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Προλογικό σημείωμα 

Το 2ο Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητριών και Φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, με τίτλο EduTopia αποτελούν προϊόν μίας έμπνευσης που 

βασίστηκε στην ανάγκη να αναφανεί καταρχήν η σύνδεση ανάμεσα στους φοιτητές & τις 

φοιτήτριες και το διδακτικό προσωπικό μέσα από την εκπαιδευτική & ερευνητική πράξη την 

οποία καθημερινά μοιράζονται. Στη συνέχεια, στην ανάγκη να δοθεί λόγος στους ίδιους τους 

φοιτητές και τις ίδιες τις φοιτήτριες, καθώς καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη της 

διαμόρφωσης, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες & τις διδάσκουσες, μίας επιστημονικής 

& ερευνητικής πρότασης και έτσι να έχουν την ευκαιρία της συμμετοχής σε μία θεμελιώδη 

ακαδημαϊκή διαδικασία. Κατά τρίτο λόγο, ενδιαφέρει μέσα από αυτό το εγχείρημα η 

ανάδειξη της συνεργατικής κουλτούρας ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις 

ακαδημαϊκές διεργασίες: Τμήματα, διδάσκουσες/οντες, φοιτήτριες/τές.  

Μέσα από τα ιδιαίτερα αυτά συνεδριακά γεγονότα, οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την 

ευκαιρία να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα και προϊόντα της διδακτικής και 

ερευνητικής εργασίας τους, να συνομιλήσουν σε σχέση με αυτά, να ανταλλάξουν απόψεις, 

να αναπτύξουν περαιτέρω το συλλογισμό τους. Όσο για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές 

μαθαίνουν με ήπιο αλλά συστηματικό τρόπο να συμπράττουν στο πλαίσιο μίας 

παραδοσιακής ακαδημαϊκής δραστηριότητας, όπως είναι η συνεδριακή επιστημονική 

συνάντηση, να οργανώνουν αντίστοιχα τη σκέψη και το λόγο τους, να συνδιαλέγονται, να 

επιχειρηματολογούν, να σχεδιάζουν, να συντάσσουν γραπτό λόγο, να αξιοποιούν 

βιβλιογραφικά και ερευνητικά δεδομένα, να ανακοινώνουν, να εκφράζονται δημόσια, να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη της γνώμης τους. Να αντιλαμβάνονται ότι όσα μαθαίνουν και 

προσπαθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έχουν υπόσταση στο πλαίσιο ενός επιστημονικού 

διαλόγου σε εξέλιξη που τους/τις περιλαμβάνει ως συνομιλητές και συνομιλήτριες 

αξιολογώντας την εργασία τους ως τμήμα αυτής της εξελικτικής διαδικασίας. Αναδεικνύεται 

έτσι αυτό που γνωρίζουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι/ες: ότι η διδασκαλία αποτελεί 

ζωντανή πηγή ανατροφοδότησης και έμπνευσης, ότι το διδακτικό έργο είναι αμφίδρομου 

κέρδους και ολοκληρώνεται πολύ αργότερα από το πέρας της κάθε μίας διδακτικής πράξης, 

καθώς καλλιεργείται συνέχεια στο μυαλό και τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων. 

Υπονοείται και εμπεριέχεται έτσι σε αυτό το Συνέδριο, όλη η θεωρία περί της 

διδακτικής/παιδαγωγικής σχέσης ως σχέσης μορφωτικής και ως εξαρχής επιστημονικής 

πράξης, ενώ καθώς δίνεται η δυνατότητα αυτόνομης έκφρασης στους φοιτητές & τις 

φοιτήτριες, ώστε να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δουλειά, αναδεικνύεται εξίσου η 

δημοκρατική παράδοση της πανεπιστημιακής κοινότητας στο πλαίσιο της Σχολής 
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Ανθρωπιστικών Επιστημών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γίνονται συνέταιροι σε μία 

διδακτική διαδικασία που τους/τις αφορά και τους/τις περιλαμβάνει εξαρχής ως ενεργητικά 

μέλη μίας δυναμικής διαδικασίας που παραμένει πάντα ανοιχτή σε αμφιβολία και 

αμφισβήτηση.  

Από την άλλη, η όλη αυτή προσπάθεια κρατά ακέραιο το ενδιαφέρον της για την εξέλιξη 

των Επιστημών της Εκπαίδευσης, έτσι όπως διαμορφώνεται στα μετόπισθεν (ή κατά μία άλλη 

έννοια στην «πρώτη γραμμή»), στους εργαστηριακούς χώρους των αιθουσών διδασκαλίας, 

μέσα από καθημερινούς πειραματικούς σχεδιασμούς και σχεδιάσματα πειραματικών 

συλλογισμών και ενεργειών. Εκεί, δηλαδή, όπου συντελείται μέρος από τη σύλληψη, τη 

δοκιμή, την εφαρμογή, τον έλεγχο των ερευνητικών ιδεών: το πέρασμα από τη θεωρία στην 

πρακτική και την πράξη περνά κατεξοχήν μέσα από τις πανεπιστημιακές αίθουσες. Εν μέρει 

& αυτόν τον παλμό θέλει να συλλάβει το Συνέδριο της EduTopia φέρνοντας στο φως τη 

σημαντική, κομβική σχέση ανάμεσα σε διδάσκοντες/ουσες και φοιτητές/τριες ως σχέση 

κριτική, δημιουργική και στοχαστική. Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα του Συνεδρίου 

εμφανίζεται ανάγλυφη η διεπιστημονική διάσταση στην κατάρτιση των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών: οι Επιστήμες της Εκπαίδευσης αναπτύσσονται ακριβώς ως πεδίο άσκησης 

και διαμόρφωσης της διεπιστημονικότητας. 

 

Γιατί ένα τέτοιο Συνέδριο να ονομαζόταν EduTopia; 

Oυτοπία για μία φαντασιακή κατασκευή και οργάνωση του ιδεώδους & ουτοπία για το 

απραγματοποίητο, μη τόπος ή ο τόπος του πουθενά, ουτοπία ως ένταση ανάμεσα στο 

υπαρκτό και το μη υπαρκτό, στο πουθενά και το εκεί, ένταση κινητήρια για δημιουργία και 

ένταση υπονομευτική της δημιουργίας, ένταση πολιτική, λογοτεχνική, καλλιτεχνική, το 

ουτοπικό στοιχείο διασχίζει τις εκπαιδευτικές κινήσεις, διαδικασίες, κατασκευές, σχέσεις.  

Εάν η παιδεία μεταξύ άλλων παραπέμπει στην ικανότητα αναγνώρισης της διαφοράς, 

στον κόπο για τη διάκρισή της, στην πράξη της ονομασία της αλλά και στην ανάληψη του 

κόστους της εκφοράς της, κάθε στιγμή, η συρρίκνωση των σχεδίων ζωής σε χάρτες και 

σχεδιαγράμματα που χαράσσονται εκ των προτέρων από στρατηγικά και σχεδιαστικά 

υπεύθυνους νόες, ο πολλαπλασιασμός των ομοιωμάτων, η φενάκη της διάχυσης της γνώσης, 

μοιάζει να θέτουν εν αμφιβόλω το ουτοπικό στοιχείο που θέλουμε να πυροδοτεί την 

εκπαίδευση ως σχέδιο και υλοποίηση. Να «δια-κρίνουμε» ξεφεύγοντας από την αυτάρεσκη 

στάση αυτού που έχει νικήσει το τέρας της απορίας, ξεφεύγοντας από τις προσομοιώσεις, τις 

ευκολίες και τις της τέχνης, της επιστήμης, της εκπαίδευσης, ξεφεύγοντας από τα προσωπεία 

των λέξεων και των θεωριών, που εμείς οι ίδιοι ωστόσο οικοδομούμε και στηρίζουμε. Αν 
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σύμφωνα με το γάλλο φιλόσοφο Henri Lefebvre oι τρεις βασικές αρχές για την άσκηση της 

φιλοσοφίας είναι η ριζική κριτική, η πρακτική θέληση και η βλέψη για ελευθερία, 

παραδόξως, αυτές οι τρεις αρχές περιγράφουν καίρια το έργο του/της εκπαιδευτικού και 

τον/τη συνδέουν επί της ουσίας με την ουτοπική βίωση των πραγμάτων. Η διαυγής και 

αναστοχαστική δραστηριότητα που προβληματίζεται πάνω στους θεσμούς της κοινωνίας και 

ορίζει ως στόχο το μετασχηματισμό τους μην παίρνοντας τα ίδια κομμάτια ξύλο για να τα 

συνδυάσει διαφορετικά αλλά δημιουργώντας νέες θεσμικές μορφές, νέες σημασίες και που 

είναι, σύμφωνα με τον Καστοριάδη, η πολιτική, δεν μπορεί, υπό αυτούς τους όρους, παρά 

να είναι και η εκπαίδευση… Σήμερα, λοιπόν, η δυτική τουλάχιστον εκπαίδευση, συνεχίζει 

στην αρχή του 21ου αιώνα, να φαίνεται αδύναμη να απαντήσει στις προκλήσεις, εν μέσω 

τόσων μορφών δυστυχίας, δυστοπιών και δυσμορφίας, εδώ και αλλού, να συνομιλεί ακόμα 

με τις ανάγκες των αγορών, αδύναμη να αντιταχθεί στην πολιτική ως μη διαυγή και μη 

αναστοχαστική δραστηριότητα, αδύναμη να συμμετάσχει στην ιστορία, αδύναμη να 

επιβάλει το αξιακό της ύψος. Σε αυτήν την εποχή της πολυλογίας, της πληθώρας των 

διακινούμενων λόγων, στην εποχή των ειδικών και των εξειδικευμένων, στην εποχή της 

θολής πληροφορίας και της υπεραπλούστευσης στην εποχή των νέων τρόμων και των 

πολλαπλών εξουσιών, η δυτική εκπαιδευτική πολιτική πέρα από τις συνήθεις ρητορείες της 

φαίνεται έχει λογιστικοποιήσει το λόγο, την ανθρώπινη υπόσταση, παρότι υπερηφάνως την 

επικαλείται.  

Ο Emerson είχε ήδη αισθανθεί την κρισιμότητα του πράγματος:  

"Ας κάνουμε την εκπαίδευση μας, γενναία και προληπτική. Η πολιτική είναι μια μετά - 

εργασία, μια φτωχή επιδιόρθωση. Ερχόμαστε πάντα λίγο αργά. Το κακό έχει γίνει, έχει 

περάσει ο νόμος και ξεκινάμε την δύσκολη εξέγερση για να ανακαλέσουμε κάτι του οποίου 

θα έπρεπε να είχαμε αποτρέψει την θέσπιση. Θα έπρεπε κάποια μέρα να μάθουμε να 

αντικαταστήσουμε την πολιτική με την εκπαίδευση. Αυτό που ονομάζουμε ριζική 

μεταρρύθμιση όσον αφορά στη δουλεία, τον πόλεμο, δεν θεραπεύει παρά μόνο τα 

συμπτώματα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από πιο πριν, από την Εκπαίδευση» (Selected 

Writings of Ralph Waldo Emerson, 2000, Ed. By B. Atkinson, The Modern Library, New York, 

Random House Publishing Group).  

Εάν η τάση είναι για απλοποίηση των συλλογισμών ώστε να μεταβιβάζονται, για 

αντικειμενικότητα ώστε να διδάσκεται, για παραγωγή αξιών ώστε να αναπαράγονται, για 

ορισμούς ώστε να συγκροτούνται εξισώσεις και να εφευρίσκονται λύσεις, για υψηλόφωνη 

ηθική, αισθητική και επιστήμη ώστε να διασπείρονται και να πολλαπλασιάζονται, για 

εκλογίκευση ώστε να κωδικοποιείται και να αποκωδικοποιείται, για παγίωση των εννοιών 
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ώστε να μυθοποιούνται, για εκδημοκρατισμό της γνώσης ώστε να ιδεολογικοποιείται, για 

ακρίβεια, σαφήνεια και εξήγηση μέχρι ρανίδας, για να ταυτοποιούνται, για 

αποτελεσματικότητα και βεβαιότητες για να αξιολογούνται, για θεσμοποίηση για να 

νομοθετείται, πώς θα συμφιλιώσουμε αυτήν την τάση με το μουρμούρισμα & τη βουή του 

κόσμου που μας περιβάλλει, τους δισταγμούς, τις αρνήσεις, τις σιωπές, τα ασύλληπτα, τους 

συγκλονισμούς, την παραδοξότητα, την μη κανονικότητα, την ειρωνεία, τις φρικαλεότητες, 

το κενό, τα σώματα που βασανίζονται, τις ετερότητες, τις εκρήξεις, τη βία, το αδιανόητο…Όλα 

αυτά, δηλαδή, που συνωστίζονται για να εκφραστούν και για να τα διαμορφώσει, να τα 

διδάξει, να τα παραδώσει στο χρόνο η εκπαίδευση (ως ουτοπία);  

Εκεί λοιπόν που έχουμε ανάγκη να διαβάσουμε και να εξηγήσουμε τον κόσμο για να τον 

διαχειριστούμε και να επιβιώσουμε, εκεί που φτιάχνουμε λίστες με αξίες για να 

οργανώνουμε προγράμματα εκπαίδευσης αξιών ελπίζοντας ότι οι καλές αξίες θα 

διασπαρούν, εκεί όπου μετράμε τα βήματά μας για να σιγουρέψουμε την πορεία, ας μην 

ξεχνάμε να συμπεριλαμβάνουμε στους γενναίους υπολογισμούς μας το ανυπολόγιστο και να 

εκπαιδευτούμε στην ικανότητα να το διακρίνουμε και να το σεβαστούμε. Θαρρώ ότι η 

άνοδος της ασημαντότητας, για την οποία σοφά μίλησε ο Καστοριάδης σχετίζεται με αυτή 

την ανικανότητα.  

Kάτι τέτοιο θα μπορούσαν να επιθυμούν να καταφέρουν ετούτα τα Συνέδρια. Να 

συλλάβουν τη στιγμή της κίνησης της σκέψης των φοιτητών και των φοιτητριών, να 

συλλάβουν το αναπάντεχο που κυοφορείται ακόμα και μέσα σε μία εργασία που 

προετοιμάστηκε με επιμέλεια και κόπο κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Εάν όπως 

λέει ο Jean-Luc Goddard οι λέξεις είναι ερείπια και μαρτυρούν για την παρουσία αυτού που 

στην πραγματικότητα δεν είναι εκεί, τότε ποια μέσα έχουμε εμείς, νοήμονες, ενήλικες, 

επιστήμονες, δάσκαλοι και δασκάλες να συλλάβουμε και να διδάξουμε αυτό που 

ερειπώνεται, διότι κάθε στιγμή, ορίζεται από την αρχή; Ο άνθρωπος πάντα από την αρχή για 

να μπορεί να αντιληφθεί, να χωρέσει να αντέξει και να διασχίσει τον κόσμο, ενώ αυτός ο 

κόσμος τον χωρά και τον διασχίζει.  

Εξ’ου και η ονομασία του Συνεδρίου και η νέα είσοδός του στο χώρο της ελληνικής 

εκπαίδευσης.  

