεχόµενο του λογισµικού αυτού κρίνεται κατάλληλο για την ηλικία και το επίπεδο των 
µαθητών και πλήρως εναρµονισµένο µε τις επιδιώξεις και τους στόχους του µαθήµατος ‘Η 
Γλώσσα µου’ της Α΄ ∆ηµοτικού, ενώ παράλληλα µπορεί να εφαρµοσθεί µε προϋποθέσεις και 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Κατ’ αρχήν το µάθηµα της ‘’Γλώσσας’’ οργανώνεται γύρω από τους άξονες της 
προφορικής και γραπτής επικοινωνίας µε πόλους από τη µια και από την άλλη την έκφραση 
και την κατανόηση. Η προφορική επικοινωνία ως οµιλία και ακρόαση πρέπει να έχει 
κεντρική θέση στο σχολείο όπως έχει και στη ζωή.  
Το γλωσσικό µάθηµα για την Α΄ τάξη χωρίζεται σε 3 ευδιάκριτα µέρη: 
α)   Το προαναγνωστικό και προγραφικό στάδιο 
β)   Το στάδιο εκµάθησης του βασικού µηχανισµού ανάγνωσης και γραφής και  
γ)  Το στάδιο της εµπέδωσης και του εµπλουτισµού του βασικού µηχανισµού της γλώσσας. 

Η γλώσσα και το ύφος του συγκεκριµένου λογισµικού κρίνονται κατάλληλα για την 
ηλικία των παιδιών, ενώ είναι απαλλαγµένο και από γραµµατικά και συντακτικά λάθη.Οι 
κύριες επιδιώξεις και οι επί µέρους στόχοι που εξυπηρετεί το λογισµικό αυτό µε τον τρόπο 
που παρουσιάζεται είναι: 
1) Να απελευθερωθούν τα παιδιά από τυχόν αναστολές, ώστε να ανοίξουν µέσα τους και να 
λειτουργήσουν ικανοποιητικά τα κανάλια της γλωσσικής επικοινωνίας. 



2) Να λειτουργήσουν σαν ποµποί και δέκτες του προφορικού λόγου δοκιµάζοντας το 
µονόλογο, το διάλογο, τη δραµατοποίηση (απαγγελία ποιηµάτων κλπ.) σε θέµατα παρόµοια 
των εµπειριών και των παρατηρήσεών τους και παράλληλα να ενεργοποιήσουν µε τη µίµηση 
και την ακουστική συνήθεια συχνόχρηστες λέξεις. 
3)Να ασκήσουν ορισµένες δεξιότητες, όπως αντίληψη ήχων (π.χ. τηλεφώνου, παπαγάλου), 
σηµάτων (π.χ. STOP), γραµµάτων, φθόγγων, συγκράτηση και µεταφορά ή εκτέλεση 
µηνυµάτων και οδηγιών κλπ. 
4) Να επικοινωνήσουν τα παιδιά µε εικονογραφικές παραστάσεις (προσφέρονται µε µεγάλη 
ποικιλία χρωµάτων στο λογισµικό) ώστε µέσα από αυτές να εξοικειωθούν µε την προφορά 
και τον τρόπο γραφής των γραµµάτων. 
5)Να εξοικειωθούν οπτικά και µυοκινητικά µε τα γράµµατα (αρχικά των λέξεων π.χ. Iάσονας 
ο ιπποπόταµος) που ξεχωρίζουν και µε το χρώµα τους (ποικιλία 256 χρωµάτων). Σ’ αυτό 
βοηθούν και τα διασκεδαστικά παιχνίδια. 
6)Να καταλάβουν εµπειρικά ότι ο γραπτός λόγος αποτελείται από ένα σύνολο γραµµάτων 
που αντιστοιχούν σε µεµονωµένους ήχους. 
7)Να ασκήσουν την προσοχή τους και την ικανότητα για συγκράτηση και αναµετάδοση 
πληροφοριών. (παιχνίδι µε το τόξο, µε το παζλ κλπ.) 
8)Να µυήσει το παιδί στο διαθεµατικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης (στο λογισµικό 
διακρίνει κανείς πόλεις, χωριά, δάση, ακτές, κόλπους, χερσονήσους, ποτάµια κλπ.). 
9)Να αυτοαξιολογούνται οι µαθητές µέσω των επιλογών τους µε το ποντίκι. (π.χ. Να 
καταλάβουν ότι ο ήχος στο παιχνίδι µε τα πινέλα και τα γράµµατα είναι για τη λανθασµένη 
επιλογή.) 
10)Να υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών αφού ο καθένας θα βλέπει πως 
εργάζεται ο άλλος. 

Γίνεται σαφές ότι το πρόγραµµα αυτό είναι κατάλληλο για τη βαθµίδα εκπαίδευσης 
για την οποία προορίζεται αφού το περιεχόµενο και οι στόχοι του συµβαδίζουν µε το 
αναλυτικό πρόγραµµα για την Α΄ τάξη.Το λεξιλόγιό του είναι πλούσιο και η γλώσσα απλή, 
σαφής και κατανοητή για τα παιδιά της ηλικίας αυτής. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται 
αµερόληπτα χωρίς πολώσεις ή παραµόρφωση και είναι σύγχρονες, πλήρεις και συναφείς µε 
το θέµα. Το επίπεδο δυσκολίας φαίνεται κατάλληλο για την ηλικία που προορίζεται. Μετά 
την ολοκλήρωση µιας άσκησης από το µαθητή ακολουθεί επιβράβευση. 
 
2. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ (INSTRUCTIONAL DESIGN)  

Ο σχεδιασµός του µαθήµατος πρέπει να περιγράφει µε σαφήνεια τους στόχους, τα 
µέσα, τις διδακτικές ενέργειες, τις µαθητικές δραστηριότητες και την αξιολόγηση της 
εργασίας  µαθητών και δασκάλου. Η εφαρµογή του προγράµµατος αυτού έχει παιδαγωγική 
θεµελίωση και τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής υποστηρίζουν τη µαθησιακή διαδικασία. Η 
χρήση των πολυµεσικών στοιχείων υποστηρίζει και βελτιώνει τη µαθησιακή διαδικασία 
καθώς η εκµετάλλευση ήχου και εικόνας µεταφέρει το µαθητή στην κατάλληλη διάθεση και 
του παρέχει ερεθίσµατα και κίνητρα για αναπαραστάσεις. 
 Η ανάπτυξη δηµιουργικότητας και εξερεύνησης πληροφοριών από το µαθητή χρήστη 
είναι περιορισµένη. Η κατά δέντρο σχεδίαση εµποδίζει τη µετάβαση του χρήστη από το ένα 
επίπεδο στο άλλο και έτσι αυτός αναγκάζεται σε µια συνεχόµενη ροή πράξεων οι οποίες αν 
δεν επιτευχθούν σωστά οδηγείται και πάλι στην αρχή. Παράλληλα δεν έχουµε περιθώρια για 
κριτική σκέψη από µέρους των µαθητών. 

Η προσέλκυση της προσοχής του χρήστη επιτυγχάνεται µε την ποιότητα των εικόνων, 
την ποικιλία των χρωµάτων, του ήχου (µουσική, οµιλία, ηχητικά effects) µε την παρουσία 
διαφόρων δραστηριοτήτων (παιχνίδια γνώσης) και µε τη δυνατότητα ενεργούς συµµετοχής 
του χρήστη. Η πληροφόρηση του µαθητή γίνεται µε την εισαγωγή (αφήγηση µε τη µορφή 



παραµυθιού) και το µενού βοήθειας (Ο Ξεφτέρης, βοηθός έχει κεντρικού τύπου βοήθεια). Η 
παροχή κινήτρων γίνεται µε την παρακίνηση του χρήστη για ενεργό συµµετοχή. Η ανάκληση 
προηγούµενης γνώσης σχετίζεται κυρίως µε τη σύνδεση των εικονικών αντικειµένων που 
αναπαριστούν λέξεις µε το προς εκµάθηση γράµµα µε αντικείµενα γνωστά στο µαθητή από 
την καθηµερινή ζωή. Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου λογισµικού δεν παρουσιάζεται 
ανεξάρτητα από το Αναλυτικό Πρόγραµµα. Υπάρχει µερική καθοδήγηση και κυρίως 
επεξηγηµατική ενίσχυση από τον Ξεφτέρη σε σηµεία που δυσκολεύεται ο χρήστης. Επίσης 
και από το σύστηµα πλοήγησης. Βοηθά στην εξαγωγή συµπερασµάτων από το µαθητή µε την 
έννοια ότι ο γραπτός λόγος αποτελείται από ένα σύνολο γραµµάτων που αντιστοιχούν σε 
µεµονωµένους ήχους. Από την πλευρά του δασκάλου, ο ίδιος µπορεί να δει αν οι στόχοι που 
αρχικά έθεσε πραγµατοποιήθηκαν. Ανατροφοδότηση παρέχει το λογισµικό γιατί αντιδρά στις 
δράσεις του µαθητή και τον ενθαρρύνει να προχωρήσει. Σε αυτό βοηθά και το σύστηµα 
πλοήγησης που διευκολύνει την ενεργό συµµετοχή του χρήστη και τη µετάδοση της 
πληροφορίας. 

Έχει προσέγγιση διαθεµατική αφού οι εικονογραφηµένες αναπαραστάσεις (π.χ. η 
χώρα, η ποταµούπολη, το λεξιλόγιο κλπ.) µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε άλλα 
µαθήµατα (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος). Η αξιολόγηση συµπερασµάτων ανήκει και στον 
εκπαιδευτικό και στο µαθητή αφού αυτοί είναι οι φυσικοί αποδέκτες και χρήστες κάθε 
εκπαιδευτικού λογισµικού. Βέβαια η ποιότητα και ο τύπος των συµπερασµάτων θα έχουν 
διαφορετική προσέγγιση αλλά θα είναι το ίδιο αποδεκτά και χρήσιµα για την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η ανάπτυξη µνήµης και µεταφοράς µάθησης επιτυγχάνεται µέσα από τη µελέτη, 
την εξάσκηση και την αποµνηµόνευση. Η επανάληψη κρίνεται αναγκαία κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα και ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου µε λέξεις που περιέχουν το προς εκµάθηση 
γράµµα. 