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους των δύο 

Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών που ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμα και στήριξαν την ιδέα συνοδεύοντάς την μέχρι σήμερα, τις φοιτήτριες και τους 

φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που έδωσαν ζωή στον 
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σχεδιασμό αυτό και έφεραν στο φως τις ρίζες που έχει η κουλτούρα της συνεργασίας στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά και τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, αλλά και τις γέφυρες 

γνώσης και έρευνας που μας ενώνουν σε κοινές πορείες. Ευχαριστίες οφείλω, επίσης, για την 

πολύ καλή συνεργασία και τη θετική της διάθεση, στην κ. Ασημίνα Τσιμπιδάκη που από την 

πρώτη στιγμή ανέλαβε να υποστηρίξει την προσπάθεια από μέρους του Π.Τ.Δ.Ε 

  

Καθηγήτρια Θεοδωροπούλου Έλενα, Ρόδος, 2017- 2020 
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Εισαγωγικό σημείωμα 

Ο τόμος Πρακτικών EduTopia 2018-2019 παρουσιάζει τις εργασίες του 2ου Συνέδριου 

Προπτυχιακών φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών. Στις σελίδες αυτού του τόμου αναπτύσσονται ποικίλοι προβληματισμοί και 

μελέτες σχετικές με την εκπαίδευση. Παρουσιάζονται έντεκα (11) εργασίες με διακριτές 

θεματικές διαστάσεις, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην παιδαγωγική εμπειρική έρευνα, την 

πρακτική και τη μελέτη περιπτώσεων, συμβάλλοντας έτσι στην τεκμηριωμένη διατύπωση 

απαντήσεων, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Ειδικότερα: 

▪ Το πρώτο άρθρο: Μέθοδοι επικοινωνιακής ανάλυσης:  Το παράδειγμα της χρήσης 

των emojis των Κοντάκου Αναστάσιου, Γκούμα Μαρίας, Κορωνάκη Ευανθίας, Παππά 

Κωνσταντίνας & Τζαμπαζάκη Μαρίας παρουσιάζει τα Emojis, τα οποία είναι 

ιδεογράμματα που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά μηνύματα και ιστοσελίδες και 

περιλαμβάνουν εκφράσεις προσώπου, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, σύμβολα 

καιρικών συνθηκών, εικονίδια ζώων κ.ά. Ειδικότερα, επιδιώκει να απαντήσει στο 

ερώτημα κατά πόσο οι χρήστες των συμβόλων (ιδεογραμμάτων ή πικτογραμμάτων) 

(emojis) μπορούν να αναγνωρίσουν τα επτά βασικά συναισθήματα ή και να τα 

αποτυπώσουν, στη βάση εκφράσεων του προσώπου. Η έμφαση δίνεται 

αποκωδικοποίηση/κωδικοποίηση των συναισθημάτων της χαράς, της θλίψης, της 

απέχθειας, του θυμού, του φόβου, της έκπληξης και του ενδιαφέροντος. 

 

▪ Το δεύτερο άρθρο: Διδακτική παρέμβαση μέτρησης μήκους σε νηπιαγωγείο των 

Σκουμπουρδή Χρυσάνθης,  Δανιήλ Σπυριδούλας & Τριανταφύλλου Αγγελικής 

επικεντρώνεται στην παρουσίαση μίας διδακτικής παρέμβασης σε παιδιά 

πρωτοσχολικής ηλικίας με στόχο να πραγματοποιούν μέτρηση μηκών και 

ευθύγραμμων τμημάτων με αυστηρά καθορισμένη διδακτική σειρά: Αμεσες 

συγκρίσεις μήκους χωρίς μονάδες μέτρησης, μετρήσεις με άτυπες μονάδες 

(συνδετήρες, κυβάκια) και τέλος, μετρήσεις με τυποποιημένες μονάδες μέσω 

συμβατικών εργαλείων μέτρησης (χάρακες). 

 

▪ Το τρίτο άρθρο: Μελέτη των γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών και των 

μαθητριών της Ε  ́τάξης του δημοτικού σχολείου για τη διάδοση του φωτός και τις 

σκιές των Σκουμιού Μιχαήλ & Σιδέρη Ευαγγελίας εξετάζει τον βασικό στόχο της 

εκπαίδευσης των μαθητών/τριών στις φυσικές επιστήμες που είναι η ανάπτυξη της 



 

[15] 
 

ικανότητας των μαθητών/τριών να συγκροτούν επιχειρήματα. Ειδικότερα, το άρθρο 

μελετά την ποιότητα των γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών/τριών της Ε΄ τάξης 

του δημοτικού σχολείου για τη διάδοση του φωτός και τις σκιές, και πιο αναλυτικά 

εστιάζει στη διερεύνηση της δομής, του περιεχομένου και των γλωσσικών στοιχείων 

των επιχειρημάτων των μαθητών/τριών. 

 

▪ Το τέταρτο άρθρο: Οι "Δέκα χιλιάδες μέλισσες" του Άντη Ροδίτη: Όταν η πεζογραφία 

συναντά την ποίηση των Χριστοδουλίδου Λουίζας & Κέκερη Γεωργίου έχει ως 

αντικείμενο μελέτης την παρουσίαση των βασικότερων θέσεων του Κύπριου 

συγγραφέα Άντη Ροδίτη για τη σύγχρονη πορεία της Μεγαλονήσου, όπως αυτές 

εμφανίζονται στο μυθιστόρημά του Δέκα χιλιάδες μέλισσες (focustext), η ανάδειξη 

της λογοτεχνικής αξίας του κειμένου αλλά και η διακειμενική σύνδεσή του με το 

ποίημα του Παντελή Μηχανικού «Ονήσιλος» το οποίο φωτίζει και τον συμβολικό 

τίτλο. Ειδικότερα, στόχος της εργασίας είναι η προβολή του τρόπου με τον οποίο η 

ποίηση και η πεζογραφία μπορούν να αναδείξουν άγνωστες πτυχές ιστορικών 

γεγονότων, διασύνδεση που δυνητικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

▪ Το πέμπτο άρθρο: Γλωσσικοί κώδικες και πραγματολογικά στοιχεία στη “Χιώτισσα εν 

Λεμεσώ, κατά το 1821” του Βασίλη Μιχαηλίδη  των Χριστοδουλίδου Λουίζας & Siveva 

Steli αναδεικνύει τον γλωσσικό κώδικα και τα πραγματολογικά στοιχεία που 

συνυπάρχουν και συγκροτούν τη σύνθεση του ποιήματος «Χιώτισσα εν Λεμεσώ, 

κατά το 1821» του Βασίλη Μιχαηλίδη. Εξετάζει τη δομή, τις τεχνικές αλλά και το 

νοηματικό περιεχόμενο του αφηγηματικού έπους τα οποία ανδεικνύουν στοιχεία 

θεατρικότητας και  προφορικότητας. Επίσης, η μελέτη των γλωσσικών πράξεων 

(Searle), η γλωσσική δείξη, η αναφορά και η συναγωγή, καθώς και η τήρηση ή 

παραβίαση των συνομιλιακών αρχών του Grice (1975), σε συνδυασμό με τη 

γραμματική δομή του γλωσσικού κώδικα, αλληλεπιδρούν σε όλη την έκταση του 

κειμένου, τοποθετώντας τα επικοινωνιακά γεγονότα εντός ενός συγκεκριμένου 

πολιτισμικού και ιστορικού πλαισίου κοινωνικής δράσης. 

 

▪ Το έκτο άρθρο: Νεοελληνική λογοτεχνία και graphic novel των Χριστοδουλίδου 

Λουίζας & Παρβέρη Σεβαστής-Ευαγγελίας αναλύει την ιστορία των graphic novels και 

την εξέλιξή τους τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πιο αναλυτικά, μελετά 
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graphic novels – διασκευές σημαντικών λογοτεχνικών έργων των Θανάση Πέτρου και 

Δημήτρη Βανέλλη και ειδικότερα τις καταστάσεις που βιώνουν οι ήρωες μέσα από 

τις οποίες θίγονται καίρια κοινωνικά ζητήματα που διαχρονικά ταλανίζουν τον 

άνθρωπο: Οι θεσμοί του κράτους, η θρησκεία, οι ουσίες. Κοινό στοιχείο όλων των 

έργων είναι η προβολή του σκληρού προσώπου της πραγματικότητας, το οποίο 

οδηγεί τους ανθρώπους στην αγανάκτηση και τον «κοινωνικό θυμό». 

 

▪ Το έβδομο άρθρο: Η εικόνα της γυναίκας αντιηρωίδας στα κόμικς: Η περίπτωση της 

Harley Quinn των Μίσιου Μαριάννας, Κάβουρα Μαρίας, Χατζοπούλου Άρτεμις & 

Χατζοπούλου Κωνσταντίνας διερευνά τον αγώνα  της γυναίκας να αποκτήσει δική της 

φωνή στα κόμικς, σημείο το οποίο  αποτυπώνεται στον χαρακτήρα της  Harley Quinn, 

ενός από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες του αμερικανικού εκδοτικού οίκου DC 

comics. H Harley συγκρούεται με τους σκιτσογράφους της  απαιτώντας τα 

δικαιώματά της στο μυθοπλαστικό στερέωμα των κόμικς. Πιο συγκεκριμένα, το 

άρθρο κατευθύνεται στη μελέτη των τρόπων με τους οποίους  καταφέρνει η Harley 

Quinn να δραπετεύσει από τον στερεοτυπικό ρόλο της γυναίκας, αλλά και να 

διεκδικήσει κεντρικό ρόλο στο αντρικό στερέωμα των κόμικς. 

 

▪ Το όγδοο άρθρο: Πώς μπορώ να «διδάξω» μουσική; Η διατύπωση προβληματισμού 

σχετικά με διαπολιτισμικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της Μουσικής και 

Θεατρικής Αγωγής για νήπια των Αργυρίου Μαρίας & Στρατιάδου- Παρασκευά 

Ελισάβετ υπερθεματίζει για μία διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσω των τεχνών με 

έμφαση στη μουσική. Το άρθρο προασπίζει την αναδιαμόρφωση ενός συστήματος 

αντιλήψεων και νοοτροπιών με σύγχρονους όρους, αποτρέποντας την ανάπτυξη 

στερεοτύπων, αλληλεπιδρώντας και ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές στο χώρο της 

προσχολικής εκπαίδευσης, με άξονα την αρμονική συνέργεια των μουσικών 

πολιτισμών. 

 

▪ Το ένατο άρθρο: Με αφορμή ένα θεσσαλικό νανούρισμα: Η σημασία και η αξία των 

νανουρισμάτων στην ανάπτυξη της πρώιμης μουσικότητας και της πολιτιστικής 

μνήμης των νηπίων των Αργυρίου Μαρίας, Καλαμπάκα Ζωής & Κατσάκη Αικατερίνης 

περιγράφει την επαφή του νηπίου με στοιχεία της λαϊκής παράδοσης, με έμφαση 

στο νανούρισμα, το οποίο εντάσσεται -με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου- στον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα και πιο συγκεκριμένα, στην 
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ενότητα «Επαφή και γνωριμία των νηπίων με τον κόσμο των ενηλίκων και των 

παιδιών». Το άρθρο σκιαγραφεί το πολιστισμικό πλαίσιο του νανουρίσματος για την 

ανάπτυξη της μουσικότητας, με αφορμή ένα θεσσαλικό νανούρισμα 

 

▪ Το δέκατο άρθρο: Το άτομο με αισθητηριακά προβλήματα όρασης και ακοής στον 

κινηματογράφο των Τσιμπιδάκη Ασημίνας & Γεωργίου Ανδριάνας πραγματεύεται 

δυο μορφές αισθητηριακών αναπηριών, την τύφλωση και την κώφωση, όπως 

απεικονίζονται στον κινηματογράφο μέσα από σε δυο ταινίες το  Άρωμα γυναίκας 

(Scent of a Woman) και την  Οικογένεια Μπελιέ (La Famille Bellier). Ειδικότερα, το 

άρθρο εξετάζει την απεικόνιση της αναπηρίας, του οικογενειακού και κοινωνικού-

φιλικού περιβάλλοντος, καθώς και τη σύνδεση της ειδικής αγωγής και της 

κινηματογραφικής απεικόνισης.  

  

▪ Το ενδέκατο άρθρο: Αυτοεκτίμηση, ικανοποίηση και νόημα ζωής εθελοντών/τριών 

φοιτητών/τριών στην ειδική αγωγή των Τσιμπιδάκη Ασημίνας, Κογιάμη Άννας, 

Βαγιάνου Στυλιανής, Δημητρά Σταυρούλας & Ματθαίου Σταυρούλας αναφέρεται 

στις βασικές παραμέτρους της εθελοντικής δράσης φοιτητών/τριών στην ειδική 

αγωγή. Πιο ειδικά, μελετά τον συνολικό αριθμό ωρών ανά εβδομάδα, τη συχνότητα 

εθελοντισμού και τους φορείς στους οποίους παρέχουν οι φοιτητές/τριες εθελοντική 

εργασία. Συνάμα, διερευνά την αυτοεκτίμηση, την ικανοποίηση, και την παρουσία 

και αναζήτηση νοήματος στη ζωή τους 

 

▪ Το δωδέκατο άρθρο: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής: Το παράδειγμα της 

Ελλάδας και της Κύπρου των Τσιμπιδάκη Ασημίνας & Βαγιάνου Στυλιανής 

καταγράφει  την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε δύο χώρες της 

Ευρώπης, την Ελλάδα και την Κύπρο, και επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά της 

βασικής τους εκπαίδευσης και στην αναζήτηση ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσά 

τους. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο εστιάζει στο περιεχόμενο των μαθημάτων, στον 

τρόπο εισαγωγής στο σύστημα εκπαίδευσης ειδικής αγωγής και στους φορείς 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

 

▪ Το δέκατο τρίτο άρθρο: Το εκπαιδευτικό σύστημα ειδικής αγωγής και η εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών στη Μεγάλη Βρετανία των Τσιμπιδάκη Ασημίνας & Φλάγκου 

Αικατερίνης παρουσιάζει αφενός το εκπαιδευτικό συστήματος ειδικής αγωγής και 
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αφετέρου την εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στη Μεγάλη Βρετανία 

(Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία). Ειδικότερα, εξετάζει τα κοινά και μη κοινά στοιχεία  που 

εντοπίζονται στη βασική εκπαίδευση τόσο μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες, όσο και των εκπαιδευτικών  στις τρεις χώρες, εστιάζοντας 

στο θεσμικό πλαίσιο, τη χρηματοδότηση, τα συστήματα στήριξης και τις προοπτικές 

αναφορικά με τα εκάστοτε εκπαιδευτικά συστήματα. 

 

▪ Το δέκατο τέταρτο άρθρο: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ελλάδα 

και τη Γερμανία: Ομοιότητες και διαφορές των Τσιμπιδάκη Ασημίνας & Κογιάμη 

Άννας ασχολείται με την περιγραφή και την ανάλυση του συστήματος εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, τόσο στην Ελλάδα όσο και τη Γερμανία, και επιχειρεί, 

μέσω της κριτικής αποτίμησης, να αναδείξει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των 

δύο χωρών. 

Ο παρών τόμος συμβάλλει στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιοχή των 

επιστημών της Εκπαίδευσης, κυρίως όμως αναδεικνύει τη συνέργεια ανάμεσα στους 

διδάσκοντες & τις διδάσκουσες και τους φοιτητές & τις φοιτήτριες, ιδιαίτερα διότι τα άρθρα 

αποτελούν προϊόν της μακράς και επίμονης συνεργασίας τους ήδη από τη στιγμή οργάνωσης 

των ανακοινώσεων στα Συνέδρια. Αυτή ακριβώς η συνεργασία, καθώς επικεντρώθηκε στην 

παραγωγή ενός τελικού, κοινού ερευνητικού προϊόντος αποτέλεσε για τις φοιτήτριες και 

τους φοιτητές μία μοναδική ευκαιρία συστηματοποίησης των σπουδών τους αλλά και 

εμπειρία εκπαίδευσης τους στην προετοιμασία ανακοίνωσης σε συνέδριο και στη συγγραφή 

επιστημονικής εργασίας. 