 
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Τα τεχνικά θέµατα αφορούν τόσο την αισθητική παρουσίαση της εφαρµογής ως και τη 
λειτουργικότητά της. 
 Το συγκεκριµένο CD – ROM όπως αναφέραµε και πριν δεν απαιτεί εγκατάσταση στο 
σκληρό δίσκο κάτι που το κάνει σχετικά εύχρηστο. Τα χρώµατα του ψηφιακού δίσκου είναι 
έντονα και επηρεάζουν το µαθητή - χρήστη καθώς δρουν συναισθηµατικά πάνω του. 
Συνήθως χρησιµοποιούνται µε µέτρο ώστε να αποφεύγονται τα έντονα χρώµατα και οι 
µεγάλες αντιθέσεις κάτι που εδώ θα λέγαµε ότι δεν συµβαίνει απόλυτα. Υπάρχει ο κίνδυνος 
να ξεφύγει η προσοχή του χρήστη από το στόχο που θέλουµε να επιτύχουµε. Τα γραφικά 
διευκολύνουν την κατανόηση και παρέχουν επιπλέον πληροφορίες. Θα λέγαµε ότι 
συµβαδίζουν µε το επίπεδο του χρήστη που ακολουθεί κυρίως την ηλικία του. Ο ήχος που 
συνοδεύει τα γραφικά βοηθά στην παρακολούθηση της ροής. Επίσης βοηθά στην ορθή 
προφορά των γραµµάτων από τα παιδιά (ακουστική ενηµερότητα). ∆εν υπάρχουν βέβαια 
κείµενα και video πράγµα που καθιστά απλούστερη τη σχεδίαση. 
 Γενικά σε κάθε λογισµικό αυτού του είδους πρέπει να κυριαρχεί η απλότητα στη 
σχεδίαση µε τα τεχνικά µέσα να συµβαδίζουν µε το διδακτικό περιεχόµενο και να είναι 
συναφή µε τις εµπειρίες των παιδιών. Κυρίως τα τεχνικά µέσα δεν πρέπει να αποσπούν την 
προσοχή από το περιεχόµενο και δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση µε τη χρήση 
εντυπωσιακών και µη απαραίτητων effects. 
 
4. INTERFACE, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Το interface πρέπει να υποστηρίζει τη στάση και τις δράσεις του µαθητή. Σηµαίνει τον 
τρόπο αλληλεπίδρασης χρήστη – υπολογιστή. Η αλληλεπίδραση είναι χαρακτηριστικό των 
περισσότερων εκπαιδευτικών λογισµικών. Ο χρήστης επιλέγει τη συµπεριφορά, δρα και το 



σύστηµα αντιδρά. Η σχεδίαση του interface προωθεί το κατάλληλο περιεχόµενο και παρέχει 
υποδείξεις στο χρήστη όπου αυτό είναι απαραίτητο. Οι τρόπο που εµφανίζονται τα 
αποτελέσµατα των δράσεων του χρήστη παρουσιάζονται µέσω του interface µε σύµβολα και 
εντολές. 
 Η λειτουργικότητα ενός εκπαιδευτικού λογισµικού αφορά τόσο στην απρόσκοπτη 
λειτουργία των δράσεων του χρήστη και της ανάδρασης (feedback) σε κάθε σηµείο του 
συστήµατος, όσο και στο συνολικό τρόπο αντιµετώπισης των δράσεων σε όλη την εφαρµογή. 
Απαραίτητη επίσης είναι και η ευχρηστία (usability) και η φιλικότητά της προς το χρήστη µε 
άµεσες εφαρµογές στην αναπαράσταση των πληροφοριών και τον τρόπο που ο χρήστης ασκεί 
έλεγχο. Επίσης µε τη χρησιµοποίηση αλληγοριών (metaphors) στο interface που δηλώνουν 
κάτι ανάλογο στον πραγµατικό κόσµο, ο χρήστης γνωρίζει τι περιµένει ή τι πρόκειται να 
συµβεί κατά την αλληλεπίδρασή του µε την εφαρµογή. 
 Στο λογισµικό που αξιολογούµε η οθόνη βοηθά στην αλληλεπίδραση και εποµένως 
στην επίτευξη των προδιαγεγραµµένων στόχων. ∆ιατηρεί το ενδιαφέρον και προωθεί την 
εµπλοκή του χρήστη µε το περιεχόµενο. Η οθόνη είναι κατανοητή και ανάλογη µε τις 
εµπειρίες των παιδιών. Επίσης κατανοητά είναι τα σχέδια, τα σκίτσα και οι αλληγορίες. Έτσι 
διευκολύνεται η πλοήγηση (navigation) που εδώ είναι απλή (µπρος – πίσω) κι όχι πηδώντας 
από κλαδί σε κλαδί της κατά δέντρο σχεδίασης. Εποµένως ο χρήστης έχει σε µικρό βαθµό τον 
έλεγχο, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει µεγάλη ελευθερία εξερεύνησης και δηµιουργίας. Ο κάθε 
µαθητής ανακαλύπτει την ίδια πληροφορία ακολουθώντας τη δική του επιλογή (η οποία 
αφορά πόλη, σπίτι – γράµµα και οµάδα παιχνιδιών) στην ιεραρχική δοµή όµως των κλαδιών. 
 Το καράβι υποδηλώνει την έξοδο. Στην αρχή το παιδί είναι δύσκολο να καταλάβει 
αυτό το σύµβολο. Κάθε πόλη κρύβει σπίτια και κάθε σπίτι κρύβει ένα γράµµα. Οι επιλογές 
είναι να πάµε σε κάποιο από αυτά τα σπίτια. Πόρτα σηµαίνει έξοδος και δείχνει στο παιδί που 
πηγαίνει στη συνέχεια. Αυτό πάλι είναι δύσκολο να το καταλάβει το παιδί. Χρειάζεται 
αφαιρετική σκέψη. Εδώ έχουµε συµπεριφοριστική προσέγγιση. ∆εν πάει όπου θέλει ο 
χρήστης. Πρέπει πρώτα να πάει στο σηµείο Α µετά στο Β κλπ. Είναι καθορισµένοι οι σταθµοί 
των ενεργειών του χρήστη. Για κάθε σπίτι υπάρχει ένα ζώο που το είδος του αρχίζει από ένα 
γράµµα. Τα ζωάκια είναι ανθρωπόµορφα και µιλούν, χαιρετούν, κάνουν γκριµάτσες και 
απαγγέλλουν ποιήµατα. Εδώ τα παιδιά άραγε θα κατανοήσουν ότι είναι τεχνική η διάκριση 
και δεν θα το δουν µε ρατσιστική διάθεση. Αυτό έγκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού. 
 Ο χρήστης ψάχνει µε το ποντίκι αντικείµενα. Όταν πηγαίνει σε ένα αντικείµενο π.χ. 
που αρχίζει από τ αλλάζει η µορφή του βέλους στο ποντίκι. Επίσης στο πάζλ όταν επιλέξει 
για τοποθέτηση ένα λάθος κοµµάτι δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος παρά µόνο όταν 
έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Το παιχνίδι µε το γράψιµο και το παζλ θεωρείται µάλλον 
ανεπιτυχές γιατί θα µπορούσε ίσως να γίνει καλύτερα και στο χαρτί ζωγραφικής ή του 
τετραδίου. Μήπως όµως αυτή η προσέγγιση στον υπολογιστή βοηθά παιδιά µε ειδικές 
ανάγκες; Αναφερόµαστε σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, κινητικά προβλήµατα κλπ. 
Μπορούν τα σκίτσα, η κίνηση, τα σχήµατα κλπ. να κινούν το ενδιαφέρον παιδιών µε 
ελλειµµατική προσοχή; 
 Τα παιχνίδια παρουσιάζονται µε τρόπο διασκεδαστικό και φιλικό προς τα παιδιά και 
αναπτύσσουν τεχνικές δεξιότητες (π.χ. να σηµαδέψουν το σωστό µπαλόνι µε το τόξο). Επίσης 
µας επιτρέπουν να µπούµε στις δραστηριότητες εµφανίζοντας όλα τα γράµµατα. Βέβαια για 
να πάµε από το ένα γράµµα σε ένα άλλο πρέπει να γυρίσουµε πίσω στο µενού πλοήγησης 
(χώρα των γραµµάτων). Οι µαθητές πρέπει να καταλάβουν ότι ο ήχος είναι για τη λάθος ή 
σωστή απάντηση και ότι τα γράµµατα κρύβουν κάποιο χρώµα. Στην άσκηση µε τα πινέλα θα 
έπρεπε να υπάρχουν περιορισµοί. Είναι µια δραστηριότητα που µπορεί να γίνει καλύτερα µε 
µολύβι και χαρτί. Είναι ανεπιτυχής γιατί δεν έχει ασφαλιστικές δικλίδες για σωστή 
αντιστοίχηση.  Παρ’ όλα αυτά το interface, η φιλικότητα, η λειτουργικότητα και η αισθητική 
κρίνονται ικανοποιητικά καθώς το συγκεκριµένο λογισµικό χρησιµοποιεί τρόπους 



αλληλεπίδρασης που φαίνονται φυσιολογικοί στο χρήστη. Η ανάδραση είναι ικανοποιητική 
αφού το σύστηµα απαντά στις ενέργειες του χρήστη πράγµα το οποίο τον καθιστά γνώστη 
των συνεπειών των ενεργειών του το γρηγορότερο δυνατόν. 
 Υπάρχουν βέβαια και αδυναµίες που δεν έχουν να κάνουν µε τα τεχνικά µέσα αλλά 
κυρίως µε τον τρόπο σχεδίασης που από τη µια είναι απλή χωρίς περιττά effects αλλά θα 
έπρεπε να δίνει στην αρχή µέσω του κύριου µενού περισσότερα στοιχεία στο µαθητή για την 
κατανόηση των συµβόλων (ηχητικών – εικονικών). Επίσης κάποια παιχνίδια ίσως θα 
µπορούσαν να γίνουν καλύτερα στο χαρτί σε φύλλα εργασίας. 
 

 
5. ΒΑΘΜΙ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Το πρόγραµµα αυτό µπορεί να προβληθεί µε επιτυχία στην Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού 
σχολείου (παιδιά ηλικίας 6 – 7 ετών). Το περιεχόµενο γενικά είναι κατανοητό και συµβαδίζει 
µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη νοητική ανάπτυξη παιδιών αυτής της ηλικίας. Πολλοί 
υποστηρίζουν ότι η χρήση υπερµεσικών εφαρµογών στα παιδιά προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας τα βοηθούν να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητά τους και να καλλιεργήσουν 
την παρατηρητικότητά τους, ενώ προσελκύουν την προσοχή τους σε συγκεκριµένα θέµατα. 
Έτσι έννοιες αφηρηµένες όπως χρώµατα, γράµµατα, αριθµοί γίνονται περισσότερο 
κατανοητές. 
 Εκεί όµως που θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα είναι να µην κάθονται τα 
παιδιά µε τις ώρες µπροστά στον υπολογιστή αποκτώντας έτσι έναν ‘ηλεκτρονικό’ φίλο που 
πιθανόν να τους δηµιουργήσει προβλήµατα υγείας και να τα αποµονώσει από τα άλλα παιδιά. 
Πρέπει το παιδί αυτής της ηλικίας να µελετά µικρό χρονικό διάστηµα στον υπολογιστή και 
πάντα κάτω από την επίβλεψη των γονέων ή των δασκάλων. 
 
6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ – ΜΑΘΗΤΩΝ 

Το πιθανότερο είναι οι µαθητές σε αυτή την ηλικία να µην είναι σε θέση να χειριστούν 
έναν Η/Υ. Εποµένως κάποιος ενήλικας (εκπαιδευτικός ή γονιός) πρέπει να ανοίξει τον Η/Υ, 
να εγκαταστήσει το πρόγραµµα και να το φέρει στο κατάλληλο σηµείο για το παιδί. Ο 
εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να έχει εξειδικευµένες γνώσεις για να φέρει σε πέρας την 
εφαρµογή αυτή. Κάποιος µε στοιχειώδεις γνώσεις πάνω στους Η/Υ και τα WINDOWS 
µπορεί σχετικά εύκολα και ακολουθώντας τις οδηγίες του CD που εµφανίζονται στην οθόνη 
να εγκαταστήσει το πρόγραµµα. Από εκεί και πέρα τα πράγµατα είναι απλά. Ο µαθητής δεν 
χρειάζεται να έχει τεχνικές γνώσεις. Αρκεί µόνο να ξέρει να χρησιµοποιεί το ποντίκι. Αυτό 
για να συνεχίζει στην επόµενη άσκηση ή να βγει έξω από το πρόγραµµα όταν θέλει να 
σταµατήσει ή να γυρίσει πίσω στο αρχικό µενού επιλογών. 
 
7. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Ο σχεδιασµός του µαθήµατος µπορεί να γίνει µε βάση τις παρακάτω φάσεις 
διδασκαλίας. Ας υποθέσουµε ότι τα παιδιά έχουν να διδαχθούν το µάθηµα 1 της σελίδας 54 
του βιβλίου ‘’Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ’’ Α΄ ∆ηµοτικού 1ο τεύχος που αναφέρεται στην εκµάθηση 
του γράµµατος τ, Τ.  
 

ΦΑΣΗ 1Η: Προετοιµασία διδακτικού πλαισίου 
α) Γραφή ορθογραφίας – ανάγνωση προηγουµένου κειµένου. Επανάληψη γραφής συλλαβών 
που έχει σκοπό την ορθογραφία και όχι την ανάγνωση. Οι συλλαβές αυτές συναντώνται σε 
συχνόχρηστες λέξεις και τα παιδιά πρέπει να εξοικειωθούν µε αυτές. 
β) Ψυχολογική προετοιµασία – αφόρµηση. Ο δάσκαλος κατευθύνει τους µαθητές είτε µε τη 
συζήτηση λέγοντάς τους µια µικρή ιστοριούλα που το λεξιλόγιό της περιλαµβάνει αρκετές 



λέξεις που αρχίζουν ή περιέχουν τ ή τους δείχνει καρτέλες µε ζώα, πράγµατα που αρχίζουν µε 
τ, Τ. 
γ) Προβληµατοποίηση διδακτικού αντικειµένου. Εδώ µπορεί να τους πει να ανοίξουν το 
βιβλίο και να κοιτάξουν την εικόνα της πρώτης σελίδας και να πουν τι βλέπουν. Αφού µερικά 
παιδιά ή και όλα (ολιγοθέσιο σχολείο) πουν αυτό που βλέπουν δηλ. το παιδί να παίζει ένα 
µουσικό όργανο πνευστό, µια τροµπέτα, επισηµαίνει ο δάσκαλος και αξιοποιεί το ρυθµό που 
υπάρχει στη φράση: Τα, τα, τατά. Το ρυθµό αυτό επαναλαµβάνουν τα παιδιά φωναχτά και µε 
χτυπήµατα (π.χ. παλαµάκια). 
 Είναι η κατάλληλη στιγµή ο δάσκαλος να µοιράσει τα CD-ROM µε την ενότητα 
«Ταξίδι στη χώρα των γραµµάτων». Πριν ο δάσκαλος αποφασίζει µε ποια σειρά θα γίνει η 
ξενάγηση. Βήµα – βήµα εξηγεί στα παιδιά τι θα κάνουν. Κατά τη διάρκεια ή και µετά το 
τέλος κάθε βήµατος (π.χ επίσκεψη στο σπίτι της πόλης, πράγµατα εκεί που αρχίζουν από τ, 
παζλ, Τάσος ο τίγρης, παιχνίδι µε το τόξο κλπ.) ο δάσκαλος µπορεί και πρέπει να απαντά σε 
απορίες και ερωτήσεις των µαθητών και τους παρέχει εξηγήσεις για τα θέµατα που αναλύουν. 
 

ΦΑΣΗ 2Η: Προσέγγιση του νέου γράµµατος 
α) Αποµόνωση λέξης που περιέχει το νέο γράµµα. Αποµονώνουµε µερικές λέξεις που βρίσκει 
ο Ξεφτέρης µέσα στο σπίτι και αφήνουµε τα παιδιά µε το µαρκαδόρο (άσκηση ορθής γραφής 
του νέου γράµµατος στον πίνακα της οθόνης) να προσπαθήσουν µόνα τους να το γράψουν. 
Παράλληλα µε την αξιοποίηση του ήχου που προσφέρεται µπορούν να ακούν την προφορά 
του γράµµατος. Ο δάσκαλος όπου χρειάζεται βοήθεια την προσφέρει. Μπορεί να καλέσει τα 
παιδιά αν θέλουν να γράψουν το γράµµα και στο τετράδιό τους. Πριν από αυτό υποτίθεται ότι 
τα παιδιά έχουν εµπεδώσει το νέο γράµµα µε τις ασκήσεις που αναφέρονται στην 
αναπαράστασή του (οπτική και ακουστική). 
β) Συνθέτουν το νέο γράµµα τ µε άλλα γνωστά γράµµατα π.χ. µε το α σχηµατίζοντας 
συλλαβές ή µικρές λέξεις τα, το, τι, τατα κλπ. 
γ) Υπογραµµίζουν στο κείµενο του βιβλίου συλλαβές ή λέξεις µε το νέο γράµµα π.χ. Τα, τα, 
τατά κλπ. 
 

ΦΑΣΗ 3Η: Εκτέλεση ασκήσεων 
Εκτελούνται οι ασκήσεις του βιβλίου και γίνεται ταυτόχρονη διόρθωση. 
  

ΦΑΣΗ 4Η: Αξιολόγηση – Επανατροφοδότηση 
 Η αξιολόγηση θα γίνει µε γραπτή ή µε προφορική εξέταση. Σ’ αυτή τη φάση γίνεται 
εξαγωγή συµπερασµάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία του CD – ROM. Αν 
χρειαστεί γίνεται και ανατροφοδότηση. Για τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες 
επιβάλλεται εξατοµικευµένο πρόγραµµα που δύσκολα επιτυγχάνεται µε το συγκεκριµένο 
λογισµικό. Ταυτόχρονα και οι µαθητές αξιολογούν το CD – ROM συγκρίνοντας τις ασκήσεις 
και τις εικόνες µε τις αντίστοιχες του βιβλίου. 
 
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κάνοντας µια γενική θεώρηση του προγράµµατος αυτού, µπορούµε να πούµε, µε 
εξαίρεση κάποιες µικρές βελτιώσεις που µπορούν να υπάρξουν, ότι εξυπηρετεί το σκοπό για 
τον οποίο δηµιουργήθηκε, δηλ. να βοηθήσει τα παιδιά στην εξοικείωση µε την 
αναπαράσταση την προφορά και τον τρόπο γραφής των γραµµάτων της ελληνικής 
γλώσσας.Το περιβάλλον είναι φιλικό και εύχρηστο. Τα καλοσχεδιασµένα και κινούµενα 
γραφικά διευκολύνουν την κατανόηση και παρέχουν επιπλέον πληροφορίες από αυτές που 
πρέπει να συλλέξει ο µαθητής (διαθεµατική προσέγγιση). Ο ήχος που συνοδεύει τα γραφικά 
βοηθά στην παρακολούθηση της ροής. 