Και με αυτήν την έννοια, ο τόμος των Πρακτικών ΕduTopia αποτελεί την αποτύπωση ενός 

σημαντικού για την πανεπιστημιακή κοινότητα πειράματος και ένα ενδιαφέρον υλικό για τη 

μελέτη των δυνατοτήτων μιας παρόμοιας συνέργειας. 
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Περίληψη  

Η είσοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 

της επικοινωνιακής επάρκειας συμβατής με την νέα «επικοινωνιακή πραγματικότητα», καθώς η 

ηλεκτρονική επικοινωνιακή  οδός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, 

αφού δεσπόζει η επικοινωνία μέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικών συσκευών. Η επικοινωνία μέσω 

διαδικτύου προσφέρει μια μεγάλη γκάμα «ευκαιριών» για εικονική αλληλεπίδραση και μία από αυτές 

είναι τα emojis, τα οποία έχουν γίνει πλέον άκρως δημοφιλή για την εύκολη διευκρίνιση της 

διαδικτυακής μας επικοινωνίας. Ο όρος «emoticons» - μία λέξη που προέρχεται από τις λέξεις 

«emotion = συναίσθημα» και «icons = εικονίδια» - αναφέρεται στα γραφικά σημεία –εικονίδια που 

μεταφέρουν κάποιου είδους συναίσθημα. Σταδιακά αυτά εξελίχθηκαν σε Emojis τα οποία είναι 

ιδεογράμματα που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά μηνύματα και ιστοσελίδες και περιλαμβάνουν 

εκφράσεις προσώπου, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, σύμβολα καιρικών συνθηκών, εικονίδια 

ζώων κ.ά. Τα emojis αντικατοπτρίζουν τη μη λεκτική συμπεριφορά ενός ατόμου, παρουσιάζοντας 

πολλά κοινά σημεία με τη μη λεκτική συμπεριφορά των ατόμων (Derks, Bos & Von Grumbkow, 2008), 

μάλιστα έρευνες έχουν δείξει ότι τα emojis εισάγονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα ως οπτικά 

ερεθίσματα με απώτερο σκοπό να ενισχύσουν το νόημα του γραπτού μηνύματος (Rezabek & 

Cochenour, 1998). Συνεπώς, τα emojis προσθέτουν χρήσιμα συνδηλωτικά στοιχεία στο κείμενο και 

mailto:kodak@rhodes.aegean.gr
mailto:pse17033@rhodes.aegean.gr
mailto:pse16097@rhodes.aegean.gr
mailto:pse06022@rhodes.aegean.gr
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καλλιεργούν την ενσυναίσθηση μεταξύ των χρηστών, η οποία είναι κομβικής σημασίας για 

αποτελεσματική επικοινωνία. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το ερώτημα, 

κατά πόσο οι χρήστες των συμβόλων (ιδεογραμμάτων ή πικτογραμμάτων) (emojis) μπορούν να 

αναγνωρίσουν τα επτά βασικά συναισθήματα ή και να τα αποτυπώσουν, στη βάση εκφράσεων του 

προσώπου. Οι στόχοι της εργασίας αναφέρονται στη διερεύνηση της ικανότητας των χρηστών των 

ψηφιακών επικοινωνιακών μέσων για την αποκωδικοποίηση/κωδικοποίηση των συναισθημάτων της 

χαράς, της θλίψης, της απέχθειας, του θυμού, του φόβου, της έκπληξης και του ενδιαφέροντος, σε 

σχέση με το φύλο, την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Για τη συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μέθοδος με έντυπο ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε τυχαία στο 

περιβάλλον των φοιτητριών. Τέλος, οι υποθέσεις σχετικά με την επικοινωνιακή επάρκεια των χρηστών 

των emojis, επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα της έρευνας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Eπικοινωνία, μη λεκτική επικοινωνία, emojis, συναισθήματα, κωδικοποίηση/ 

αποκωδικοποίηση 

 

 

Abstract  

The entry of social media has led to the need of creation a new “communication”, as the e-speech has 

a leading role in people's social life, since communication through Internet and electronic devices have 

become dominant. Communication through Internet offers a wide range of opportunities for virtual 

interaction, and one of them is emojis, which has now become very popular for easily clarifying our 

online communication. The term “emoticons” - a word that comes from the words “emotion” and 

“icon” - refers to the graphic points - icons that carry some kind of emotion. Gradually, they evolved 

into Emojis, which are ideograms used in emails and webpages, including facial expressions, everyday 

objects, weather symbols, animal icons, and so on. The Emojis reflect the non-verbal behavior of a 

person, presenting many common points with the non-verbal behavior of individuals (Derks, Bos & Von 

Grumbkow, 2008); research has shown that emojis are introduced into emails as visual stimuli, 

reinforce the meaning of the text message (Rezabek & Cochenour, 1998). Consequently, emojis add 

“personality” to the text and create an empathy among the users, which is essential for a more effective 

communication. The purpose of this paper is to investigate the question of whether the users of 

symbols (ideograms or pictograms) (emojis) can recognize the seven basic feelings or even capture 

them on the basis of facial expressions. The objectives of the work are to explore the ability of users of 

digital communication media to decode the feelings of joy, sadness, resentment, anger, fear, surprise 

and interest in terms of gender, age and the educational level. For the collection of the data, a 

quantitative method was used with a questionnaire, which was randomly distributed to the students' 

environment. Finally, the assertions are confirmed by the results of the survey. 

 

Key words: Communication, non-verbal communication, emojis, emotions, coding / decoding 
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Εισαγωγή 

Οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εισχωρούν στην 

καθημερινότητά μας με φρενήρεις ρυθμούς, δημιουργώντας νέες προκλήσεις, νέες 

ευκαιρίες, νέους τρόπους επικοινωνίας, νέους κόσμους. Τα σημάδια των νέων τεχνολογιών 

δεν αργούν να φανούν σε κάθε βήμα του σύγχρονου και όχι μόνο ανθρώπου που κάνει χρήση 

αυτών. Η επικοινωνία σε κάθε της μορφή, ο τρόπος έκφρασης, τα συναισθήματα και οι 

συνήθειες των ανθρώπων μεταλλάσσονται από αυτή τη νέα τάση, αποτυπώνοντας και 

αφήνοντας πλέον νέα χαρακτηριστικά στον τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας. Οι άνθρωποι 

γίνονται χρήστες ενός φάσματος επιλογών, μέσων, εικονιδίων, τάσεων και λεξιλογίων που 

διαφοροποιεί τα μέχρι τώρα δεδομένα επικοινωνίας. Ενός φάσματος αρκετά οικείου για 

τους νέους ανθρώπους αλλά και αρκετά ελκυστική και για τους μεγαλύτερους. Τα εικονίδια 

είναι γνωστά και ως emoticon (emotion=συναίσθημα & icon=εικονίδιο), γραφικά σημεία-

εικονίδια που μεταφέρουν κάποιου είδους συναίσθημα σε ένα κείμενο. Δεν απεικονίζονταν 

ξεκάθαρα με την μορφή ενός προσώπου αλλά κατασκευάζονταν με τα σημεία στίξης. Τα 

emojis αποτελούν συνέχεια των emoticons. Πρόκειται για ιδεογράμματα που 

χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά μηνύματα και ιστοσελίδες. Τα είδη τους ποικίλουν γι’ αυτό 

και υπάρχουν πολλές και διάφορες κατηγορίες εξ αυτών (εκφράσεις προσώπου, αντικείμενα 

καθημερινής χρήσης, σύμβολα καιρικών φαινομένων, εικονίδια ζώων κ.λπ.). 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική έρευνα που αφορά 

την επικοινωνία γενικότερα, τη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία, τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται και ο όρος “emojis” που είναι απαραίτητος για τη συγκεκριμένη έρευνα. 

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται ο σκοπός, οι στόχοι, οι υποθέσεις και τα ερευνητικά 

ερωτήματα. Επιπλέον, αναφέρεται η μεθοδολογία έρευνας που επιλέχθηκε για το 

συγκεκριμένο θέμα και καταγράφονται τα αποτελέσματα. Τέλος, στα συμπεράσματα 

συνδέονται όλα τα στοιχεία μαζί, τα οποία επιβεβαιώνουν ή απορρίπτουν τις υποθέσεις της 

έρευνας.  

 

Θεωρία της επικοινωνίας 

Είναι δύσκολο να περιγράψουμε την επικοινωνία χρησιμοποιώντας έναν και μόνο ορισμό. Η 

επικοινωνία είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που «δανείζεται» στοιχεία από πολλές 

επιστήμες (γλωσσολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, ψυχολογία κ.λπ.) (Κοντάκος, 2014). 

Από την πολύ αρχή, η επικοινωνία ορίστηκε ως τη διαδικασία όπου ο πομπός κατασκεύαζε 

μηνύματα, τα οποία μεταδίδονταν στο δέκτη με στόχο ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Στα 

χρόνια πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η επικοινωνία και ειδικότερα η μαζική 
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επικοινωνία δεν είχε μελετηθεί ιδιαίτερα ως επιστημονικό αντικείμενο. Ερευνητές/-τριες 

από διαφορετικά επιστημονικά πεδία άρχισαν να μελετούν την επίδραση της επικοινωνίας 

στην κοινωνία. Δεκαετίες αργότερα, η επικοινωνία άρχισε να ερευνάται ως αυτόνομο 

αντικείμενο αρχικά στα Πανεπιστήμια της Β. Αμερικής. Δύο ήταν οι βασικές σχολές που 

προσέγγισαν επιστημονικά την επικοινωνία, α. η διαδικαστική-γραμμική (the process 

school), η οποία  προσεγγίζει την επικοινωνία ως μεταβίβαση μηνυμάτων και β. η σημειωτική 

(semiotics school), ως παραγωγή και ανταλλαγή νοημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικαστική – γραμμική προσλαμβάνει την επικοινωνία σαν μια 

διαδικασία κατά την οποία ένα πρόσωπο επηρεάζει τη συμπεριφορά ή τη σκέψη ενός άλλου 

και εξετάζει:  

α) πώς οι πομποί και οι δέκτες κωδικοποιούν και αποκωδικοποιούν,  

β) πώς οι πομποί χρησιμοποιούν τα κανάλια και τα μέσα επικοινωνίας και  

γ) αν η επικοινωνία είναι αποτελεσματική και έγκυρη  

ενώ η σημειωτική μελετάει τα κείμενα και το κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο και εξετάζει:  

α) πώς τα μηνύματα διαδρούν με τους ανθρώπους προκειμένου να παραχθεί νόημα  

β) πώς τα μηνύματα διαδρούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό και κοινωνικό 

περιβάλλον  

γ) έννοιες σημασιοδότησης  

Υπάρχουν ορισμένα κυρίαρχα μοντέλα επικοινωνίας, τα οποία προσπαθούν να 

προσεγγίσουν όσο καλύτερα γίνεται την επικοινωνία και πώς αυτή δομείται και πώς μπορεί 

να είναι, τελικά, αποτελεσματική. Το πρώτο μοντέλο που διατυπώθηκε ήταν αυτό του 

Αριστοτέλη πριν από 2000 χρόνια, όπου προτείνεται στον ομιλητή να κατασκευάσει ένα λόγο 

για διαφορετικά ακροατήρια, για διαφορετικές περιστάσεις και με διαφορετική επίδραση. 

Αντίθετα, στο μοντέλο του Lasswell (1948) δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο αποτέλεσμα, 

δηλαδή στην επίδραση που θα έχει το μήνυμα στον δέκτη, απ' ότι στο ίδιο το μήνυμα. Το 

μοντέλο των Shannon and Weaver (1949) είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα γραμμικής 

εφαρμογής της επικοινωνίας, ως μεταφοράς μηνυμάτων. Στο μοντέλο αυτό, η πηγή είναι 

αυτή που αποφασίζει ποιο μήνυμα θα σταλεί. Το επιλεγμένο μήνυμα μετατρέπεται από έναν 

μετασχηματιστή σε σήμα το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται μέσω ενός δίαυλου 

επικοινωνίας στον αποδέκτη.  

Η κύρια καινοτομία του μοντέλου του Newcomb (1953) είναι η προσέγγιση του ρόλου 

της επικοινωνίας στις κοινωνικές σχέσεις. Δίνει έμφαση, όχι τόσο στο μήνυμα, το οποίο δεν 

εμφανίζεται ως ξεχωριστό στοιχείο στο διάγραμμά του, αλλά κυρίως στον κοινωνικό στόχο 

της επικοινωνίας που είναι η διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Στο μοντέλο 
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του Osgold (1954), η επικοινωνία είναι μια δυναμική διαδικασία υγιούς διαδραστικής σχέσης 

μεταξύ πομπού και δέκτη, ενώ το μοντέλο του Schramm (1954), το οποίο μοιάζει αρκετά με 

το μοντέλο του Osgold, η επικοινωνία είναι διάδραση και πομπός και δέκτης δρουν 

παράλληλα σαν αποκωδικοποιητές, ερμηνευτές, μετασχηματιστές και αποδέκτες σημάτων. 

Το μοντέλο του Gerbner (1956), αν και είναι πολύ κοντά σε αυτό των Shannon & Weaver 

είναι πιο σύνθετο, καθώς μας επιτρέπει να μελετήσουμε τη φύση και την αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στην αντίληψη και την παραγωγή ενός μηνύματος μέσω των ΜΜΕ. 

Συσχετίζει το μήνυμα με την πραγματικότητα και εισάγει δύο προσεγγίσεις για την 

επικοινωνιακή διαδικασία, την αντιληπτική (perceptual or receptive) και την επικοινωνιακή 

ή προσέγγιση των μέσων και του ελέγχου  (communicating or means and control). Το μοντέλο 

των Westley & Maclean (1957), αναφέρεται κυρίως στη μαζική επικοινωνία, όπου εισήγαγαν 

το στοιχείο του editorial-communicating, δηλαδή της διαδικασίας απόφασης για το τι και πώς 

θα επικοινωνηθεί. To 1960, o David Berlo (1960) επέκτεινε το γραμμικό μοντέλο των Shannon 

και Weaver’s (1949) και πρότεινε το “SMCR” Μοντέλο Επικοινωνίας (Sender-Message-

Channel-Receiver) το οποίο διαχωρίζει τη διαδικασία της επικοινωνίας σε ξεκάθαρα μέρη και 

προσθέτει επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 

Συμπερασματικά, κατά διαστήματα έχει ορισθεί πλήθος μοντέλων επικοινωνίας, στην 

προσπάθεια να την προσεγγίσουν όσο το δυνατόν πληρέστερα και σαφέστερα για να 

μπορέσουν να καταλάβουν τι είναι εν γένει, πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να βελτιώνεται 

(Σταμάτης, 2013).  

 

Η επικοινωνία και οι μορφές της 

Οι σημαντικότερες μορφές επικοινωνίες είναι:  

α) Άμεση και έμμεση επικοινωνία  

β) Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία  

γ) Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία  

δ) Τυπική και άτυπη επικοινωνία 

 

Α) Άμεση και έμμεση επικοινωνία  

Όσον αφορά στην άμεση επικοινωνία, αυτή γίνεται όταν η μεταφορά του μηνύματος από 

τον/την αποστολέα στον/στην παραλήπτη γίνεται μέσω ενός ή περισσότερων καναλιών, 

χωρίς τη διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου. Ο/Η αποστολέας έχει τον πλήρη έλεγχο του 

μηνύματος, καθώς και την ευθύνη για τον τρόπο κωδικοποίησης, το χρόνο εκπομπής και την 

επιλογή του μέσου, ενώ έμμεση χαρακτηρίζεται η επικοινωνία, όταν μεταξύ αποστολέα και 
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παραλήπτη μεσολαβεί κάποιος τρίτος. Αυτό το τρίτο πρόσωπο ονομάζεται ενδιάμεσος. Ο/Η 

ενδιάμεσος είναι ταυτόχρονα αποστολέας (ως προς τον/την παραλήπτη) και παραλήπτης (ως 

προς τον/την αποστολέα). Ο ρόλος του μπορεί να είναι καταλυτικός στην επιτυχία της 

επικοινωνιακής διαδικασίας: μπορεί να είναι καλύτερος/-η ομιλητής από τον/την αποστολέα 

(π.χ. εκπρόσωπος τύπου μιας εταιρείας), ή να είναι γνώστης του συγκεκριμένου θέματος (π.χ. 

νομικός/-ή σύμβουλος, ή ειδικευμένος/-η τεχνικός), ή απλά να χαίρει της εκτίμησης του 

παραλήπτη. Απ’ την άλλη μπορεί όμως να αλλοιώσει εντελώς το μήνυμα (ιδιαίτερα όταν δεν 

επιλέγεται άμεσα από τον αποστολέα ή δεν έχει πλήρη ενημέρωση.  

 

Β) Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία   

Το κριτήριο διαχωρισμού είναι το κατά πόσο, στη διαδικασία επικοινωνίας, 

χρησιμοποιούνται λέξεις ή άλλα σύμβολα (μη λεκτικά). Η λεκτική είναι η κορυφαία και η 

πολυπλοκότερη μορφή επικοινωνίας. Είναι το μέσο έκφρασης που χαρακτηρίζει τον 

άνθρωπο και τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς. 

Πραγματοποιείται κυρίως μέσω της γλώσσας. Γλωσσικός πλούτος σημαίνει και πλούτος 

σκέψης. Περιλαμβάνει τη μεταβίβαση και την αποδοχή μηνυμάτων, μέσω της χρήσης 

λέξεων. Διακρίνεται σε: 

1. Προφορική επικοινωνία, που πραγματοποιείται μέσω της ομιλίας. 