 Το λογισµικό αυτό είναι συµβατό και εναρµονισµένο µε τους στόχους του αναλυτικού 
προγράµµατος. Η οθόνη βοηθά στην αλληλεπίδραση και εποµένως στην επίτευξη των 
προδιαγεγραµµένων στόχων. Η πλοήγηση διευκολύνεται από τα σχέδια, τα σκίτσα και τις 
αλληγορίες. Η ανάδραση είναι ικανοποιητική αφού το σύστηµα απαντά στις ενέργειες του 
χρήστη. Το interface είναι ικανοποιητικό και ανάλογο µε την ηλικία και το επίπεδο των 
µαθητών. Βοηθά στην επικοινωνία χρήστη – προγράµµατος. Η σχεδίαση είναι απλή χωρίς 
περιττά effects.  
 Ωστόσο µερικές βελτιώσεις θα µπορούσαν να είναι: Στην αρχή µέσω του µενού 
επιλογών θα έπρεπε να δίνονται περισσότερα στοιχεία στο µαθητή όσον αφορά στην 
κατανόηση των συµβόλων (ηχητικών – εικονικών). ∆ηλ. το παιδί ίσως να µην καταλαβαίνει 
ότι το καράβι σηµαίνει έξοδος. Χρειάζεται αφαιρετική σκέψη.Επίσης µερικά παιχνίδια – 
ασκήσεις ίσως θα µπορούσαν να γίνουν καλύτερα µε µολύβι και χαρτί. Έτσι στο παιχνίδι 
πινέλο – φιγούρα θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί. Είναι ανεπιτυχές γιατί δεν έχει 
ασφαλιστικές δικλίδες για σωστή αντιστοίχηση. Κάποια παζλ επίσης ίσως να µην είναι 
κατανοητά από τα παιδιά. Εδώ ο εκπαιδευτικός πρέπει να παρέµβει και να διευκολύνει 
επεξηγώντας. Θα µπορούσε επίσης σε κάποιο σηµείο του προγράµµατος (σ’ αυτό δεν βοηθά 
και η σχεδίαση η οποία ναι µεν είναι απλή αλλά δε διευκολύνει την εξερεύνηση και την 
κριτική σκέψη) να υπάρχουν ερωτήσεις για εµπέδωση πάνω στα γράµµατα (αναπαράσταση – 
προφορά – σωστή γραφή).Η σχεδίαση ωστόσο οδηγεί στην οικοδόµηση της γνώσης αφού τα 
παιδιά µέσα από διαφορετικούς δρόµους (επιλογή γράµµατος, οµάδας ασκήσεων) φτάνουν 
στην ίδια πληροφορία. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Βιβλιογραφικές αναφορές 
 
• Γαρίδης Π., ∆εληγιαννάκης, ‘’Σύγχρονο Λεξικό Πληροφορικής’’, Εκδόσεις ∆ίαυλος, 1993 
• ∆ΟΕ ‘’Τα Α.Π στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση’’, 10ο Πανελλήνιο εκπαιδευτικό συνέδριο ∆ΟΕ, Εκδόσεις 

∆ΟΕ, Ιωάννινα 1996 
• Ζωγόπουλος Ε., ‘’Ο κόσµος της πληροφορικής’’, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 1998 
• Κολέζα Ε., «Γνωσιολογική και διδακτική προσέγγιση των στοιχειωδών Μαθηµατικών εννοιών», Αθήνα 

2000 
• Κολιάδης Ε., «Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτική πράξη», Τόµος Γ, Αθήνα 1997 
• Κόλλιας Α., «Οι υπολογιστές στη διδασκαλία και τη µάθηση» Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα 1999 
• Κοσσυβάκη Φ., «Κριτική Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία», Εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα 1998 
• Λυπιτάκης Η., «Ο σύγχρονος κόσµος των υπολογιστών»,  Αθήνα 1997 
• Ματσαγγούρας Η., «Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας», Εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα 1997 
• Μικρόπουλος Τ., «Εκπαιδευτικό λογισµικό», Εκδόσεις ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα 2000 
• Μικρόπουλος Τ. – Λαδιάς Τ., «Πληροφορική και Εκπαίδευση», ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 

Ιωάννινα 1993 
• Μικρόπουλος Τ., «Εκπαιδευτικό λογισµικό πολυµέσων», ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ιωάννινα 

1998 
• ΟΕ∆Β, «Εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών», Τ.Ε.Ε. 1ος κύκλος, Α΄ τάξη, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο 
• ΟΕ∆Β, «Αναλυτικά προγράµµατα µαθηµάτων του ∆ηµοτικού Σχολείου», (Νεοελληνικής Γλώσσας κ΄ 

Μαθηµατικών), ΥΠΕΠΘ 
• Οµάδα του εργαστηρίου πολυµέσων του τµήµατος Πληροφορικής ΑΠΘ, «"MULTIMEDIA στη θεωρία 

και την πράξη», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 1998 
• Παγγέ Τζένη – Μακρής Πάνος, «Πληροφορική για Νηπιαγωγούς», Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 

Ιωάννινα 2000 
• Παγγέ Τζένη, «Εκπαιδευτική Τεχνολογία», Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2000 
• Πρακτικά Εισηγήσεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Π.Τ.Ν. στο Πανεπιστήµιο Πατρών, Οκτώβριος 

2000 (Μέρος πέµπτο: Σχεδιασµός, ανάπτυξη κ΄ αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού) 
• Ράπτης Αριστοτέλης, «Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας», Παιδαγωγικές 

δραστηριότητες, Αθήνα 2001, Τόµος Α΄και Β΄ 
• Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος «Πληροφορική και ειδική Αγωγή» στο ∆ιδασκαλείο, Ιωάννινα 

ΟΚΤ-∆ΕΚ 2001. ∆ιδ.: Τ. Μικρόπουλος 
• ΦΕΚ 93/τ.Β΄ (10-2-1999) ΥΠΕΠΘ «Πρόγραµµα σπουδών της Νεοελληνικής γλώσσας στην προσχολική κ΄ 

Σχολική εκπαίδευση». 
 
 
 



Η ∆ραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση 
Σε Σχέση µε τη ∆ιδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 

 
Χρυσοβιτσινού Σούζαν, Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Εισαγωγή – Τι είναι η ∆ραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση; 
Πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας; 
 
Η ∆ραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση (το ∆ράµα) χρησιµοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και 40 
χρόνια σαν ξεχωριστό µάθηµα αλλά και σαν εργαλείο για την διδασκαλία και άλλων µαθηµάτων  του 
αναλυτικού προγράµµατος.  Το δράµα είναι σαν παιχνίδι ρόλων και δηµιουργείται όταν δάσκαλος 
και µαθητές υιοθετούν ρόλους σε ένα πλαίσιο που έχουν φανταστεί.  Η διαφορά είναι ότι στο 
παιχνίδι ρόλων, ο µαθητής παίζει ένα ρόλο που αντιπροσωπεύει κάποιες αξίες ή µία στάση και 
υιοθετεί αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ, στο δράµα, οι µαθητές, µέσα από τον χαρακτήρα, 
αυτοσχεδιάζουν σύµφωνα µε τα δικά τους πιστεύω και όχι των χαρακτήρων.  Σε ρόλο, οι µαθητές 
συµµετέχουν σε µία «συµφωνία προσποίησης», όπως την ονοµάζει ο Κεν Μπαίρον.  Η ικανότητα 
των µαθητών να διαφοροποιήσουν το πραγµατικό από το συµβολικό τους επιτρέπει να πάρουν µέρος 
στο δράµα χωρίς να φοβούνται τις συνέπειες που θα µπορούσε να επιφέρει µία τέτοια κατάσταση 
στην πραγµατική ζωή.  Από την οπτική γωνία του άλλου, ο µαθητής βλέπει τι συµβαίνει στο 
πρόσωπο που υποδύεται.  Η Ντόροθυ Ηέθκοτ, πρωτοπόρος της ∆ραµατικής Τέχνης στην 
Εκπαίδευση στην Βρετανία, λέει ότι το ∆ράµα, στη ουσία, είναι «ο άνθρωπος σε δύσκολη θέση».  
Πιστεύει, επίσης, ότι το δράµα πρέπει να πληρεί τις ανάγκες των µαθητών και τους σκοπούς της 
δασκάλας. 
 
Το δράµα µπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να οργανώσει ένα µάθηµα 
δράµατος και στην τάξη, δε χρειάζεται δηλαδή να έχει στη διάθεση του ένα θέατρο ή µία ειδική 
αίθουσα.  Επειδή, όµως, οι προσδοκίες για το τι συνήθως συµβαίνει σε µία αίθουσα διδασκαλίας 
µπορεί να αποσπούν την προσοχή των µαθητών, µία εύκολη λύση για να µεταµορφωθεί ο χώρος 
είναι να µετακινηθούν τα θρανία. Το να πραγµατοποιήσεις ∆ράµα δεν είναι το ίδιο µε το να 
σχεδιάσεις µία θεατρική παράσταση και δεν χρειάζεται υποκριτική τέχνη ή καλή γνώση του θεάτρου.  
Η Λυδία Κονιόρδου, δήλωσε πρόσφατα σε ένα σεµινάριο στα Ιωάννινα, ότι ένας κακός ηθοποιός 
περιγράφει µε υπερβολικές χειρονοµίες και κινήσεις αλλά για να είσαι καλός ηθοποιός, πρέπει να 
αισθάνεσαι. Αυτό που θέλεις να µεταφέρεις θα πείθει µόνο αν βγαίνει από µέσα σου και αυτή η 
αίσθηση είναι που αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο κρατάς το σώµα σου.  (Κονιόρδου, Λ. Σεµινάριο 
Υποκριτικής Τέχνης για Εκπαιδευτικούς, Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ν. Ιωαννίνων 27 Μαρτίου – 10 
Απριλίου 2006)  (Βλ. Παρ. 1 & 2) 
 
Στο ∆ράµα δεν υπάρχουν εξωτερικοί θεατές. Όλοι οι µαθητές παίζουν ρόλους, ενώ παράλληλα είναι 
θεατές στον εαυτό τους και έτσι δεν υπάρχει λόγος να ντρέπονται. Όλοι συµµετέχουν, ακόµα και ο 
δάσκαλος, ο οποίος είναι εµψυχωτής µέσα και έξω από το ρόλο.  Ούτε αποτελεί το ∆ράµα 
δραµατοποίηση ενός κειµένου. Οι συµµετέχοντες δηµιουργούν µια ιστορία, αλλά ο καλός 
σχεδιασµός και η χρήση των τεχνικών του δράµατος είναι απαραίτητα αφού βοηθάνε το δάσκαλο και 
τους µαθητές να ερευνήσουν το θέµα. Το καλύτερο ∆ράµα γίνεται µε καλά οργανωµένο σχέδιο και ο 
δάσκαλος πρέπει να προσέξει οι εξηγήσεις και οι οδηγίες που θα δίνει να είναι σαφείς.  Έτσι, θα 
βοηθήσει και στη µείωση των προβληµάτων συµπεριφοράς τα οποία πολλές φορές συµβαίνουν 
επειδή οι µαθητές δεν καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν. 
 



Κατά τη γνώµη µου, τα οφέλη του ∆ράµατος είναι τρία:  Κατά πρώτο λόγο, συµβάλλει στην πρόοδο 
των µαθητών κατά την εκµάθηση της Αγγλικής Γλώσσας γιατί εφόσον το θέατρο χρησιµοποιεί 
σύµβολα, χειρονοµίες, αντικείµενα, το χώρο, καθώς και τη γλώσσα για να δηµιουργήσει νοήµατα 
ακόµη και ο λιγότερα εύγλωττος µπορεί να συνεισφέρει κάτι.  (Βλ. Παρ. 3)  Επιπλέον, παρέχει στους 
µαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη τέχνη του θεάτρου και να δουν τη ζωή από µία άλλη οπτική 
γωνία και, τρίτον, µπορεί να υπάρξει µία αλλαγή στη γνώση η οποία θα επηρεάσει και τις µετέπειτα 
αποφάσεις του µαθητή.  Αυτό είναι που ο Γκάβιν Μπόλτον, γνωστός Βρετανός συγγραφέας και 
εκπαιδευτικός , ονοµάζει «µία αλλαγή στην κατανόηση». 
 
Ένα µάθηµα δράµατος ξεκινά µε το «Προ-Κείµενο» που είναι ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται 
το θέµα του δράµατος.  Το Προ-Κείµενο µπορεί να είναι ένα απόσπασµα από εφηµερίδα, ένας 
διάλογος, ένα ποίηµα, οτιδήποτε που περιέχει ένα άλυτο πρόβληµα, έναν άνθρωπο µε δυσκολίες ή 
µία σύγκρουση. Οι µαθητές καλούνται να εξερευνήσουν και να δώσουν λύση στο πρόβληµα 
υιοθετώντας ρόλους και βιώνοντας την κατάσταση.  Το πρόβληµα ή η σύγκρουση παρέχει την 
δραµατική ένταση που είναι απαραίτητη για να πετύχει το δράµα, αφού η ένταση είναι αυτή που 
βοηθά να συνεχιστεί η ιστορία και το ενδιαφέρον των µαθητών.  Για παράδειγµα, σε ένα δράµα που 
πραγµατοποίησα πρόσφατα µε µαθητές της Α’ Γυµνασίου, όπου τα παιδιά ήταν σε ρόλο κατοίκων 
ενός χωριού που είχαν σχεδιάσει, δηµιουργήθηκε ένταση όταν τους ανακοινώθηκε ότι υπήρχαν 
σχέδια να χτιστεί ένα πολυκατάστηµα κοντά στο χωριό, το οποίο µπορεί να προκαλούσε πολλά 
προβλήµατα. Στο ειδυλλιακό χωριό που είχαν ονοµάσει «Χωριό του Ανέµου», δηµιουργήθηκε τότε 
ένταση και οι µαθητές συγκεντρώθηκαν για να ερευνήσουν την υπόθεση και να αποφασίσουν αν θα 
δεχόντουσαν την πρόταση ή όχι.  (Βλ. Παρ. 4 & 5) 
 
Το επόµενο βήµα είναι να «πιστέψουν» οι µαθητές στο φανταστικό κόσµο που θα δηµιουργήσουν.  
Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση διαφόρων τεχνικών πριν αρχίσει το κυρίως δράµα, οι οποίες και θα 
αναλυθούν στη συνέχεια.  Τέλος, µαθητές και δάσκαλος αυτοσχεδιάζουν και ξετυλίγεται η ιστορία.  
Η αρχή της ιστορίας και τα µέσα για την εξέλιξη της ιστορίας και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος 
των συµµετεχόντων, δίνονται από την εµψυχώτρια, τον εκπαιδευτικό δηλαδή, αλλά οι µαθητές είναι 
αυτοί που αποφασίζουν για την πορεία της ιστορίας, για το τι θα ειπωθεί και για το τέλος που θα 
έχει.  Το δράµα δεν είναι µία άσκηση όπου τα παιδιά πρέπει να µαντέψουν τις απαντήσεις που θέλει 
να ακούσει ο δάσκαλος.  Όλες οι ιδέες έχουν αξία και σε όλες πρέπει να δοθεί η ανάλογη σηµασία.  
Το ∆ράµα µπορεί να δώσει στους µαθητές, αυτοπεποίθηση, αυτό-εκτίµηση και να τους παρέχει τα 
µέσα για να κατορθώσουν πολύ περισσότερα.  Το δράµα, επίσης µπορεί να αλλάξει τη δοµή της 
εξουσίας στην τάξη και το συνηθισµένο σχήµα διαλόγων όπου ο εκπαιδευτικός τα ξέρει όλα, οι 
µαθητές συνεχώς αξιολογούνται και οι ερωτήσεις δεν είναι αληθινές.  Στο δράµα, γίνονται αληθινές 
ερωτήσεις στις οποίες δεν ξέρει κανείς τις απαντήσεις.   

 
Το δράµα είναι πολύ χρήσιµο στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας καθώς δίνεται στους µαθητές η 
ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν τα Αγγλικά για να επικοινωνήσουν σε θέµατα που έχουν κάποιο 
νόηµα και χωρίς να αγχώνονται µήπως κάνουν λάθη.  Το δράµα παρέχει διάφορα πλαίσια για τη 
χρήση της γλώσσας ώστε να µπορούν οι µαθητές να εξασκηθούν στη γλώσσα της συζήτησης, της 
πειθώ, της επίσηµης, τυπικής γλώσσας κλπ. 
 
Σύµφωνα µε τις αρχές της Μεθόδου της Επικοινωνίας (Communicative Approach), η οποία είναι 
κοινά αποδεκτή σαν πιο αποτελεσµατική µέθοδος για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας από τη 
∆οµική Προσέγγιση (Structural Approach), τη µέθοδο Linguaphone, κλπ., οι µαθητές χρησιµοποιούν 
τη γλώσσα για αληθινό σκοπό, προκειµένου να επικοινωνήσουν κάτι σε κάποιον, στη διαδικασία 
εκµάθησης µιας γλώσσας. Για να υπάρξει επικοινωνία, πρέπει να προκύψει µια γνήσια απορία, η 
οποία είναι συνήθως δύσκολο να αναπαραχθεί στην τάξη µε ενδιαφέρουσα µορφή όσο καλό και αν 
είναι το βιβλίο των µαθητών. Ουσιαστικά, οι µαθητές δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να 



συµπληρώνουν ασκήσεις και να κάνουν εξάσκηση της γραµµατικής µε έναν τρόπο ρουτίνας που 
µοιάζει πιο πολύ µε τις παραδοσιακές µεθόδους. 
 
Όµως, το δράµα µπορεί να κάνει τους µαθητές να εµπλακούν σε ρεαλιστικές καταστάσεις στις οποίες 
έµφαση δίνεται στην επικοινωνία και όχι στη γραµµατική ακρίβεια, όπως ακριβώς και στη ζωή.  Οι 
µαθητές εµπλέκονται στη δηµιουργία και διατήρηση διαλόγων σε µία φανταστική δραµατική 
περίπτωση και σηµαντική µάθηση επιτελείται µε φυσικό τρόπο.  Όπως στην πραγµατικότητα δεν 
σταµατάµε συνεχώς για να διορθώσουµε ο ένας τον άλλον, και έτσι συµβαίνει και στο δράµα.  Οι 
µαθητές εµπλέκονται στην ιστορία που ξετυλίγεται, ξεχνιούνται και σταµατάνε να ντρέπονται και να 
ανησυχούν για τα λάθη τους. Στο δράµα, οι κουβέντες δεν σταµατάνε λόγο χρήσης της γλώσσας µε 
ανακρίβεια.  Όπως στην πραγµατική ζωή, η ευχέρεια λόγου είναι πιο σηµαντική από την ακρίβεια 
επειδή ο «φυσικός» διάλογος στρέφεται στο νόηµα.  Στην τάξη, όµως, υπάρχουν συνήθως συνεχείς  
διακοπές από τον δάσκαλο που σταµατάει για να διορθώσει τους µαθητές.  
 
Το δράµα προσφέρει ευκαιρίες για επικοινωνία στον προφορικό λόγο, στην ακρόαση, στη 
κατανόηση του κειµένου και στον γραπτό λόγο την ώρα που ο µαθητής είναι σε ρόλο.  Οι µαθητές 
είναι πιο πιθανό να προοδεύσουν την ώρα της µάθησης αφού συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία.  
Μαθαίνουν νέο λεξιλόγιο χωρίς να το καταλάβουν και εξασκούνται στη γραµµατική µε φυσικό 
τρόπο.  Όλοι παίρνουν σειρά στο δράµα, όλοι λένε κάτι όσο δουλεύουν, χωρίς πίεση, σε µικρές 
οµάδες ή ζευγάρια, ή µπορεί να εκφράσουν τις σκέψεις τους στην Παρακολούθηση Σκέψεων µετά 
από µια Παγωµένη Εικόνα. Περιορίζεται έτσι το φαινόµενο που παρατηρείται συχνά στη τάξη όπου 
συνεχώς  ίδιοι µαθητές σηκώνουν το χέρι και απαντάνε σε όλες τις ερωτήσεις του δασκάλου. 
 