2. Γραπτή επικοινωνία, που πραγματοποιείται μέσω εγγράφων, επιστολών κ.ο.κ. 

Η μη λεκτική επικοινωνία χαρακτηρίζεται και ως «σιωπηρή γλώσσα» και ορίζεται ως η 

ανταπόκριση, χωρίς τη χρήση ομιλίας ή γραπτού λόγου, η οποία συμπεριλαμβάνει τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, τα οποία γίνονται αντιληπτά, εντός του οποίου 

μεταδίδονται και λαμβάνονται τα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα. Για την εφαρμογή της μη 

λεκτικής επικοινωνίας απαιτείται οπτική επαφή μεταξύ πομπού (αποστολέα) και δέκτη 

(παραλήπτη). Χρησιμοποιείται συνοδευτικά με τη λεκτική επικοινωνία (ένα νεύμα, μία 

χειρονομία μπορούν να πουν πολλά περισσότερα, από πάρα πολλές λέξεις) (Σταμάτης, 2013). 

Η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει: 

1. Η γλώσσα του σώματος αποτελεί το 70% περίπου από το σύνολο των μέσων που 

χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. Οι πληροφορίες που φτάνουν στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο οδηγούνται εκεί μέσω των πέντε αισθήσεων. Το σημαντικότερο ρόλο παίζει 

η όραση, η οποία διαχειρίζεται το 85% περίπου των πληροφοριών. Η ακοή χειρίζεται 

το 10%, ενώ οι υπόλοιπες αισθήσεις περιορίζονται στο 5%. Ζήτημα εντοπίζεται στο 

γεγονός ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην οργάνωση και μεταβίβαση των 

λέξεων που χρησιμοποιούνται, ενώ η γλώσσα του σώματος αναπτύσσεται ουσιαστικά 
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από μόνη της και έτσι τείνει να εκφράζεται με συνειδητό και μη-ελεγχόμενο τρόπο. 

Αυτό σημαίνει ότι,  δείχνει αυτό που πραγματικά αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος 

μετέχοντας στην επικοινωνιακή διαδικασία. Η γλώσσα του σώματος περιλαμβάνει τις 

συνειδητές και ασυνείδητες στάσεις και κινήσεις του σώματος, τις χειρονομίες, τις 

εκφράσεις του προσώπου, την επαφή με τα μάτια (Κοντάκος & Πολεμικός, 2000).  

2. Στάσεις και κινήσεις του σώματος: Περιλαμβάνονται οι στάσεις και οι κινήσεις του 

κορμού και των κάτω άκρων, ενός ατόμου (είτε είναι αποστολέας, είτε είναι 

παραλήπτης), κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. Πολλές κινήσεις διασφαλίζουν 

καλύτερη επικοινωνία, ενώ άλλες έχουν αρνητικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, όταν 

πλησιάζουμε ελαφρά τον κορμό προς τον συνομιλητή δείχνουμε ενδιαφέρον, ενώ 

όταν γυρίζουμε την πλάτη δείχνουμε αδιαφορία (Βρεττός, 2003).  

3. Χειρονομίες: Αναφερόμαστε στις κινήσεις των χεριών και των δακτύλων. Κατά 

τεκμήριο, οι χειρονομίες ενισχύουν τη λεκτική επικοινωνία, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις την αντικαθιστούν πλήρως. Η σωστή χειραψία «λέει πάρα πολλά» 

(Κοντάκος & Πολεμικός, 2000).  

4. Εκφράσεις του προσώπου: Εμφανίζονται ως συσπάσεις των μυών (μετώπου, 

φρυδιών, ματιών, μύτης) και «αποκαλύπτουν» τις σκέψεις και τα συναισθήματα των 

ανθρώπων. Θα πρέπει γενικά να αποφεύγονται οι συχνές και έντονες εκφράσεις του 

προσώπου. Ωστόσο, το χαμόγελο συνήθως αποβαίνει σε όφελος του ατόμου, αρκεί 

να μην είναι υπερβολικά συχνό και επιτηδευμένο (Παπαδάκη – Μιχαηλίδη, 2008).  

5. Επαφή με τα μάτια: Η οπτική επαφή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την έκβαση της 

διαδικασίας της επικοινωνίας. Η επαφή με διάρκεια δείχνει ειλικρίνεια και 

δυναμισμό. Παράλληλα αποτελεί δίοδο αναπληροφόρησης και «ενημερώνει» 

τον/την ομιλητή/-τρια, για τις προθέσεις του συνομιλητή του/της. Η μικρής διάρκειας 

ή η ανύπαρκτη επαφή δείχνει ανειλικρίνεια, αμηχανία, ή και απόκρυψη της αλήθειας.  

6. Η παραγλώσσα αναφέρεται στη φωνητική πλευρά της επικοινωνίας. Η λεκτική 

επικοινωνία ασχολείται με τον έλεγχο των ήχων ώστε να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. 

Η παραγλώσσα εστιάζεται σε συγκεκριμένες λέξεις, που επιλέγονται στη διάρκεια της 

επικοινωνίας. Δηλαδή, έχει να κάνει με το πώς λέγονται κάποια πράγματα και όχι με 

το τι λέγεται (τονικότητα των λέξεων, αλλοίωση του τόνου της φωνής, ταχύτητα 

ομιλίας κ.ο.κ).  

7. Η προσωπική παρουσίαση έχει να κάνει με τον κώδικα συμπεριφοράς και τις 

ενδυματολογικές συνήθειες του ατόμου. Σκεφτείτε περιπτώσεις, όπου το 
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περιεχόμενο πρέπει να παρουσιάζεται στο κατάλληλο «περιτύλιγμα» (Παπαδάκη – 

Μιχαηλίδη, 2008). 

8. Η επικοινωνία με διευθέτηση του χώρου αφορά στην «επικοινωνία της απόστασης» 

και την επικοινωνία διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Στην πρώτη περίπτωση 

αναφέρονται οι ζώνες απόστασης που περιβάλλουν τα άτομα. Η «ζώνη οικειότητας» 

καλύπτει ακτίνα 45-50cm και το άτομο επιτρέπει την είσοδο άλλων ατόμων, όταν τα 

νοιώθει οικεία. Στις επαγγελματικές επαφές η απόσταση αυτή πρέπει να διατηρείται 

γύρω στο 1-1.5m, ενώ δε θα πρέπει να γίνεται μικρότερη από 70cm (για μικρό χρονικό 

διάστημα).  

9. Η επικοινωνία με διευθέτηση του χρόνου αναφέρεται, πρώτον, στο χρόνο που 

αφιερώνει ένα άτομο σε μία δραστηριότητα, δεύτερον, στην προσπάθεια που 

καταβάλλει για να την ολοκληρώσει και, τρίτον, στη συνέπειά του. Σχετικά με τα δύο 

πρώτα σημεία, όσο πιο σημαντικό θεωρεί κάποιος/-α κάποιο έργο, τόσο μεγαλύτερο 

χρόνο και προσπάθεια αφιερώνει σ’ αυτό. Όσον αφορά στη συνέπεια, αυτή σχετίζεται 

με τη σχέση του ατόμου με το χρόνο. Η συνέπεια δείχνει επαγγελματισμό και 

σοβαρότητα, ενώ η ασυνέπεια δείχνει αδιαφορία (Κοντάκος & Πολεμικός, 2000).  

10. Η φυσική ή συμβολική γλώσσα, για παράδειγμα, μία τελετή βράβευσης ενός/μίας 

εργαζόμενου/-ης ή η απονομή υποτροφίας σε κάποιον/-α σπουδαστή/-τρια, 

αυτόματα του προσδίδει κύρος και μπορεί να αποτελέσεις κίνητρο για άλλους/-ες 

συναδέλφους. Επίσης, η κατάσταση του εργασιακού χώρου, ή των χώρων ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού προδιαθέτει κατάλληλα τα μέλη της αντίστοιχης 

κοινότητας (Κοντάκος & Πολεμικός, 2000).  

11. Η σιωπή μπορεί να είναι αινιγματική και παραπλανητική, ή μπορεί να είναι «ηχηρή». 

Συνήθως εκφράζει αδιαφορία, λύπη, απογοήτευση κ.λπ., αλλά υπάρχουν 

περιπτώσεις που μπορεί να εκφράζει θετικά συναισθήματα. Η ερμηνεία της σιωπής 

θα πρέπει να βασίζεται στην «προϊστορία» του ατόμου και πάντως να μη γίνεται με 

εξαγωγή βιαστικών συμπερασμάτων (Βρεττός, 2003). 

 

Γ) Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία 

Η εσωτερική επικοινωνία περιλαμβάνει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των μελών ενός 

οργανισμού. Η εξωτερική επικοινωνία αφορά στην ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του 

οργανισμού και του εξωτερικού περιβάλλοντος.  
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Δ) Τυπική και Άτυπη επικοινωνία 

Η τυπική επικοινωνία καθορίζεται από τη δομή του οργανισμού. Η ροή της πληροφόρησης 

ακολουθεί τα τυπικά κανάλια της ιεραρχίας, ενώ αφορά και στην εξωτερική επικοινωνία του 

οργανισμού. Στην άτυπη επικοινωνία δε λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες δομές του 

οργανισμού, ούτε τα επίσημα ιεραρχικά επίπεδα και οι προβλεπόμενες σχέσεις μεταξύ των 

μελών του οργανισμού. 

 

Emojis  

Τα emojis είχαν μια εξελικτική πορεία μέσα στο χρόνο ξεκινώντας από smiley, προχωρώντας 

σε emoticons και καταλήγοντας σε emojis. Αρχικά, το smiley ή αλλιώς το χαμογελαστό 

πρόσωπο είναι μια τυποποιημένη αντιπροσώπευση ενός χαμογελαστού ανθρώπινου 

προσώπου, όπου αποτυπώνεται συνήθως ως κίτρινος κύκλος με δύο τελείες. Οι δύο τελείες 

εκφράζουν τα μάτια και ο μισός κύκλος το στόμα. Το συγκεκριμένο έμβλημα προήλθε από 

καμπάνια ασφαλιστικής εταιρείας με σκοπό τη βελτίωση του ηθικού των υπαλλήλων. Ο 

δημιουργός τους είναι ο Harvey Ball, ένας εμπορικός καλλιτέχνης στο Worcester της 

Μασαχουσέτης, ο οποίος πριν προλάβει να καταθέσει το έμβλημα για το συγκεκριμένο 

σκοπό της δημιουργίας του, έγινε γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς ο ίδιος να έχει 

προσωπικό κέρδος. Το 1967, ο Ντέιβιντ Στερν ενός διαφημιστικού πρακτορείου με έδρα το 

Σιάτλ, υποστήριξε ότι πρώτος εφηύρε  το smiley αλλά δεν σκέφτηκε να το κατοχυρώσει ως 

εμπορικό σήμα. Γενικά, το συγκεκριμένο «χαμόγελο» διεκδικήθηκε αρκετά με όλους/-ες να 

προσπαθούν να περάσουν το ίδιο συναίσθημα.  

Προχωρώντας, στα emoticons, αυτά εμφανίστηκαν τη δεκαετία του ’80, από τον 

καθηγητή Carnegie Mellon στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας, όταν ο ίδιος προσπάθησε 

να αφήσει ένα μήνυμα στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος, 

προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να διαχωρίσει τα ανέκδοτα από τα σοβαρά θέματα 

συζήτησης (Falman, 2002). Ο όρος emoticons είναι μια σύνθετη λέξη, η οποία προέρχεται 

από τα emotions (συναισθήματα) και τα icons (=εικονίδια) και αναφέρεται στα γραφικά 

σημεία – εικονίδια που μεταφέρουν κάποιο είδους συναίσθημα, όπως προκύπτει από την 

ετυμολογική ανάλυση της λέξης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία στην (CMC) 

Computer – Mediated Communication, τα emoticons είναι οπτικά ερεθίσματα που 

σχηματίζονται από τα συνήθη τυπογραφικά σύμβολα, τα οποία διαβάζονται πλαγίως 

αναπαριστώντας συναισθήματα (Walter & D’ Addario, 2001), ενώ από την οπτική των 

γλωσσολόγων, τα emoticons είναι συνδυασμοί του πληκτρολογίου που έχουν σχεδιαστεί για 

να υποδηλώσουν μια συναισθηματική έκφραση του προσώπου.  
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Τελικά, καταλήγουμε στα emojis, όπου είναι ο πιο σύντομος τρόπος να εκφραστεί ένα 

συναίσθημα χωρίς τη χρήση λέξεων. Πολλές φορές στο γραπτό λόγο μπορούν να 

παρερμηνευτούν προθέσεις και πληροφορίες κάνοντας το μήνυμα μη ακριβή. Έτσι, δόθηκε 

έμφαση στην εικόνα με τη χρήση των emojis, τα οποία προσθέτουν προσωπικότητα στο 

κείμενο και δημιουργούν μια ενσυναίσθηση μεταξύ των χρηστών, η οποία είναι ουσιαστική 

για μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτός ήταν και ο λόγος για τη ραγδαία εξάπλωσή 

τους στους χρήστες των σύγχρονων μέσων ανταλλαγής μηνυμάτων, εξαπλώνοντάς τα σε 

όλους τους τομείς. 

 

Μεθοδολογία έρευνας 

Ο όρος έρευνα είναι ευρέως γνωστός στην ζωή του ανθρώπου. Εξετάζοντας όμως τον όρο 

αυτό σε ένα γενικότερο πλαίσιο, σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (1999), είναι κάθε 

προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι όταν επιδιώκουν να βρουν, να ανακαλύψουν, να 

επιβεβαιώσουν ή συσχετίσουν πράγματα, ιδέες, καταστάσεις ή φαινόμενα. Όταν όμως ο 

όρος αυτός προσεγγίζει κοινωνικά φαινόμενα αλλάζει και διαμορφώνεται με ένα 

διαφορετικό και πιο συστηματικό τρόπο. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια μιας επιστημονικής 

έρευνας, ο όρος αυτός αναζητά υποκειμενικές αντιλήψεις με κριτήριο την αντικειμενική 

πραγματικότητα. (Δημητρόπουλος, 1999). Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η μέθοδος της 

ποσοτικής έρευνας με ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων για την ολοκλήρωση των 

αποτελεσμάτων της. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί την καταλληλότερη μεθοδολογική 

προσέγγιση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Επίσης, το ερωτηματολόγιο αποτελεί 

το αποτελεσματικότερο εργαλείο για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάλυση και την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Παρόλα αυτά, έχει κάποια μειονεκτήματα, τα οποία 

αφορούν κυρίως τη σχεδίασή του, τον περιορισμό στα δεδομένα και την ευελιξία του. Για να 

σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο χρειάζεται αρκετός χρόνος για να είναι όσο πιο λεπτομερές, 

σαφές και κατανοητό γίνεται. Επίσης, απαιτείται αρκετός χρόνος για την πιλοτική εφαρμογή 

του και για την αναδιαμόρφωση του ερωτηματολογίου. Στα αρνητικά του μπορεί να 

προστεθεί και ο περιορισμός των δεδομένων, καθώς συνήθως δίνονται συγκεκριμένες 

επιλογές στους/στις ερωτώμενους/-ες και εξαιτίας αυτού δεν υπάρχει και ευελιξία στις 

απαντήσεις τους (Cohen et al., 2007). Στα ερωτηματολόγια οι κλειστές και δομημένες 

ερωτήσεις δέχονται μεγαλύτερους στατιστικούς χειρισμούς και αναλύσεις και δίνουν τη 

δυνατότητα για συγκρίσεις μεταξύ ομάδων του δείγματος (Cohen et al., 2007). Αυτός ήταν 

και ο κύριος λόγος που χρησιμοποιήσαμε στην δική μας έρευνα το ερωτηματολόγιο.  
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Όσον αφορά στη διεξαγωγή της έρευνας, αρχικά, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα, 

όπου επιχειρήθηκε να ελεγχθούν η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου που 

σχεδιάστηκε. Η πιλοτική έρευνα διεξήχθη με τη χορήγηση των ερευνητικών εργαλείων σε 

περίπου 10 άτομα. Χορηγώντας τα ερωτηματολόγια στους/στις ερωτώμενους/-ες, και μετά 

τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες, 

προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, να αναφέρουν προβλήματα 

που τυχόν παρουσιάζονται από την διατύπωση των ερωτήσεων, δηλαδή το κατά πόσο τους 

φάνηκαν κατανοητές, το κατά πόσο τις θεωρούν σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας, 

καθώς και να αναφέρουν οποιεσδήποτε άλλες παρατηρήσεις σχετικά με τη δομή του 

ερωτηματολογίου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, οι ερευνητές/-τριες ήταν 

παρών/-ούσες  σε όλη τη διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, προκειμένου να 

συλλέξει τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις. Κατά 

την πιλοτική έρευνα βρέθηκαν κάποιες δυσκολίες σχετικά με την αποτύπωση των 

συναισθημάτων με την βοήθεια των συμβόλων καθώς και η μη κατανόηση κάποιων emoji σε 

συνδυασμό με το σωστό συναίσθημα στο οποίο αντιπροσώπευαν. Πραγματοποιήθηκε 

λοιπόν, η δεύτερη φάση πιλοτικής έρευνας, όπου περιλάμβανε διορθώσεις σχετικά με την 

καταλληλότερη  επιλογή ευκρινέστερων εικονιδίων όπου πάλι δόθηκε για συμπλήρωση σε 

απαραίτητο δείγμα ερωτηθέντων. Έπειτα από τις απαραίτητες αλλαγές, και μη έχοντας 

περαιτέρω δυσκολίες, το τελικό ερωτηματολόγιο μοιράστηκε προς επεξεργασία στους/στις 

ερωτηθέντες/-είσες. 