Το δράµα µπορεί να χρησιµοποιείται από καιρό σε καιρό στα µαθήµατα των Αγγλικών, για να 
κεντρίζει το ενδιαφέρον και να γίνεται εξάσκηση στο λεξιλόγιο ή στην γραµµατική.  Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ακόµη και σαν εργαλείο για την προσέγγιση σηµαντικών γεγονότων κάνοντας τους 
µαθητές να συλλογιστούν για τον κόσµο γύρω τους και ίσως να επιφέρει και αλλαγές στη στάση 
κάποιων. Τα βιβλία περιέχουν τέτοια θέµατα (περιβάλλον, αθλήµατα, υγεία, εγκληµατικότητα, 
ναρκωτικά κλπ.) και µπορούν να εξερευνηθούν σε περισσότερο βάθος µε το δράµα. 
 
Οι µαθητές µαθαίνουν να χρησιµοποιούν διαφορετικούς τύπους γραφής ασυνείδητα και ο 
εκπαιδευτικός µπορεί να δίνει το κατάλληλο µοντέλο απαρατήρητος.   
 
∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΟΣ 
Όπως εξηγήθηκε προηγουµένως, είναι απαραίτητο να υπάρχει καλή οργάνωση.  Στο δράµα 
υπάρχουν τέσσερα στάδια, αλλά, πρώτα, οι µαθητές πρέπει να είναι έτοιµοι να συµµετέχουν και ένα 
ζέσταµα είναι χρήσιµο. 

 
Πριν από το δράµα, ένα παιχνίδι, σωµατικό ή λεκτικό, θα κάνει τα παιδιά να νιώσουν πιο άνετα.  Το 
κατάλληλο παιχνίδι αποτελεί ένα διάλειµµα µετά από την προηγούµενη δραστηριότητα και το δράµα 
που τους ζητείται να κάνουν.  Σηµασία έχει να διαλέξουµε ένα παιχνίδι να βοηθήσουν τα παιδιά στο 
συντονισµό, στην ευελιξία, στην οµαδική δουλειά (η συνεργασία) και στην αυτο-εκτίµηση.  Οι 
µεγαλύτεροι µαθητές συχνά χρειάζονται ένα παιχνίδι που θα τους ζωντανέψει, ενώ οι µικρότεροι 
µπορεί να χρειαστούν να ηρεµήσουν.  Παραδείγµατα από κατάλληλα παιχνίδια είναι τα ακόλουθα: 
 
«Ο Γκούφυ»  
 



Αυτό το παιχνίδι παίζεται σε ένα µεγάλο εσωτερικό χώρο.  Οι µαθητές βρίσκουν ένα σηµείο στο 
χώρο και στέκονται µε τα µάτια κλειστά.  ∆εν ανοίγουν τα µάτια τους καθόλου στη διάρκεια της 
δραστηριότητας.  Ο δάσκαλος περπατάει στο χώρο, περνώντας ανάµεσα στα παιδιά και µιλάει 
συνέχεια.  Κάποια στιγµή ακουµπάει ένα από τα παιδιά στον ωµό και αυτός µετατρέπεται σε  
«Γκούφυ».  Συνεχίζει να περπατά για να µην καταλάβουν τα υπόλοιπα παιδιά ποιος είναι ο Γκούφυ.  
Ανακοινώνει ότι το παιχνίδι άρχισε.  Ο «Γκούφυ» δεν µπορεί να µιλήσει και ο σκοπός του παιχνιδιού 
είναι τα παιδιά να βρουν ποιος είναι ο Γκούφυ. Για να τον βρουν, ακουµπάνε τα άλλα παιδιά στον 
ωµό και λένε: «Γκούφυ;»  Αν το παιδί που ακουµπήσουν δεν είναι ο Γκούφυ, τότε απαντάει 
«Γκούφυ».  Ο αληθινός ο Γκούφυ δεν απαντάει και τότε το παιδί που τον βρήκε πιάνει τον Γκούφυ 
από τους ώµους και χάνει την ικανότητα να µιλάει και αυτός.  Συνεχίζεται έτσι το παιχνίδι µέχρι να 
σχηµατιστεί ένα «τρένο» από όλα τα παιδιά µε αρχηγό τον αληθινό Γκούφυ.  (Βλ. Παρ. 6) 
 
Ο Κυνηγός και ο Κυνηγηµένος 
 
Ένας ορίζεται κυνηγός και άλλος ένας ο κυνηγηµένος.  Ο κυνηγός πηγαίνει στη µια άκρη της 
(µεγάλης) αίθουσας και ο κυνηγηµένος στην άλλη.  Και οι δυο κλείνουν τα µάτια.  Ο σκοπός του 
παιχνιδιού είναι για τον κυνηγό να πιάσει τον κυνηγηµένο πριν προλάβει να φτάσει στην απέναντι 
άκρη της αίθουσας.  Επειδή έχουν τα µάτια κλειστά και οι δυο, ο µόνος τρόπος για τον κυνηγό να 
πιάσει το κυνηγηµένο είναι να προσπαθήσει να ακούσει τα βήµατά του και γι’αυτό το λόγο στην 
αίθουσα πρέπει να επικρατεί απόλυτη ησυχία. 
 
Παιχνίδια µνήµης 
 
1. Πάρτε 15 πράγµατα (π.χ. χτένα, κούκλα, τηλέφωνο, λουλούδια κλπ.) και βάλτε τα σε ένα δίσκο.  

Ο διαγωνιζόµενος έχει ένα λεπτό να κοιτάξει τα πράγµατα που είναι στο δίσκο πριν αυτός 
αποσυρθεί. Του δίνεται ένα λεπτό για να δει πόσα από τα αντικείµενα µπορεί να θυµηθεί. 

2. Το παιχνίδι µε τα ψώνια.  Όλοι κάθονται σε ένα κύκλο και αρχίζει η δασκάλα λέγοντας: «Σήµερα 
πήγα στην αγορά και αγόρασα ένα λάχανο.»  Ο επόµενος λέει: «Σήµερα πήγα στην αγορά και 
αγόρασα ένα λάχανο και ένα ...........» κλπ.  Ο καθένας επαναλαµβάνει αυτό που είχε ειπωθεί 
προηγουµένως και προσθέτει και κάτι καινούργιο.  Οι παίχτες βγαίνουν από το παιχνίδι όταν 
ξεχάσουν ένα αντικείµενο. 

 
ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΟΣ 
 
Α.  ΠΡΟ-ΚΕΙΜΕΝΟ 
Το δράµα πρέπει να έχει µία καλή βάση, το σπόρο µιας ιστορίας για να αρχίσουν να κάνουν 
οι µαθητές ερωτήσεις.  Πρέπει να υπάρχει και ένταση και τα παιδιά πρέπει να βρουν τις 
απαντήσεις.  Προκειµένου να αποφασίσει για το Προ-κείµενο, ο δάσκαλος πρέπει να 
εντοπίσει την ερώτηση κλειδί που δεν παρουσιάζεται µε αυτό τον τρόπο στους µαθητές αλλά 
θα αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασµό του δράµατος.  Για παράδειγµα, σε ένα δράµα που 
πραγµατοποίησα µε µαθητές 15 χρόνων, το άρθρο που επέλεξα βρέθηκε στο ‘Big Issue’, ένα 
περιοδικό που δηµοσιεύεται για να βοηθάει τους άστεγους στη Μεγάλη Βρετανία και 
αποτελούσε το Προ-κείµενο. (Βλ. Παρ. 7)  Το άρθρο αφορούσε ένα νεαρό, ο οποίος, έχοντας 
φύγει από το σπίτι σαν έφηβος, κατέληξε άστεγος, έµενε στους δρόµους του Λονδίνου και 
βρέθηκε  νεκρός σε ηλικία 25 ετών.  Η ερώτηση κλειδί που εντόπισα ήταν: «Γιατί έφυγε από 
το σπίτι του ο Μαρκ;»  Το θέµα το επέλεξα επειδή πίστευα ότι θα το έβρισκαν ενδιαφέρον τα 
παιδιά και θα µπορούσαν να ταυτιστούν µε έναν έφηβο ο οποίος αποφάσισε να φύγει από το 
σπίτι.  Το δράµα µας οδήγησε σε εξερεύνηση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ένας 
έφηβος στο σπίτι και στο σχολείο. 
 