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε δίνοντας έμφαση στους μέσους 

όρους των απαντήσεων των ερωτηθέντων/-είσων χρησιμοποιώντας απλούς υπολογισμούς 

και τυπικά στατιστικά μεγέθη όπου είναι και ο πιο σύνηθες τρόπος ανάλυσης δεδομένων. 

Στην συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε το Microsoft Excel όπου είναι ένα πρόγραμμα αρκετά 

διαδεδομένο και καλύπτει τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων ερωτημάτων όπου τέθηκαν. 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS για να γίνουν οι συσχετίσεις μεταξύ του 

φύλου, της ηλικίας και του μορφωτικού επιπέδου με την κωδικοποίηση και την 

αποκωδικοποίηση των συναισθημάτων. 

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2019 

και χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του ανώνυμου ερωτηματολογίου. Διανεμήθηκαν συνολικά 

96 ερωτηματολόγια.  
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Σκοπός και στόχοι έρευνας  

Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της ικανότητας των χρηστών να αναγνωρίζουν και 

να κωδικοποιούν τα βασικά συναισθήματα με τη χρήση των emojis. 

Οι επιμέρους στόχοι της παρούσας έρευνας είναι οι εξής:  

▪ Μπορούν οι χρήστες να κωδικοποιήσουν και να αποκωδικοποιήσουν τα βασικά 

συναισθήματα (συμβιωτικοί μηχανισμοί), δηλ. τη χαρά, τη θλίψη, την απέχθεια, την 

οργή και το φόβο.  

▪ Πόσο καλά μπορούν να κωδικοποιήσουν και να αποκωδικοποιήσουν τα 

συναισθήματα της έκπληξης και του ενδιαφέροντος.  

 

Υποθέσεις και ερευνητικά ερωτήματα  

Οι υποθέσεις της έρευνας είναι α) ότι οι χρήστες δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ούτε να 

αποτυπώσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα βασικά συναισθήματα (χαρά, θλίψη, θυμός, 

φόβος, απέχθεια, έκπληξη και αηδία) και β) τα συναισθήματα χαρά, θλίψη, θυμός και αηδία 

κωδικοποιούνται/αποκωδικοποιούνται πιο εύκολα απ’ ότι η απέχθεια και η 

έκπληξη/ενδιαφέρον.  

Ερευνητικά Ερωτήματα:  

1. Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι χρήστες τα ψηφιακά μέσα; 

2. Ποια ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούν συχνότερα οι χρήστες των συμβόλων;  

3. Οι χρήστες μπορούν να κωδικοποιήσουν/αποκωδικοποιήσουν επαρκώς τα βασικά 

συναισθήματα;  

4. Η κωδικοποιητική/αποκωδικοποιητική ικανότητα των βασικών συναισθημάτων είναι 

συνάρτηση του φύλου; 

5. Η κωδικοποιητική/αποκωδικοποιητική ικανότητα των βασικών συναισθημάτων είναι 

συνάρτηση της ηλικίας;  

 

Δείγμα  

Επισκόπηση ή δειγματοληπτική έρευνα είναι η στατιστική έρευνα βάση δειγμάτων 

(Καραγεώργος, 2002). Σημαντικό σε τέτοιου είδους έρευνες είναι ο καθορισμός των μελών 

του πληθυσμού. Οι μέθοδοι δειγματοληψίας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα 

δείγματα πιθανότητας και τα δείγματα μη πιθανότητας. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός 

ότι στην πρώτη κατηγορία κάθε στοιχείο του πληθυσμού έχει ίση πιθανότητα να περιληφθεί 

στο δείγμα ενώ στην δεύτερη δεν μπορεί να υπολογιστεί η πιθανότητα που έχει κάθε 

στοιχείο να περιληφθεί στο δείγμα.  
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Ο τρόπος επιλογής του δείγματος στη συγκεκριμένη εργασία θέτει την μέθοδο 

δειγματοληψίας σε μη πιθανοτικό δείγμα, σε συμβατικά δείγματα δηλαδή σε δείγματα που 

επιλέχθηκαν βάση της ευκολίας. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα της παρούσας έρευνας 

αποτέλεσαν 96 άτομα όπου διανεμήθηκαν σε αυτούς ερωτηματολόγια, τα οποία 

συμπληρώθηκαν επαρκώς για περαιτέρω στατιστική επεξεργασία.        

Αναλυτικά, στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 96 άτομα εκ των οποίων οι 41 ήταν 

άντρες και οι 55 γυναίκες. Οι γυναίκες αποτελούν το 57% του δείγματός μας, ενώ των αντρών 

το ποσοστό ανέρχεται στο 43%, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν σχεδόν μοιρασμένο 

το δείγμα, όσον αφορά το φύλο. Όσον αφορά, την ηλικιακή κατανομή του δείγματος 

φαίνεται ότι το 49 % είναι από 18-30 ετών, το 31% από 31-43 ετών, ενώ στην κλίμακα από  

44-56 ετών ανήκει το 14%. Οι ηλικίες μικρότερες των 18 ετών και  άνω των 56 ετών έχουν 

πολύ μικρή συμμετοχή 3% η καθεμία τους αντίστοιχα. Στην έρευνα το 60% των ερωτηθέντων 

έχουν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν το βασικό πτυχίο, το 9% είναι 

κάτοχοι ή φοιτητές μεταπτυχιακού τίτλου, το 8% έχουν ολοκληρώσει σπουδές και δεύτερου 

πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 23% έχουν δηλώσει ότι είναι έχουν κάτι 

διαφορετικό από τα παραπάνω. Σχετικά με την περιοχή της διαμονής των ερωτηθέντων, το 

66% του δείγματος μας μένει σε αστική περιοχή. Σε ερώτηση που αφορούσε το επάγγελμα 

των ερωτηθέντων, η πλειοψηφία είναι είτε φοιτητές με ποσοστό 20%, είτε ιδιωτικοί 

υπάλληλοι με ποσοστό 19%.  

Συμπερασματικά, το δείγμα της έρευνας αποτελείται στην πλειοψηφία του από 

γυναίκες, ηλικίας 18 με 30 ετών, έχουν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και είναι 

φοιτητές/τριες ή ιδιωτικοί/ές υπάλληλοι.  

 

Ευρήματα 

Από τους παρακάτω πίνακες παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων/-

είσων χρησιμοποιούν τα Ψηφιακά Μέσα πάρα πολύ σε ποσοστό 41%, όμως αξιοπρόσεχτο 

είναι το γεγονός ότι το σύνολο των απαντήσεων «Πάρα πολύ», «Πολύ» και «Αρκετά» αγγίζει 

το 86% κάτι το οποίο μας αναδεικνύει ότι θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής 

ζωής του μεγαλύτερου δείγματος των ερωτηθέντων μας. 



 

[32] 
 

 

Συχνότητα χρήσης ψηφιακών μέσων 

 

Σχετικά με ποιο μέσο χρησιμοποιείται περισσότερο για τη χρήση των emojis, 

παρατηρείται ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων/-είσων προτιμά το κινητό τηλέφωνο για 

να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κάτι που σημαίνει ότι όπου και να βρίσκονται έχουν πρόσβαση 

σε αυτό 24 ώρες το 24ωρο. Ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή ο υπολογιστής, με αξιοπρόσεχτο 

ποσοστό που φτάνει το 38%, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που κάνουν χρήση των tablet τους. 

 

Ψηφιακά Μέσα 

 

Στην επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου υπήρχαν κίτρινοι δίσκοι, οι οποίοι 

παρέπεμπαν σε πρόσωπα των emojis και ζητήθηκε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να 

συμπληρώσουν και να αποτυπώσουν τα βασικά συναισθήματα (χαρά, θλίψη, θυμός, φόβος, 

απέχθεια, έκπληξη και αηδία).  
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Στην αποκωδικοποίηση της ερώτησης, οι απαντήσεις διαχωρίστηκαν σε αυτές που είναι 

σωστά κωδικοποιημένα τα συναισθήματα, σε αυτές που είναι λάθος και σε αυτές που δεν 

τις συμπλήρωσαν καθόλου. Όπως, φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα, το συναίσθημα της 

χαράς, της θλίψης και της έκπληξη ήταν πιο εύκολο στην κωδικοποίησή του με ποσοστά 86%, 

81% και 62% αντίστοιχα, ενώ τα συναισθήματα του θυμού (38%), της απέχθειας (29%), της 

αηδίας (29%) και του φόβου (34%) δυσκόλεψαν τους/τις ερωτώμενους/-ες. Επίσης, στα 

δεύτερα συναισθήματα, παρατηρήθηκε μεγάλη εγκατάλειψη της ερώτησης, το οποίο 

εκλαμβάνεται ως μεγάλη αδυναμία κωδικοποίησης των συγκεκριμένων συναισθημάτων. Στο 

σημείο αυτό, δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με το πόσο οι ερωτώμενοι/-ες μπορούν να 

κωδικοποιήσουν και να αποκωδικοποιήσουν τα συγκεκριμένα συναισθήματα στη χρήση των 

emojis μέσω των ψηφιακών μέσων.  
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Αποτύπωση Συναισθημάτων 

Συναίσθημα Αποτύπωση 

  Ν % 

Χαρά  Σωστά 82 86% 

 Λάθος 3 3% 

 Δεν απάντησαν 11 11% 

Θλίψη Σωστά 78 81% 

 Λάθος 4 4% 

 Δεν απάντησαν 14 15% 

Θυμός  Σωστά   37 38% 

 Λάθος 40 42% 

 Δεν απάντησαν 19 20% 

Φόβος  Σωστά   33 34% 

 Λάθος 42 44% 

 Δεν απάντησαν 21 22% 

Απέχθεια Σωστά   22 29% 

 Λάθος 48 50% 

 Δεν απάντησαν   26 27% 

Έκπληξη Σωστά 60 62% 

 Λάθος 14 15% 

 Δεν απάντησαν 22 23% 

Αηδία  Σωστά 28 29% 

 Λάθος 41 43% 

 Δεν απάντησαν 27 28% 
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Για να εξεταστεί κατά πόσο το φύλο και οι ηλικίες επηρεάζουν την αποκωδικοποιητική 

ικανότητα των χρηστών/τριών, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS, όπου έγιναν οι 

αντίστοιχες συσχετίσεις με τα συναισθήματα. Όσον αφορά το φύλο των ερωτώμενων και την 

κωδικοποιητική τους ικανότητα, παρατηρείται ότι γενικώς οι γυναίκες έχουν περισσότερο 

ανεπτυγμένη αυτή την ικανότητα απ’ ότι οι άντρες. Πιο συγκεκριμένα, στα συναισθήματα της 

χαράς, της θλίψης και της έκπληξης έχουν αρκετά απόκλιση τα δύο φύλα με τις γυναίκες να 

μπορούν να τα αποτυπώσουν καλύτερα.  
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Στους επόμενους πίνακες φαίνονται οι συσχετίσεις των συναισθημάτων με τις ηλικίες 

των ερωτώμενων. 

 

Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται η αποτύπωση των συναισθημάτων σε σχέση με 

τις ηλικίες των ερωτώμενων. Όπως διαπιστώνεται, οι ηλικίες 18-30 έχουν καλύτερη 

κωδικοποιητική ικανότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικίες. Παρόλα αυτά, στα 

συναισθήματα της απέχθειας και του φόβου, η ηλικιακή ομάδα 31 με 43 είναι ικανότερη από 

την προηγούμενη. Αυτό ίσως να οφείλεται στην ωριμότητα των ανθρώπων αυτών και την 

ακριβή σημασία που έχουν τα συγκεκριμένα συναισθήματα. Αναλογικά με τις απαντήσεις 

τους, οι συμμετέχοντες με ηλικίες 44 με 56, είχαν αρκετά μεγάλη εγκατάλειψη της ερώτησης. 

Συνοψίζοντας, οι ηλικίες από 18 έως 30 ετών μπόρεσαν να αποκωδικοποιήσουν 

αποτελεσματικότερα τα βασικά συναισθήματα που τους ζητήθηκαν.   

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου δόθηκε στους/στις ερωτώμενους/-μενες ένας 

πίνακας (βλ. Παράρτημα, ερώτηση 4),  όπου έπρεπε να αντιστοιχήσουν ένα συναίσθημα με 

ένα emoji από τον πίνακα που υπήρχε. Ο σκοπός της ερώτησης ήταν να εξεταστεί κατά πόσο 
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οι χρήστες των emojis μπορούν να αναγνωρίσουν ή όχι τα εμβλήματα ανάλογα με τα 

συναισθήματα. Γενικώς παρατηρείται ότι οι συμμετέχοντες/-ουσες μπορούν να 

αποκωδικοποιήσουν τα συναισθήματα αρκετά πιο εύκολα απ’ ότι μπορούν να τα 

κωδικοποιήσουν. Πιο συγκεκριμένα, η χαρά πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στην 

αναγνώριση με 91%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό βρέθηκε στο συναίσθημα της απέχθειας 

με μόλις 13% σωστές απαντήσεις. Όσον αφορά και τα υπόλοιπα συναισθήματα, ο θυμός με 

ποσοστό 82%, η αηδία με 75%, η θλίψη με 74% και η έκπληξη με 63% αποκωδικοποιήθηκαν 

σε μεγάλο βαθμό από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Αντίθετα, ο φόβος και η απέχθεια, 

που αναφέραμε παραπάνω, απέσπασαν τις λιγότερες σωστές απαντήσεις με 33% και 13% 

αντίστοιχα. Αξιοπρόσεκτο είναι και το γεγονός ότι στα συναισθήματα που φάνηκε ότι 

δυσκόλεψαν τους/τις ερωτώμενους/-μενες, είχαμε μεγάλη εγκατάλειψη της ερώτησης με 

ποσοστό που φτάνει το 23% στο φόβο και 12% στην απέχθεια. 
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Στον παρακάτω πίνακα γίνονται συσχετίσεις του φύλου και της αποκωδικοποιητική τους 

συμπεριφορά. Παρατηρείται ότι οι γυναίκες έχουν αναπτυγμένη αυτή τους την ικανότητα 

περισσότερο από τους άντρες, όπως παρατηρήθηκε και στην προηγούμενη ερώτηση, η οποία 

είχε να κάνει με την αποτύπωση των συναισθημάτων.  