Β.  ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Οι µαθητές πρέπει να «πιστεύουν» στην ιστορία που θα δηµιουργήσουν και µέσα από 
διάφορες δραστηριότητες όπως:  Το να ορίζουν το χώρο, να φτιάχνουν µακέτες και χάρτες, 
να χτίζουν το «ρόλο στον τοίχο», να κάνουν «παγωµένη εικόνα», να γράφουν και να 
διαβάζουν ηµερολόγια, γράµµατα, µηνύµατα, αποσπάσµατα από εφηµερίδες κλπ., αρχίζουν 
να «πιστεύουν»¨και δηµιουργείται η κατάλληλη ατµόσφαιρα.  (Βλ. Παρ. 8-12) 
 
Γ.  ΤΟ ∆ΡΑΜΑ 
Αφού δουλέψουµε µε το πλαίσιο, αρχίζει το δράµα.  Η ιστορία µπορεί να εξελίσσεται µε 
παιχνίδι ρόλων µε όλα τα παιδιά σε µία οµάδα,  µε αυτοσχεδιασµό σε µικρότερες οµάδες ή σε 
ζευγάρια.  Όλη η οµάδα µπορεί να υιοθετήσει τον ίδιο ρόλο (συλλογικός ρόλος) που ίσως 
είναι και πιο εύκολο για παιδιά που κάνουν δράµα για πρώτη φορά. Πιθανοί ρόλοι για τα 
παιδιά µπορεί να είναι: κοινωνικοί λειτουργοί που συζητάνε για έναν πελάτη, µέλη της Green 
Peace σε οµάδα διαµαρτυρίας κλπ.  Παιδιά µε συλλογικό ρόλο έχουν κοινή ταυτότητα αλλά 
ατοµική φωνή.  (Βλ. Παρ. 13-15) 
 
Σε µικρές οµάδες, οι ρόλοι µπορεί να είναι π.χ.:  γονείς και παιδιά που συναντιούνται στο 
πρωινό και υπάρχει ένταση επειδή σκέφτονται για ένα πρόβληµα από τη δική τους οπτική 
γωνία.  Πριν αρχίσει η δραστηριότητα, δίνονται κάρτες ρόλων σε κάθε παιδί.  (Βλ. Παρ. 16) 
 
Η, θα µπορούσαν να αυτοσχεδιάσουν σε ζευγάρια.  Ένα πιθανό παράδειγµα είναι η συζήτηση 
µεταξύ δυο ξένων σε ένα λεωφορείο, ή µεταξύ µητέρας και κόρης, αστυνόµου και 
κρατουµένου.  Όταν εισαχθεί δραµατική ένταση σε µία από αυτές τις περιπτώσεις, έχουµε 
µία ιστορία που είναι έτοιµη να ξετυλιχθεί, όπως στην πραγµατική ζωή, και κανένας δεν ξέρει 
τι εξέλιξη θα έχει.  Είναι µία βιωµατική εµπειρία. 
 
Όταν χωριστούν οι µαθητές σε οµάδες, είναι σηµαντικό να µη νιώθει κανένας 
παραµεληµένος και να προσέξουµε οι ίδιοι µαθητές να µην πηγαίνουν στις ίδιες οµάδες 
συνέχεια.  Γι το λόγο αυτό, µία καλή λύση είναι να δοθεί στον καθένα, ένας αριθµός ανάλογα 
µε τα πόσα γκρουπ θα χρειαστούν και, µετά, όλα τα «ένα» να πάνε µαζί, όλα τα «δυο» κλπ.  
Αν µείνει κανένα παιδί, ρωτήστε το µε ποιο γκρουπ θα ήθελε να πάει.  Επίσης, είναι 
σηµαντικό να σεβαστούν τη δική τους δουλειά, τη δουλειά των άλλων και να µην 
κριτικάρουν.  Οµοίως, ο δάσκαλος πρέπει να δίνει αξία στη δουλειά των µαθητών γιατί τα 
παιδιά καταλαβαίνουν όταν ο δάσκαλος δεν προσέχει επειδή έχει είδη αποφασίσει τι θα γίνει 
στη συνέχεια.   
 
∆.  Ο ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
Ο αναστοχασµός είναι πολύ σηµαντικός  επειδή επιτρέπει στους συµµετέχοντες να 
καταλάβουν τη σηµασία του τι έχει συµβεί και να βγάλουν συµπεράσµατα.  Ο αναστοχασµός 
δεν λαµβάνει χώρα µόνο µετά από το δράµα αλλά ευκαιρίες για αναστοχασµό πρέπει να 
δίνονται και κατά τη διάρκεια του δράµατος ώστε η συµπεριφορά των µαθητών να 
επηρεάζεται ανάλογα. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑ∆ΙΑ 
Όποιες τεχνικές δεν συζητήθηκαν προηγουµένως θα εξηγηθούν περιληπτικά ύστερα από κάθε 
στάδιο 
 
Α.  ΠΡΟ-ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ποιήµατα 
Άρθρα σε εφηµερίδες 



Λογοτεχνία 
Επίκαιρα Θέµατα 
Κλπ. 
 
Β.  ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Παιχνίδια 
Φτιάχνοντας χάρτες και σχέδια 
Παγωµένη Εικόνα (Βλ. Παρ. 17 & 18) 
Φτιάχνοντας µοντέλα (Βλ. Παρ 4 & 8) 
Ο Ρόλος στον Τοίχο (Βλ. Παρ. 9) 
 
Τα παιδιά µπορούν να φτιάξουν χάρτες και σχέδια για να ζωντανέψουν µία κατάσταση.  
Είναι, επίσης, καλός τρόπος για την εκµάθηση καινούργιων λέξεων. Για παράδειγµα, στο 
«∆ράµα του Υπερ-καταστήµατος» (Superstore Drama) ζήτησα από τους µαθητές να 
σχεδιάσουν ένα υπέρ-κατάστηµα σε ένα χαρτί αρκετά µεγάλο για να συµµετάσχουν όλα τα 
παιδιά. 
 
Στην Παγωµένη Εικόνα, ζητάµε από τους µαθητές να παρουσιάσουν στην οµάδα τους µία 
συγκεκριµένη στιγµή και να παγώσουν σαν να είναι φωτογραφία.  Για παράδειγµα, στο 
Παράρτηµα 17, τα παιδιά είχαν τοποθετήσει τις καρέκλες έτσι ώστε να παριστάνουν 
αστυνοµική κλούβα που µεταφέρει τρεις κρατούµενους από τα Ιωάννινα στο Βόλο.  Τους 
δώθηκαν κάρτες ρόλων (Βλ. Παρ. 16) και τους ζητήθηκε να σχηµατίσουν µία παγωµένη 
εικόνα από µία στιγµή όταν η κλούβα ήταν στην περιοχή της Μαλακάσης λίγο πριν οι 
κρατούµενοι πυροβολούσαν τους αστυνοµικούς. 
 
Η µακέτα βοηθά τους µαθητές να φανταστούν πιο εύκολα το µέρος όπου εξελίσσεται το 
δράµα.  Στη φωτογραφία (βλ. Παρ. 4) βλέπουµε το χωριό που έφτιαξαν τα παιδιά 
χρησιµοποιώντας ένα µεγάλο πανί.  Έφτιαξαν την τοποθεσία βάζοντας εφηµερίδες κάτω από 
το σεντόνι και µε νήµα σχηµάτισαν το ποτάµι και το δρόµο.  Οι µαθητές ζωγράφισαν σε 
χαρτάκια σπίτια και άλλα κτήρια και τα τοποθέτησαν στο µοντέλο.   Οι ίδιες τεχνικές 
χρησιµοποιήθηκαν για να φτιαχτεί το µοντέλο (τη µακέτα) που βλέπουµε στο Παράρτηµα 8. 
 
Ο «Ρόλος στον Τοίχο» είναι µία τεχνική που βοηθάει τους µαθητές να καταλάβουν έναν 
χαρακτήρα σε βάθος. Ο δάσκαλος κάνει το προσχέδιο ενός ανθρώπινου σώµατος σε ένα 
µεγάλο χαρτί.  Ζητείται από τους µαθητές να γράψουν ένα χαρακτηριστικό  (επίθετο) για το 
κεντρικό πρόσωπο του δράµατος και το επίθετο µπορεί να γραφτεί στο σηµείο του σώµατος 
που σχετίζεται µε τη λέξη.  Για παράδειγµα, το «γρήγορος» γράφτηκε στο πόδι του Ρώσου 
κρατουµένου.  Το χαρτί µπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο στη διάρκεια του δράµατος ενώ 
µπορούν να προσθέσουν και άλλα χαρακτηριστικά στη συνέχεια 
 
Γ.  ΤΟ ∆ΡΑΜΑ 
∆άσκαλος σε Ρόλο 
Ρόλος για τους µαθητές (Βλ. Παρ. 20) 
Αυτοσχεδιασµός 
Αναλογία – απόσταση 
Απόσταση πλαισίου (συναισθηµατική προστασία) 
Η Μανδύα του Ειδικού (Βλ. Παρ. 21) 
Συνεντεύξεις 
Καυτή Καρέκλα (Βλ. Παρ. 22) 
Τελετή, Τελετουργία (Βλ. Παρ. 23) 



Μάσκες 
Θέατρο της Αγοράς 
Μία µέρα στη Ζωή του... 
Ρεπορτάζ 
Συµβούλια 
 
Ο ∆άσκαλος σε Ρόλο είναι µία καλή τεχνική όπου δεν χρειάζεται υποκριτική τέχνη.  Η 
δασκάλα υιοθετεί διάφορους ρόλους µέσα στο δράµα, στους οποίους το στάτους µπορεί να 
ποικίλλει.  Ένας ρόλος χαµηλού στάτους, όπως ένας συγκάτοικος, δίνει περισσότερη εξουσία 
στους µαθητές.  Ένας ρόλος υψηλού στάτους, όπως ο δήµαρχος του χωριού, επιτρέπει στη 
δασκάλα περισσότερο έλεγχο στην εξέλιξη του δράµατος.  Και στις δυο περιπτώσεις, η 
δασκάλα γίνεται η εµψυχώτρια µε τρόπο που δεν ενοχλεί και µπορεί να ελέγχει τη δράση, να 
προκαλεί την ένταση και να δηµιουργεί πιθανότητες µέσα από το δράµα και εξουσιοδοτεί 
τους µαθητές επειδή νιώθουν ότι δεν έχουν τη συνηθισµένη σχέση δασκάλου-µαθητή. 
 