 

Αντιστοίχιση συναισθημάτων με σύμβολα 

Συναίσθημα Αντιστοίχιση 

  Ν % 

Χαρά  Σωστά 87 91% 

 Λάθος 6 6% 

 Δεν απάντησαν 3 3% 

Θλίψη Σωστά 71 74% 

 Λάθος 17 18% 

 Δεν απάντησαν 8 8% 

Θυμός  Σωστά   79 82% 

 Λάθος 12 13% 

 Δεν απάντησαν   5 5% 

Φόβος  Σωστά 32 33% 

 Λάθος 43 44% 

 Δεν απάντησαν   22 23% 

Απέχθεια Σωστά 13 13% 

 Λάθος 72 75% 

 Δεν απάντησαν   11 12% 

Έκπληξη Σωστά 61 63% 

 Λάθος 27 29% 

 Δεν απάντησαν 8 8% 

Αηδία  Σωστά 72 75% 

 Λάθος 20 21% 

 Δεν απάντησαν 4 4% 
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Στους παρακάτω πίνακες συσχετίζονται η αποκωδικοποιητική ικανότητα των 

συμμετεχόντων/ουσών με την ηλικία τους. Παρατηρούμε κοινά όσον αφορά και την 

αποτύπωση των συναισθημάτων. Δηλαδή, οι ηλικίες των 18 με 30 ετών φαίνεται ότι μπορούν 

να αναγνωρίσουν γενικώς καλύτερα τα συναισθήματα στα emojis, εν τούτοις στην 

περίπτωση του συναισθήματος της απέχθειας, οι ερωτώμενοι με ηλικία 31 με 43 φαίνεται να 

μπορούν να το αναγνωρίσουν καλύτερα.   
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Συμπεράσματα  

Από τα ευρήματα της έρευνας μπορούμε να καταλήξουμε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

Αρχικά, οι υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν μερικώς, καθώς φαίνεται ότι α) οι χρήστες δεν 

μπορούν να αναγνωρίσουν ούτε να αποτυπώσουν με υψηλή επάρκεια τα βασικά 

συναισθήματα και β) τα συναισθήματα χαρά και θλίψη κωδικοποιούνται/ 

αποκωδικοποιούνται πιο εύκολα απ’ ότι η απέχθεια και η έκπληξη/ενδιαφέρον. Επιπλέον, 

δεν μπόρεσαν να κωδικοποιήσουν τόσο εύκολα/το θυμό και την αηδία, ενώ τα κατάφεραν 

καλύτερα στην αποκωδικοποίησή τους. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος των ψηφιακών μέσων 

στην καθημερινότητα των ανθρώπων, είναι κυρίαρχος, μιας και όπως φάνηκε από την 

έρευνα, τα θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της με  ποσοστό που αγγίζει το μεγαλύτερο μέρος 

των ερωτηθέντων μας (πρώτο ερευνητικό ερώτημα). Φαίνεται ότι η πρόσβαση στα Ψηφιακά 

Μέσα πραγματοποιείται κυρίως με το κινητό τηλέφωνο και λιγότερο με τον σταθερό 

υπολογιστή και το tablet, κάνοντας το έτσι ένα απαραίτητο πολυεργαλείο χρήσης μιας 

ευρύτερης επικοινωνίας (δεύτερο ερευνητικό ερώτημα). Αξιοπρόσεχτο είναι και το γεγονός 

ότι ενώ σε κάποια ερωτηματολόγια δεν μπόρεσαν να αποτυπώσουν πολλά από τα 

συναισθήματα που τους δόθηκαν. Παρόλα αυτά, η χαρά ήταν το επικρατέστερο συναίσθημα 

που μπόρεσαν όλοι να το εκφράσουν (τρίτο ερευνητικό ερώτημα). Ακολούθως, όσον αφορά 

την αποτύπωση των συναισθημάτων μέσω των ψηφιακών μέσων αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι, η χαρά και η θλίψη ήταν εκείνα τα συναισθήματα όπου το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων μπόρεσαν χωρίς καμία δυσκολία να τα εκφράσουν με σύμβολα. 

Ακολούθησε και συναίσθημα της έκπληξης με αρκετό μεγάλο ποσοστό (τρίτο ερευνητικό 

ερώτημα). Η αποτύπωση γενικότερα των συναισθημάτων μέσω συμβόλων φάνηκε να έχει 

μεγαλύτερο συνολικό ποσοστό άρνησης  συμπλήρωσης απ’ ότι η επιλογή των emojis. Φάνηκε 

λοιπόν, μια γενικότερη δυσκολία έκφρασης των συναισθημάτων με σύμβολα από εκείνη των 

συνδυασμών με έτοιμα εικονίδια (τρίτο ερευνητικό ερώτημα). Όσον αφορά το φύλο των 

ερωτώμενων σε σχέση με την αναγνώριση των emojis, οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες 

μπόρεσαν να κωδικοποιήσουν/αποκωδικοποιήσουν καλύτερα τα βασικά συναισθήματα 
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(τέταρτο ερευνητικό ερώτημα) και τέλος οι ηλικίες 18 – 30 φαίνεται να έχουν ανεπτυγμένη 

περισσότερο την κωδικοποιητική/αποκωδικοποιητική  τους ικανότητα (τέταρτο ερευνητικό 

ερώτημα).  

 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Το πεδίο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης γενικότερα και το πώς αυτά επηρεάζουν  τους 

ανθρώπους, ειδικότερα με την χρήση των emojis, αποτελεί ένα καινούριο αντικείμενο 

μελέτης με πολλές προεκτάσεις. Στα θετικά της έρευνας αυτής είναι ότι εκτός των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν, αναδείχθηκαν και θέματα ή απόψεις που πρέπει να 

μελετηθούν στο άμεσο μέλλον.  

Η έρευνα αυτή είναι ικανή να δώσει το έναυσμα για τη διεξαγωγή άλλων ερευνών 

σχετικά με τη σύνδεση της χρήσης των emoji και των συναισθημάτων. Η παρούσα έρευνα 

εστίασε στα βασικά συναισθήματα. Θα μπορούσαν να διερευνηθούν περισσότερα κοινωνικά 

προσδιορισμένα/επίκτητα συναισθήματα, όπως η ειρωνεία και η κοροϊδία. Επιπλέον, θα 

ήταν ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα και με περισσότερα, 

ενδεχομένως, ερωτήματα. Σε επόμενη έρευνα, μπορούν να γίνουν συσχετίσεις και με 

διαφορετικούς παράγοντες, όπως με τα μέσα που χρησιμοποιούν οι χρήστες για τη χρήση 

των emojis. Τέλος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική μεθοδολογία έρευνας, 

όπως μία ποιοτική μέθοδος (ανάλυση περιεχομένου) για να διερευνηθεί πόσο συχνά και πώς 

χρησιμοποιούνται  τα emojis.   
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Περίληψη  

Χρειάζεται τα παιδιά της πρωτοσχολικής ηλικίας να πραγματοποιούν μέτρηση μηκών και 

ευθύγραμμων τμημάτων με αυστηρά καθορισμένη διδακτική σειρά: άμεσες συγκρίσεις μήκους χωρίς 

μονάδες μέτρησης, μετρήσεις με άτυπες μονάδες (συνδετήρες, κυβάκια) και τέλος μετρήσεις με 

τυποποιημένες μονάδες μέσω συμβατικών εργαλείων μέτρησης (χάρακες), όπως αναφέρει ο Piaget ή 

επωφελούνται από τη χρήση μόνο τυποποιημένων μονάδων και χαράκων για τη μέτρηση, όπως τονίζει 

ο Clements; Αυτά είναι τα ερωτήματα που διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία. Το δείγμα 

αποτέλεσαν 36 νήπια από δύο τμήματα του 22ου Νηπιαγωγείου Ρόδου. Η διδακτική παρέμβαση 

περιλάμβανε τέσσερις διδασκαλίες και πραγματοποιήθηκε σε 3 ημέρες, στις 17/05/2018, 21/05/2018 

και 22/05/2018. Στο Α΄ τμήμα η διδασκαλία βασίστηκε στις απόψεις του Piaget, και 

πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες εκτίμησης μήκους, άμεσης σύγκρισης, έμμεσης σύγκρισης με 

χρήση άτυπων και τυπικών μονάδων και μετρήσεις με χάρακα και μεζούρα, ενώ η διδασκαλία του  Β΄ 

τμήματος βασίστηκε στις απόψεις του Clements και περιλάμβανε δραστηριότητες μέτρησης μήκους 

με μεζούρα και χάρακα. Τα αποτελέσματα των διδακτικών παρεμβάσεων έδειξαν ότι τα νήπια 

ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά τόσο στην αυστηρά καθορισμένη διδακτική σειρά μέτρησης, με χρήση 

αρχικά άτυπων μονάδων για να καταλήξουν στη χρήση τυπικών μονάδων, όσο και στην απευθείας 

μέτρηση με τυπικές μονάδες.  

 

Λέξεις κλειδιά: Μέτρηση μήκους, άτυπες και τυπικές μονάδες μέτρησης, συμβατικά εργαλεία 

μέτρησης, νηπιαγωγείο 
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Abstract 

Children in early childhood need to measure lengths in a strictly defined teaching order, direct length 

comparisons without units of measurement, indirect measurements with atypical units (paper clips, 

cubes), and length measurements using standardized units and tools (rulers), as Piaget mentions or are 

they benefiting from the use of standardized units and tools such as rulers, in their measurements as 

Clements points out? These are the questions negotiated by this research. The sample consisted of 36 

preschoolers from two classrooms of the 22nd Kindergarten of Rhodes. Teaching intervention included 

four teaching periods and took place in 3 days, on 17/05/2018, 21/05/2018 and 22/05/2018. In the first 

kindergarten classroom, the teaching was based on Piaget's views, performing length estimations, 

direct comparisons, indirect comparisons using atypical and standard units, as well as measurements 

with ruler and measuring tape. In the second kindergarten classroom the teaching was based on 

Clements's views and included measuring activities with measuring tape and ruler. The results of the 

teaching interventions showed that kindergarten children responded well both to the strictly defined 

teaching order, in which they initially use atypical units to end up with the use of standard units and 

tools and to the measurement directly with standard units. 

 

Key words: Length measurement, atypical units, standard units and tools, kindergarten 

 

 

Εισαγωγή - Θεωρητικό πλαίσιο 

Μέτρηση μήκους 

Σύμφωνα με τον Kilpatrick και τους συνεργάτες του (2001), το μήκος ενός ευθύγραμμου 

τμήματος χρειάζεται να κατανοηθεί από διάφορες πλευρές: ως μέγεθος καθεαυτό, ως μήκος 

ή ως πλάτος κάποιου σχήματος ή ύψος στερεού, ως απόσταση δύο σημείων που έχει 

διανυθεί ή ως κίνηση ανάμεσα σε δύο σημεία. Στην επιτυχή μέτρηση μήκους με χρήση 

μονάδων μέτρησης εμπλέκονται οι παρακάτω διαδικασίες (Boulton-Lewis & Gillian, 1987): 1. 

Η επιλογή της μονάδας μέτρησης, δηλαδή η επιλογή ενός αντικειμένου με διακριτό το 

μέγεθος του μήκους του, του οποίου η αναλογία ως προς το μετρούμενο μέγεθος είναι τέτοια 

ώστε να διευκολύνει τη μέτρηση. 2. Ο χωρισμός σε τμήματα, δηλαδή η νοητική 

δραστηριότητα τεμαχισμού του μετρούμενου μεγέθους σε τμήματα ίσου μεγέθους. 3. Η 

συνεχής επανάληψη της μονάδας, δηλαδή η ικανότητα της θεώρησης του μήκους ενός 

μικρού κομματιού (μονάδα) ως τμήματος του μήκους που μετριέται και της 

επαναλαμβανόμενης τοποθέτησης του μικρότερου κομματιού (μονάδας) κατά μήκος της 

επιφάνειας ώστε η αρχή της κάθε μονάδας να συμπίπτει με το τέλος της προηγούμενης. 4. Η 

συσσώρευση της απόστασης, δηλαδή η κατανόηση ότι, καθώς τοποθετείται και 

επανατοποθετείται η μονάδα κατά μήκος του αντικειμένου και μετριέται ο αριθμός των 
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τοποθετήσεων δηλώνεται ο χώρος που έχει καλυφθεί μέχρι αυτό το σημείο. 5. Η τελευταία 

διαδικασία είναι η συσχέτιση του αριθμού των επαναλήψεων της μονάδας με το μήκος.  

Επιπλέον, έννοιες που πρέπει να κατακτηθούν για την ολοκληρωμένη αντίληψη της 

έννοιας του μήκους και της μέτρησής του είναι: α. ο μεταβατικός συλλογισμός, ο οποίος 

σχετίζεται με την κατανόηση της μεταβατικής ιδιότητας σε σχέση με το μήκος ενός 

αντικειμένου (Αν Α=Β & Β=Γ τότε Α=Γ), καθώς και β. η διατήρηση, η οποία αφορά στην 

κατανόηση ότι το μήκος ενός αντικειμένου δεν αλλάζει από τις διαφορετικές τοποθετήσεις 

του στον χώρο.  

 

Ερευνητικά αποτελέσματα για τη μέτρηση μήκους στο νηπιαγωγείο 

Η σημασία της έννοιας του μήκους και της μέτρησής του αναδεικνύεται και από την πληθώρα 

ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς για αυτό το θέμα. Από τα αποτελέσματα των 

ερευνών αυτών φαίνεται ότι τα νήπια είναι ικανά να πραγματοποιούν απλές εκτιμήσεις 

αποστάσεων και μηκών, καθώς και άμεσες συγκρίσεις, δηλαδή να καταλάβουν αν δύο 

αντικείμενα είναι ίσα όταν τα τοποθετήσουν το ένα δίπλα στο άλλο. Επίσης, είναι ικανά να 

πραγματοποιούν έμμεσες συγκρίσεις χρησιμοποιώντας σωστά, τυπικές και μη τυπικές 

μονάδες μέτρησης και χρησιμοποιώντας τη μονάδα τόσες φορές ώστε να καλυφθεί το μήκος 

του αντικειμένου. 

Ωστόσο, ποικίλες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μικρά παιδιά κατά τη 

μέτρηση μήκους. Αρχικά, έχει παρατηρηθεί ότι δεν τοποθετούν τις μονάδες τη μία ακριβώς 

πίσω από την άλλη και σε ευθεία γραμμή, αλλά δημιουργούν καμπύλες, αφήνουν κενά 

μεταξύ των μονάδων ή τις υπερκαλύπτουν με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε λάθος 

αποτέλεσμα. Επίσης, η χρήση μονάδων διαφορετικού μεγέθους για τη μέτρηση 

διαφορετικών μηκών οδηγεί τα παιδιά στην απόδοση λανθασμένου αποτελέσματος στη 

μέτρηση και στη θεώρηση ότι ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο 

μήκος. Τα μικρά παιδιά, δεν αντιλαμβάνονται ότι οι μονάδες πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους 

και δεν κατανοούν την ανάγκη χρήσης ίδιων μονάδων για τη μέτρηση του μήκους. Επιπλέον, 

αν οι διαθέσιμες μονάδες είναι λιγότερες από αυτές που είναι απαραίτητες για την κάλυψη 

του προς μέτρηση μήκους τα παιδιά δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη μέτρηση, γιατί δεν 

κατανοούν τη μεταβατικότητα και συνεπώς δυσκολεύονται να μετρήσουν με επαναληπτική 

χρήση της μονάδας. Μία ακόμη δυσκολία είναι ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι το μήκος 

ενός αντικειμένου δεν αλλάζει από την αλλαγή της τοποθέτησής του στον χώρο.  Όταν η 

καταμέτρηση του μήκους γίνεται με πατούσες ή με τυπικές μονάδες (χάρακας, μεζούρα, 

μέτρο) τα παιδιά ξεκινούν να μετράνε αφού κάνουν την πρώτη κίνηση (δεν αρχίζουν τη 
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μέτρηση από το μηδέν, αλλά από το ένα). Δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι κάθε σημείο 

στην κλίμακα του χάρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αφετηρίας της μέτρησης. 

Πολλά παιδιά, ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας, κατά τη μέτρηση με χάρακα διαβάζουν απλώς 

τον αριθμό πάνω στον χάρακα που αντιστοιχεί στην τελευταία άκρη του αντικειμένου χωρίς 

να προσέξουν αν η αρχή του αντιστοιχεί στον αριθμό μηδέν (Kilpatrick, Swafford & Findell, 

2001). 

  

Η μέτρηση μήκους στον διδακτικό σχεδιασμό του νηπιαγωγείου 

Η μέτρηση μήκους είναι από τις σημαντικές ενότητες των μαθηματικών γενικά, αλλά και της 

μαθηματικής εκπαίδευσης ειδικά στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, τόσο λόγω της 

χρησιμότητάς της στην καθημερινή ζωή, όσο και για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό 

ενδιαφέρον που παρουσιάζει. Περιλαμβάνεται στα Αναλυτικά Προγράμματα και στα 

Προγράμματα Σπουδών, από το νηπιαγωγείο, στα οποία προτείνεται η ανάπτυξη διδακτικών 

πρακτικών μέσω των οποίων θα ενισχυθεί η επιστημονική σκέψη των μαθητών, μέσα από 

διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης υποθέσεων, επεξεργασίας και παρουσίασης 

δεδομένων, επιλογής ή κατασκευής κατάλληλων εργαλείων από τους μαθητές για την 

επίλυση προβλημάτων και τη διατύπωση ερωτημάτων με κύριο σκοπό να εμπλακούν ενεργά 

σε επιστημονικά θέματα όπως είναι η μέτρηση του μήκους.  

Πιο συγκεκριμένα, οι ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν μέσα από 

δραστηριότητες μήκους σύμφωνα με το ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ (2003) είναι: 

▪ Να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να στηρίζονται σε 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να 

καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα 

▪ Να μετρούν χρησιμοποιώντας αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης 

Επιπλέον, στο Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου η μέτρηση αναφέρεται στη 

Θεματική Ενότητα: Χώρος και Γεωμετρία – Μέτρηση και οι μαθησιακοί στόχοι που τίθενται 

είναι οι εξής (ΠΣΝ, 2011 σελ.  158): 

▪ Να πραγματοποιούν άμεσες και έμμεσες συγκρίσεις, όπως και διατάξεις ίσων και 

άνισων μηκών 

▪ Να αναλύουν και να συνθέτουν μήκη σε δυο μέρη 

▪ Να πραγματοποιούν επικαλύψεις μηκών και στη συνέχεια επικαλύψεις με 

επαναλήψεις με τυπικές και μη τυπικές μονάδες μέτρησης 

• Να προσεγγίζουν τη χρήση συμβατικών εργαλείων μέτρησης 

• Να κάνουν απλές εκτιμήσεις και συγκρίσεις 
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Οι στόχοι των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ και ΠΣΝ στηρίζονται στην παραδοσιακή προσέγγιση, που 

βασίζεται στον Piaget, σύμφωνα με την οποία η έννοια του μήκους αναπτύσσεται στα μικρά 

παιδιά ακολουθώντας μια αυστηρά καθορισμένη διδακτική σειρά: άμεσες συγκρίσεις 

μήκους χωρίς μονάδες μέτρησης, μετρήσεις με άτυπες μονάδες (συνδετήρες, κυβάκια 

συγκεκριμένης διάστασης) και τέλος μετρήσεις με τυποποιημένες μονάδες μέσω 

συμβατικών εργαλείων μέτρησης (χάρακες). Θεωρείται ότι η πρώτη κατανόηση της μέτρησης 

του μήκους από τα νήπια εμπεριέχει την άμεση σύγκριση των αντικειμένων (Kilpatrick et al., 

2001). Τα παιδιά παρατηρούν ότι δύο αντικείμενα, τα τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο, 

με κοινή αρχή και έτσι καταλαβαίνουν αν έχουν το ίδιο μήκος (προβολική προσέγγιση). Σε 

ένα επόμενο επίπεδο τα παιδιά είναι ικανά να συγκρίνουν το μήκος ενός αντικειμένου 

έμμεσα με τη χρήση, για παράδειγμα, σπάγκου ως βοηθητικού μέσου (τοπολογική 

προσέγγιση). Στη συνέχεια, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού μπορούν να χρησιμοποιούν τις 

δοσμένες κάθε φορά μονάδες για να υπολογίσουν το μήκος διαφορετικών αντικειμένων, 

καθώς και να συνδέουν τις μεγαλύτερες μετρήσεις με τα πιο μεγάλα σε μήκος αντικείμενα 

(ευκλείδεια προσέγγιση) (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008).  

Όμως έρευνες του Clements και των συνεργατών του (2004) δείχνουν ότι τα παιδιά από 

πολύ μικρή ηλικία επωφελούνται από τη χρήση συμβατικών εργαλείων (όπως χάρακες) για 

τη μέτρηση ακόμα και στα αρχικά στάδια και προτείνουν την έναρξη της διδασκαλίας του 

μήκους με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που μπορεί να μην κατανοούν πλήρως τη λειτουργία 

των εργαλείων αυτών. 

Από τα παραπάνω δημιουργήθηκε ο προβληματισμός ως προς το ποια μέθοδος είναι 

κατάλληλη να υιοθετηθεί για τη διδασκαλία του μήκους στο νηπιαγωγείο. Με αφορμή τον 

προβληματισμό αυτόν σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν διδακτικές παρεμβάσεις, 

μέρος των οποίων θα παρουσιαστεί στη συγκεκριμένη εργασία. 

 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός των διδακτικών παρεμβάσεων ήταν η διερεύνηση των ικανοτήτων των νηπίων να 

ανταποκριθούν σε δραστηριότητες μέτρησης με χρήση άτυπων μονάδων και με χρήση 

συμβατικών εργαλείων μέτρησης μήκους. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα 

εξής: 

1. Πώς ανταποκρίνονται τα νήπια σε δραστηριότητες μέτρησης μήκους, αν αρχίσουν τις  

μετρήσεις με άτυπες μονάδες μέτρησης;  

2. Πώς ανταποκρίνονται τα νήπια σε δραστηριότητες μέτρησης μήκους, αν αρχίσουν τις  

μετρήσεις με χρήση συμβατικών εργαλείων μέτρησης;  
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Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος έρευνας «Υλικά και 

μέσα για τη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών», σε δύο τμήματα του 22ου Νηπιαγωγείου 

της Ρόδου. Το δείγμα της παρέμβασης αποτέλεσαν τα 17 παιδιά (11 κορίτσια και 6 αγόρια) 

του Α΄ Τμήματος και τα 18 παιδιά (10 κορίτσια και 8 αγόρια) του Β΄ Τμήματος. Στο Α΄ τμήμα 

η διδασκαλία βασίστηκε στις απόψεις του Piaget και οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν 

με χρήση αρχικά άτυπων και στη συνέχεια τυπικών μονάδων, καθώς και μετρήσεις με 

συμβατικά εργαλεία (χάρακα και μεζούρα), ενώ η διδασκαλία του  Β΄ τμήματος βασίστηκε 

στις απόψεις του Clements (1999) και περιλάμβανε δραστηριότητες μέτρησης μήκους με 

συμβατικά εργαλεία (χάρακα και μεζούρα). Επιπλέον, για τον σχεδιασμό των διδασκαλιών 

λήφθηκαν υπόψη συμπεράσματα ερευνών που αναφέρουν ότι (Καφούση & Σκουμπουρδή, 

2008): 1. Η μέτρηση δεν πρέπει να διδάσκεται ως απλή δεξιότητα, καθώς είναι ένας σύνθετος 

συνδυασμός εννοιών και δεξιοτήτων, που εξελίσσεται με σταθερούς ρυθμούς στο πέρασμα 

του χρόνου. 2. Οι αρχικές δραστηριότητες πρέπει να εστιάζονται στο χαρακτηριστικό μέγεθος 

του μήκους, να αναπτύσσουν έννοιες όπως «μακρύτερο», «κοντύτερο», «ίσου μεγέθους» και 

να επιτρέπουν την εμφάνιση άτυπων στρατηγικών, όπως η άμεση σύγκριση. 3. Θα πρέπει να 

δίνεται η δυνατότητα λύσης αυθεντικών προβλημάτων μέτρησης στα παιδιά. 4. Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να βοηθούν τα παιδιά να συνδέουν τις 

αυθαίρετες μονάδες που χρησιμοποιούν, όπως τα κυβάκια του ενός εκατοστού, με τον 

χάρακα.  

Στην υλοποίηση της έρευνας συμμετείχαν η ομάδα των ερευνητριών που απαρτίζεται 

από την επιβλέπουσα καθηγήτρια, τις  προπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών 

της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και τις δύο νηπιαγωγούς (μία 

για κάθε τμήμα) και μία ομάδα εξωτερικών παρατηρητών, φοιτήτριες του Τμήματος 

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, οι οποίες 

πραγματοποίησαν τα διαγνωστικά τεστ στα δύο τμήματα.  

Τα διαγνωστικά τεστ, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε πρότερη συνάντηση, βασίστηκαν 

σε ατομικές συνεντεύξεις, ενώ κατά τη διδακτική παρέμβαση έγινε παρουσίαση απλών 

δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με την εκτίμηση μήκους, την άμεση και την έμμεση 

σύγκριση του μήκους και τη διατήρηση, οι οποίες ήταν κατάλληλα σχεδιασμένες για νήπια. 

Όσον αφορά τις διδασκαλίες, κάθε φοιτήτρια έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει από 

μία διδασκαλία ενώ ο ρόλος των υπόλοιπων φοιτητριών περιοριζόταν στην καταγραφή των 
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δεδομένων που προκύπτανε κατά τη διδασκαλία, καθώς και των μορφών αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μαθητών και της φοιτήτριας-νηπιαγωγού και των μαθητών μεταξύ τους. 

 

Διδακτική παρέμβαση 

Αρχικά, αφού πραγματοποιήθηκε γνωριμία των φοιτητριών με τα νήπια, «στην παρεούλα», 

οι φοιτήτριες παρουσίασαν το κάστρο με τα στρουμφάκια και ρωτήσανε τα νήπια αν θα 

ήθελαν να παίξουνε με τα στρουμφάκια. Η απάντηση όλων ήταν θετική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, και στα δύο τμήματα, τέθηκε ο προβληματισμός στα παιδιά, μέσω 

σεναρίου, το οποίο εξελισσόταν ως εξής: «Μια φορά και έναν καιρό σε ένα ξεχασμένο δάσος 

υπήρχε ένα μικρό χωριουδάκι. Εκεί ζούσαν 

κάτι μικρά χαριτωμένα πλασματάκια που 

τα έλεγαν Στρουμφάκια. Στο ίδιο δάσος, 

όμως, ζούσε και ο Δρακουμέλ ένας φοβερός 

μάγος που ήθελε να βρει το μικρό χωριό και 

να πιάσει τα μικρά Στρουμφάκια. Ένα 

χειμωνιάτικο πρωί, ο Δρακουμέλ με τη 

βοήθεια ενός μαγικού φίλτρου κατάφερε 

να βρει το χωριό μέσα στο δάσος. Τότε 

κυνήγησε τα μικρά Στρουμφάκια και κατάφερε 

να πάρει μερικά από αυτά στο κρύο και μεγάλο του κάστρο (Εικόνα 1). Ευτυχώς, για καλή 

τους τύχη, ο Μπαμπαστρούμφ σκέφτηκε ένα έξυπνο σχέδιο για να φτάσει στο κάστρο του 

Δρακουμέλ και να σώσει τα αγαπημένα του Στρουμφάκια. Για να το πραγματοποιήσει ζήτησε 

Εικόνα 1: Το κάστρο του Δρακουμέλ 
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βοήθεια από τα Στρουμφάκια, που είχαν γλιτώσει από τον Δρακουμέλ. Έτσι, γρήγορα 

ξεκίνησαν για το επικίνδυνο ταξίδι τους. Όμως, έπρεπε να περάσουν από κάποιες δοκιμασίες. 

Στη διαδρομή για το κάστρο συνάντησαν δύο διαφορετικά μονοπάτια (Εικόνα 2). Τα 

Στρουμφάκια άρχισαν να διαφωνούν για το ποια διαδρομή είναι πιο σύντομη για να φτάσουν 

γρηγορότερα στο κάστρο». 

Η φοιτήτρια-νηπιαγωγός αφηγείται στα νήπια την παραπάνω ιστορία. Τα παιδιά, 

καλούνται να δώσουν μία απάντηση στην ερώτησή της για το ποια διαδρομή προς το κάστρο 

είναι πιο σύντομη (στόχος: εκτίμηση μήκους). 

Στο πρώτο αυτό ερώτημα τα παιδιά του Α΄ 

τμήματος απαντούν ομόφωνα πως το κόκκινο μονοπάτι είναι το πιο σύντομο χωρίς κάποια 

δικαιολόγηση, ενώ από τα παιδιά του Β΄ τμήματος κάποια απάντησαν το κόκκινο και κάποια 

άλλα το μπλε μονοπάτι, χωρίς, ωστόσο, κάποια δικαιολόγηση. Με το δεύτερο υποερώτημα 

της συγκεκριμένης ερώτησης («Γιατί νομίζετε ότι είναι πιο σύντομη;») τα παιδιά από το Α΄ 

τμήμα απάντησαν ότι με το κόκκινο μονοπάτι φτάνεις κατευθείαν στο κάστρο, ενώ το μπλε 

μονοπάτι είναι πιο μεγάλο κι έχεις πολύ δρόμο να περπατήσεις. Επίσης, ανέφεραν πως το 

κόκκινο μονοπάτι έχει κενό μπροστά γι’ αυτό είναι και πιο σύντομο. Στο Β΄ τμήμα ένας 

μαθητής απάντησε γιατί έτσι το βλέπω, ενώ 

κάποιος άλλος πως με το κόκκινο μονοπάτι φτάνεις 

αμέσως στο κάστρο. Και στα δύο τμήματα τα παιδιά 

απάντησαν βασιζόμενα, κυρίως, σε αισθητηριακά-

οπτικά κριτήρια.    

Στο δεύτερο ερώτημα της δραστηριότητας, 

«Πώς είστε σίγουρες/οι ότι αυτή η διαδρομή είναι 

πιο σύντομη;» (στόχος: σύγκριση μηκών με έμμεση 

σύγκριση με διαμεσολάβηση αυθαίρετων μονάδων 

(παλάμες, βήματα με δαχτυλάκια κ.ά)  τα παιδιά του Α΄ 

τμήματος αφού περπάτησαν τις διαδρομές με τις 

φιγούρες κατέληξαν πως η μπλε διαδρομή είναι πιο 

μεγάλη. Τότε η φοιτήτρια-νηπιαγωγός ρωτά τα παιδιά: «Πώς θα πούμε όμως με σιγουριά 

στον Μπαμπαστρούμφ ποια διαδρομή είναι πιο σύντομη;», «Μήπως έχουμε κάποιο άλλο 

υλικό για να μετρήσουμε τις διαδρομές;». Τα παιδιά ομόφωνα απαντήσανε «με χάρακα». Τα 

παιδιά από το Β΄ τμήμα αποφασίζουν να μετρήσουν τις διαδρομές με τα χέρια. Συγκεκριμένα, 

περπάτησαν τις δύο διαδρομές με τα δάκτυλα και βρήκαν διαφορετικό αποτέλεσμα. Τότε, η 

φοιτήτρια νηπιαγωγός ρώτησε τα παιδιά: «Είμαστε σίγουροι ότι είναι σωστό το 

Εικόνα 3: Τα παιδιά 
περπατούν τις διαδρομές με τις 
φιγούρες. 

Εικόνα 2: Τα δύο μονοπάτια που οδηγούν 
στο κάστρο. 
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αποτέλεσμα;» Τα παιδιά απαντήσανε όχι γιατί καθώς μετρούσε ο μαθητής στη μια διαδρομή 

έκανε μεγαλύτερα ανοίγματα στα δάκτυλά του από ότι στην άλλη. Στην ερώτηση της 

φοιτήτριας: «Πώς θα πούμε όμως με σιγουριά στον Μπαμπαστρούμφ ποια διαδρομή είναι 

πιο σύντομη;», «Μήπως έχουμε κάποιο άλλο υλικό για να μετρήσουμε τις διαδρομές;». Τα 

παιδιά απαντήσανε με χάρακα ή με μέτρο. 