Η Αναλογία, ή η απόσταση, και η απόσταση πλαισίου αποτελούν τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται για να αποµακρύνουν τους µαθητές από καταστάσεις φορτισµένες υψηλά 
και να τους προστατεύουν συναισθηµατικά.  Για παράδειγµα, η δασκάλα µπορεί να επιλέξει 
ένα θέµα για το δράµα που είναι ανάλογη µε το θέµα που θέλει να εξερευνήσει µε τους 
µαθητές επειδή πιστεύει ότι το πραγµατικό θέµα µπορεί να είναι οδυνηρό για µερικούς 
µαθητές.  Λέγοντας «απόσταση πλαισίου», εννοούµε ότι επιλέγουµε ένα ρόλο για τους 
µαθητές σύµφωνα µε το πόσο κοντά θέλουµε να φτάσουνε οι µαθητές στο πραγµατικό θέµα.  
Για παράδειγµα, στο δράµα που πραγµατοποιήθηκε στο λύκειο «Η γυναίκα που έπεφτε στις 
πόρτες», ο ρόλος που επιλέχτηκε  για τους µαθητές ήταν του κοινωνικού λειτουργού, που 
τους βοήθησε να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της κακοποιηµένης γυναίκας µέσα από ένα 
ασφαλή ρόλο. 
 
Ο «Μανδύας του Ειδικού» είναι ένας ρόλος που δίνεται στους µαθητές και στον οποίο 
υιοθετούν τα χαρακτηριστικά του ειδικού σχετικά µε την περίπτωση.  Προσοχή χρειάζεται 
στο να µην υπάρχουν εξωπραγµατικές προσδοκίες σχετικά µε τις γνώσεις των µαθητών, αν 
και η τεχνική αυτή φέρνει στην επιφάνεια γνώσεις που δεν γνωρίζουν ότι κατέχουν οι 
µαθητές.  
 
Η «Καυτή Καρέκλα»  αποτελεί µίας µορφής συνέντευξης όπου οι µαθητές σε ρόλο παίρνουν 
συνέντευξη από άλλον ή άλλους σε ρόλο.  Στο Παράρτηµα 21, οι µαθητές στην Καυτή 
Καρέκλα είναι στο ρόλο µιας οικογένειας Ινδών που ζούνε στην Μεγάλη Βρετανία και στους 
οποίους παίρνεται συνέντευξη από µαθητές που είναι σε ρόλο δηµοσιογράφων και γυρίζουν 
ένα ντοκιµαντέρ που ονοµάζεται «Η Ανατολή Συναντά τη ∆ύση». 
 
Η ζωή αποτελείται από τελετές και τελετουργίες και χρησιµοποιούνται στο δράµα για να 
αποκρυσταλλώσουν νοήµατα.  Είναι δραστηριότητες ελεγχόµενες και δοµηµένες που 
προκαλούν τον αναστοχασµό των µαθητών.  Στο Παράρτηµα 22, ζητήθηκε από τους µαθητές 
στο ρόλο του πατέρα ή της µητέρας του πεθαµένου Ρώσου δολοφόνου να γράψουν και να 
διαβάσουν τα τελευταία λόγια προς το γιο τους στην κηδεία του.  Αυτή η δραστηριότητα 
έκανε τα παιδιά να καταλάβουν ότι ακόµα και ένας δολοφόνος είναι γιος κάποιου. 
 
Οι µάσκες µπορούν να χρησιµοποιηθούν να αλλάξουν οπτική γωνία και να δηµιουργηθεί 
απόσταση και αποξένωση.  Αυτός που συµµετέχει θα σκεφτεί την συνεισφορά του πιο 
προσεχτικά. 
 



Το «θέατρο της Αγοράς» είναι µία τεχνική όπου µία οµάδα µαθητών αυτοσχεδιάζουν και οι 
υπόλοιποι µαθητές που παρακολουθούν, καλούνται να τους διακόψουν όποτε θέλουν και 
αναλάβουν τους ρόλους, αλλάζοντας τη σκηνή ανάλογα µε το πως νοµίζουν πως πρέπει να 
παιχτεί.  Η σκηνή επαναλαµβάνεται όσες φορές χρειάζεται µέχρι να συµφωνήσουν οι 
µαθητές µε τον τρόπο που θέλουν να παίζεται. 
 
«Μία Μέρα στη Ζωή του...» δείχνει τα γεγονότα που οδήγησαν σε ένα σηµαντικό γεγονός 
στη ζωή ενός χαρακτήρα και είναι γνωστή στους µαθητές από τα µυθιστορήµατα και τις 
ταινίες.  Αποτελεί µία τεχνική η οποία επιτρέπει στην ιστορία του δράµατος να εξελιχθεί 
ανάποδα από το πιο σηµαντικό γεγονός, χτίζοντας τις σκηνές των προηγουµένων 24 ωρών. 
 
Στο ρεπορτάζ, οι µαθητές µπαίνουν σε ρόλο δηµοσιογράφων και παρουσιάζουν ιστορίες 
µέσω ντοκιµαντέρ, άρθρα εφηµερίδων ή τηλεοπτικών ειδήσεων.  Αυτή η τεχνική δίνει στους 
µαθητές την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν τον κατάλληλο τύπο γλώσσας και να δουν πως 
διαφορετικές ερµηνείες µπορούν να αλλοιώσουν τα γεγονότα.  
 
Τα συµβούλια χρησιµοποιούνται για να υιοθετήσουν οι µαθητές τον ίδιο ρόλο και να 
εκφράσουν τη γνώµη τους σε ένα θέµα που χρειάζεται συζήτηση.  Για παράδειγµα, στο 
∆ράµα του Υπέρ-καταστήµατος, οι µαθητές βρισκόταν στο ρόλο των κατοίκων και σε ένα 
συµβούλιο έπρεπε να αποφασίσουν αν ήθελαν να χτιστεί ένα υπέρ-κατάστηµα στο χωριό 
τους ή όχι. 
 
∆. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
Η Παρακολούθηση της Σκέψης 
Η Στοά της Συνείδησης (Βλ. Παρ. 23) 
Ρεπορτάζ 
Ηµερολόγιο 
 
Η Παρακολούθηση της Σκέψης γίνεται µε το να ζητείται από τους µαθητές σε ρόλο να 
εκφράσουν τις σκέψεις τους την ώρα που είναι σε Παγωµένη Εικόνα και εφόσον τους 
ακουµπήσουν στον ώµο. 
 
Στη «Στοά της Συνείδησης», ζητείται από τους µαθητές να σκεφτούν µία συµβουλή που 
έδιναν σε κάποιον που βρισκόταν σε δίληµµα  Στο δράµα, «Η Γυναίκα που έπεφτε στις 
πόρτες» ζητήθηκε από τους µαθητές να σκεφτούν µία συµβουλή  για την κακοποιηµένη 
γυναίκα.  Μετά, σχηµάτισαν  δυο αντικριστές γραµµές και, µε τη σειρά, περνούσαν από τη 
στοά, ακούγοντας τις συµβουλές όλων. 
 
Τα ηµερολόγια µπορούν να τα γράψουν οι µαθητές σε ρόλο και µε  τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται αναστοχασµό της δουλειάς που έχει ήδη γίνει πάνω στη δουλειά που έχουν 
κάνει. 
 
Πάνω απ’ όλα, µε το δράµα περνάνε καλά οι µαθητές! (Βλ. Παρ. 26) 
 
 
 



1.  Acting skills are not necessary

 

2.  You convey what you feel

 

3.  Gesture

 

4.  Windy Village

 



NEW SUPASTORE TO OPEN IN 2006 
in the ………… area.  The store will cover 
an area of 4,000 m2 and will be the largest
hyper-market in North West Greece with a 
car park for 500 cars.  Supastore Ltd say
that you will be able to buy anything you 

need under one roof. 

Giant store Supastore forces shops to close
in Mitikas.  More shops to go out of business soon, 

predicts the Mitikas Shopkeepers’ Association. 
A spokesperson said that although initially welcomed 
in the area, the retail giant sells so cheaply that small

shops cannot compete.  

5.  Newspaper cuttings - Supastore

 

6.  Goofy

 

WHY THIS MAN WILL MAKE YOU 
ANGRY

Mark Faulkner died, homeless and alone,  
in a Charing Cross walkway in London on 
October 18, 1998.  He was 25 years old.  
There was nothing particularly special 
about Mark.  That is, nothing especially 
unusual.

He was disabled (he suffered from 
epilepsy)  and had left home as a teenager 
and never returned.  So, nothing special, 
but his death was unnecessary, along with 
the thousands of others who die 
unnecessarily on the streets of London and 
elsewhere each year.

7.  Extract from the magazine ‘Big Issue’

 
 
 

8.  Model of Malakasi area

 
 



9.  Role on the Wall

 

10.  Still Image

 

11.  Newspaper cutting

RUSSIAN KILLER FOUND DEAD 
at 3 a.m. in the Malakasi area today. The 
fugitive committed suicide by shooting 
himself in the head with the police gun he 
had taken from his last victim. The Russian’s 
body will be sent to Ioannina, where a full 
investigation is to be conducted.

 
 

12.  Letter 
Friday, 12th June 1941

To whom it may concern,

As the bombs come nearer, and fearful for my life, 
I am concerned that this mirror be kept safely.  If 
used wisely, you will find it a source of wonder.  
However, if used for personal gain or profit, the 
mirror will be the cause of great woe.  

Amelia Parmenter

 



13. Small group work
Russian killer drama

 
14. Group work

Red Death Drama

 
15.  Whole group work

Council Meeting

 
 

16. Role Cards
Russian Killer Drama

• You are a policeman and your job is to take a 
Russian prisoner from Ioannina to Volos.  He is 
to stand trial for the cold-blooded murder of a 
woman in Corfu.  In the prison van there will be 
another policeman and a driver.

• You are a Russian subject and are being taken 
from Ioannina to Volos where you will be kept in 
prison awaiting trial for the murder of a woman 
in Corfu.  You said in your statement that you 
wanted to see what it felt like to kill somebody.

 
 



17. Still Image
Police van – Russian Killer Drama

 
 

18. Still Image
Magic Mirror Drama

 
19. Role for Students

Court room – The Woman Who Walked into 
Doors Drama

 

20.  Mantle of the Expert

 



21. Hot Seating
East Meets West Drama

 
 

22. Ritual
At the Russian killer’s funeral

 
 

23.  Conscience Alley
From the ‘Woman Who Walked into Doors’

 
 

24.  Above all, it is fun!
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