Εν συνεχεία, στο Α΄ τμήμα, η ομάδα των φοιτητών/τριών χωρίζει τα παιδιά σε δύο 

ισοπληθής ομάδες (στόχος: σύγκριση μηκών με έμμεση σύγκριση με διαμεσολάβηση 

πρότυπων μονάδων (κυβάκια, ράβδους Cuisenaire). Αρχικά, στην πρώτη ομάδα οι φοιτήτριες 

μοιράζουν κυβάκια και στη δεύτερη ομάδα ράβδους Cuisenaire. Τα μέλη κάθε ομάδας 

συνεργάστηκαν και μέτρησαν με τα κυβάκια και τις ράβδους ώστε να καταλήξουν σε ένα 

αποτέλεσμα (Εικόνες 4 & 5). Καθ’ όλη τη διάρκεια της μέτρησης τα παιδιά μετρούσαν 

ελεύθερα χωρίς τη βοήθεια ή επέμβαση των φοιτητριών. Τα παιδιά, και των δύο ομάδων, 

ήταν προσεκτικά στον τρόπο που τοποθετούσαν το υλικό πάνω στις διαδρομές. 

Συγκεκριμένα, ξεκινούσαν την τοποθέτηση από την αρχή των δρόμων χωρίς να αφήνουν κενά 

ή να επικαλύπτουν.  

Η πρώτη ομάδα αφού τοποθέτησε τα κυβάκια, τα μέτρησε και βρήκε ότι είναι 24. Τότε, 

η φοιτήτρια τα ρώτησε «Έχετε τοποθετήσει σωστά τα κυβάκια;». Τα παιδιά είδαν ότι 

περίσσευε ένα κυβάκι στην αρχή της διαδρομής και το αφαιρέσανε. Μετά τα ρωτάει: «Πόσα 

κυβάκια είναι τώρα;» και μία μαθήτρια απάντησε 23. Εντύπωση προκάλεσε πως η 

συγκεκριμένη μαθήτρια δεν μέτρησε ξανά από την αρχή τα τουβλάκια, αλλά αντίθετα 

απάντησε κατευθείαν 23, πραγματοποιώντας αφαίρεση. Οι μαθήτριες και οι μαθητές της 

δεύτερης ομάδας βρήκανε πως η διαδρομή ήταν όσο επτά ράβδοι. Τα νήπια, περιέργως 

παρόλο που είχαν τοποθετήσει διαφορετικά μήκη ράβδων, πάνω στην διαδρομή, είχαν 

καταφέρει να ξεκινήσουν τη μέτρηση από την αρχή ως το τέλος της διαδρομής χωρίς να 

αφήνουν κενά ή να επικαλύπτουν ή να περισσεύει κάποια ράβδος. Έτσι, η φοιτήτρια-

νηπιαγωγός τους ζήτησε να παρατηρήσουνε τις ράβδους αν έχουν όλες το ίδιο μήκος. Τα 

παιδιά απαντήσανε πως δεν έχουν όλες το ίδιο μέγεθος. Αφαιρέσανε τις δύο μικρότερους 

ράβδους και πρόσθεσαν μία μεγαλύτερη. Τότε, όμως, παρατηρήσανε πως περισσεύει στο 

τέλος. Στο σημείο αυτό δόθηκε αρκετός χρόνος για να σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν. 

Κάποια παιδιά μετακινούσανε θέσεις στις ράβδους, ενώ μόνο ένα παιδί άρχισε να 

συγκρίνει τις ράβδους μεταξύ τους για να δει αν έχουν διαφορετικό μήκος, παρατηρώντας 

πως κάθε διαφορετικό χρώμα έχει και διαφορετικό μήκος. Τότε, η φοιτήτρια-νηπιαγωγός 

ρώτησε: «Τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε σωστή μέτρηση;». Υπενθύμισε στα παιδιά, 

πως ο μαθητής που σύγκρινε τις ράβδους με τα διαφορετικά χρώματα διαπίστωσε πως δεν 



 

[55] 
 

έχουν όλες το ίδιο μήκος και ζήτησε από το συγκεκριμένο μαθητή να επαναλάβει τη 

διαδικασία που ακολούθησε. Μία μαθήτρια παρατήρησε πως οι πορτοκαλί ράβδοι έχουν 

ίδιο μήκος. Ύστερα από ομόφωνη απόφαση τα παιδιά τοποθετήσανε στην κόκκινη διαδρομή 

τις πορτοκαλί ράβδους και μετρήσανε ότι η διαδρομή έχει μήκος όσο 6 πορτοκαλί ράβδοι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην πορεία, η φοιτήτρια-νηπιαγωγός ζητά από κάθε ομάδα να ανακοινώσει το 

αποτέλεσμα που βρήκε. Η πρώτη ομάδα βρήκε 23 κυβάκια και η δεύτερη 6 πορτοκαλί 

ράβδους. Τότε, ρωτάει τα παιδιά: «Άρα, τι θα πούμε στα Στρουμφάκια;». «Ποια διαδρομή 

είναι πιο σύντομη;». 

Κάποια παιδιά απαντήσανε πως πιο σύντομη είναι η μπλε γιατί έχει μόνο 6 ράβδους. Η 

φοιτήτρια-νηπιαγωγός τονίζει, στα παιδιά πως η μία διαδρομή έχει μήκος όσο 6 ράβδοι αλλά 

η άλλη όσο 23 κυβάκια. Ένα παιδί πρότεινε «να μετρήσουμε και την άλλη διαδρομή με 

κυβάκια και μετά και την άλλη διαδρομή με ράβδους». Στην ουσία η απάντηση του ήταν 

σωστή, αλλά αρκετά χρονοβόρα. Τελικά, μετά από συζήτηση, τα παιδιά αποφασίσανε να 

μετρήσουνε και τις δύο διαδρομές με κυβάκια και βρήκανε πως και οι δύο διαδρομές είχαν 

μήκος όσο 23 κυβάκια. «Επομένως, είναι κάποια διαδρομή πιο σύντομη;», ρωτάει η 

φοιτήτρια. Όχι απαντούν ομόφωνα τα παιδιά και επιλέγουν να ακολουθήσουν τα 

Στρουμφάκια και τις δύο διαδρομές και θα συναντηθούν στο τέλος των δρόμων.  

Στη συνέχεια, η φοιτήτρια-νηπιαγωγός, ανέφερε στα νήπια πως θα μπορούσαν να 

επιβεβαιώσουν την απάντηση τους και με άλλο τρόπο, αφού οι δύο διαδρομές είχαν τη 

δυνατότητα μετακίνησης από τη θέση τους, δεδομένου ότι ήταν κολλημένες με blue tack 

(στόχος: άμεση σύγκριση αποστάσεων). Αφού, ξεκόλλησαν τις διαδρομές από τη μακέτα και 

τις τοποθέτησαν πάνω στο θρανίο, η φοιτήτρια ρώτησε: «Πώς μπορούμε να δούμε αν οι 

Εικόνες 4 & 5: Μετρήσεις των παιδιών με κυβάκια και ράβδους. 
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διαδρομές είναι ίσες;». Τα παιδιά τοποθέτησαν τις δύο διαδρομές τη μία κάτω από την άλλη, 

πραγματοποιώντας άμεση σύγκριση (Εικόνα 6).  

Η φοιτήτρια-νηπιαγωγός μετακινεί, τέλος, τη μία διαδρομή πιο μπροστά (Εικόνα 7) και 

ρωτάει: «Είναι τώρα οι δύο διαδρομές ίσες;» (στόχος: να αντιληφθούν ότι το μήκος ενός 

αντικειμένου δεν αλλάζει από τις διαφορετικές τοποθετήσεις του στον χώρο - Διατήρηση 

μήκους). Τα παιδιά απαντήσανε πως δεν είναι ίσες γιατί η μία διαδρομή έχει πάει πάνω. 

Όταν ρώτησε τα παιδιά πως θα σιγουρευτούν αν είναι ίσες κάποια παιδιά μετακινήσανε τη 

μία διαδρομή και την τοποθετήσανε ακριβώς κάτω από την άλλη και παρατήρησαν πως 

παραμένουν ίσες. Ωστόσο, όταν η φοιτήτρια τοποθέτησε ξανά τη μία διαδρομή πιο μπροστά 

και ρώτησε αν παραμένουν ίσες, κάποια νήπια απάντησαν όχι. Γενικά, τα παιδιά παρέμεναν 

σταθερά στην αρχική τους απάντηση. Χρειάστηκαν αρκετά παραδείγματα για να καταλάβουν 

ότι οι δύο διαδρομές παραμένουν ίσες ανεξάρτητα από το πως θα τις τοποθετήσουμε στο 

χώρο.  

 

 

 

Στο Β΄ τμήμα ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία, αλλά αντί για κυβάκια και ράβδους 

δόθηκε στα νήπια μεζούρα (στόχος: σύγκριση μηκών με έμμεση σύγκριση με διαμεσολάβηση  

τυποποιημένων μονάδων μέτρησης). Το πρώτο παιδί τοποθέτησε σωστά τη μεζούρα, αλλά 

δυσκολεύτηκε με το αποτέλεσμα (Εικόνα 8). Όταν η φοιτήτρια το ρώτησε μέχρι ποιον αριθμό 

φτάνει η διαδρομή είπε μέχρι το 5 και 0. Έτσι, τα υπόλοιπα παιδιά απαντήσανε το 50. Όταν 

τα παιδιά μετρήσανε και τη δεύτερη διαδρομή βρήκανε ότι είναι 50 και επομένως 

καταλάβανε πως και τα δύο μονοπάτια έχουν το ίδιο μήκος. 

Στη συνέχεια, οι φοιτήτριες έδωσαν στα δύο παιδιά δύο χάρακες 30 εκ., για να μετρήσει 

το καθένα από μία διαδρομή (Εικόνα 9). Ωστόσο, τα νήπια δυσκολεύτηκαν στη χρήση του 

χάρακα γι’ αυτό και οι φοιτήτριες τα προέτρεψαν να μετρήσουν και τα δύο τη μία διαδρομή. 

Συγκεκριμένα, ένα παιδί τοποθέτησε το χάρακα στην αρχή της διαδρομής, ενώ το άλλο 

τοποθέτησε το δάκτυλό του στο σημείο που τέλειωνε ο χάρακας ώστε να 

Εικόνα 6: Άμεση σύγκριση 
Εικόνα 7:  Διατήρηση μήκους 
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ξαναχρησιμοποιήσουν το χάρακα από εκείνο το σημείο. Στη συνέχεια, άλλα δύο παιδιά 

μέτρησαν την άλλη διαδρομή, βρήκαν πάλι 50 εκ. και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

διαδρομές είναι ίσες. «Επομένως, είναι κάποια διαδρομή πιο σύντομη;», ρωτάει η φοιτήτρια. 

Όχι απαντούν ομόφωνα τα παιδιά και επιλέγουν να ακολουθήσουν τα μισά Στρουμφάκια τη 

μία διαδρομή και τα άλλα μισά την άλλη και να συναντηθούν έξω από το κάστρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όμως, όταν η φοιτήτρια ξεκόλλησε 

και μετακίνησε τη μία διαδρομή πιο μπροστά από την άλλη και ρώτησε: «Είναι τώρα οι δύο 

διαδρομές ίσες;», κάποια παιδιά απαντήσανε πως δεν είναι ίσες γιατί η μία είναι πιο 

μπροστά. Ωστόσο, όταν μία μαθήτρια απάντησε πως παραμένουν ίσες γιατί δεν τις κόψαμε 

ούτε τις μακρύναμε απλά τις κουνήσαμε, όλα τα παιδιά είπαν πως, ναι, είναι ίσες. Ίσως, τα 

παιδιά επηρεάστηκαν από την απάντηση της συμμαθήτριάς τους και έτσι δεν μπορούμε να 

πούμε με σιγουριά ότι κατανόησαν την έννοια της διατήρησης.  

Μετά το πέρας της συγκεκριμένη δραστηριότητας συνεχίστηκε η 

διήγηση της ιστορίας από τη φοιτήτρια ως εξής: «Τα Στρουμφάκια 

σχεδίαζαν να ανέβουν από τα παράθυρα του κάστρου για να σώσουν 

τα φυλακισμένα Στρουμφάκια … όμως για να καταφέρουν να ανέβουν 

χρειάζεται να φτιάξουν τη χαλασμένη σκάλα ώστε να μπορούν να 

φτάσουν το παράθυρο και πρέπει να το κάνουν γρήγορα πριν τα 

καταλάβει ο Δρακουμέλ. Ο Μπαμπαστρούμφ βρήκε κάποια κομμάτια 

ξύλου που όμως έπρεπε να τα κόψουν σε ίσα κομμάτια για να 

συμπληρώσουν τα κενά της σκάλας» (Εικόνα 10).  

Μετά την ολοκλήρωση της αφήγησης του παραμυθιού, η 

φοιτήτρια ρώτησε τα παιδιά «Με ποιο τρόπο μπορούν τα Στρουμφάκια να 

κόψουν το ξύλο σε ίσα κομμάτια για να φτιάξουν τη σκάλα και να ανέβουν στο κάστρο;» 

(στόχος: διαμερισμός ενός αντικειμένου σε μονάδες ίσου μεγέθους). Μερικά  παιδιά του Α’ 

τμήματος απάντησαν με ψαλίδι αγνοώντας ότι πρέπει να κοπούν ίσα. Για να τα διευκολύνει, 

Εικόνες 8 & 9: Μετρήσεις με μεζούρα και 
χάρακα 

Εικόνα 10: 
Η σπασμένη σκάλα 
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λοιπόν, η φοιτήτρια τα ρώτησε πώς είναι σίγουρα ότι θα κοπούν σε ίσα κομμάτια τα ξύλα. 

Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση ενός παιδιού, το οποίο είπε πως μερικά ψαλίδια έχουν 

πάνω χάρακα. Τα περισσότερα παιδιά όμως, απάντησαν πως θα τα μετρήσουνε με χάρακα, 

ύστερα θα τα κόψουνε με ψαλίδι και θα τα κολλήσουνε. Τα παιδιά του Β’ τμήματος 

απάντησαν πως θα τα μετρήσουνε με μέτρο ή χάρακα και έτσι θα τα κόψουνε και θα τα 

κολλήσουνε. Αφού λοιπόν τα παιδιά ήταν προετοιμασμένα, είχαν κατανοήσει το σενάριο και 

τον τρόπο που θα δουλέψουν, η φοιτήτρια τα ρώτησε αν θέλουν να ξεκινήσουν να κόβουν 

το ξύλο σε ίσα κομμάτια μετρώντας με τον χάρακα και τότε όλα τα παιδιά φώναξαν με χαρά 

πως είναι έτοιμα να σώσουν τα Στρουμφάκια.  

Τα παιδιά του Α΄ τμήματος χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες όπου η κάθε ομάδα απαρτιζόταν 

από έξι άτομα περίπου. Στην τάξη υπήρχαν τρία μεγάλα τραπέζια όπου στο  καθένα είχαμε 

τοποθετήσει από μία σκάλα, κατασκευασμένη από χαρτόνι διαστάσεων 5εκ. x 50εκ., από την 

οποία έλειπαν τα πατήματα εκτός από τα δύο πρώτα. Το κενό που σχηματιζόταν μεταξύ των 

σκαλιών ήταν 3cm (βλ. εικόνα 10). Η φοιτήτρια έδωσε στα παιδιά κομμάτια χαρτονιού 5εκ. x 

30εκ. 

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ομάδα του Α’ τμήματος, η φοιτήτρια παρουσίασε στα 

νήπια τα παραπάνω υλικά και τα παρότρυνε να κόψουν το ξύλο σε ίσα κομμάτια (στόχος: 

χωρισμός σε ίσα τμήματα με χάρακα). Τα περισσότερα νήπια δεν δυσκολευτήκαν με τη 

χρήση του χάρακα καθώς είχαν μάθει να τον χρησιμοποιούν από την προηγούμενη 

δραστηριότητα. Ορισμένα νήπια όμως, δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα αφού τοποθετούσαν το 0 

του χάρακα πιο μέσα από την αρχή της διαδρομής, ενώ άλλα τοποθετούσαν στην αρχή της 

διαδρομής στο τέλος του χάρακα και άρχιζαν να μετράνε ανάποδα, λέγοντας απλά την 

ακολουθία των αριθμών. Τότε, η φοιτήτρια ρώτησε τα συγκεκριμένα νήπια αν αυτός είναι ο 

σωστός τρόπος χρήσης του χάρακα και από ποιον αριθμό ξεκινάνε να μετράνε. Έτσι, με την 

καθοδήγηση της φοιτήτριας, αλλά και των συμμαθητών τους έμαθαν να χρησιμοποιούν τον 

χάρακα και συνεχίσανε τη δραστηριότητα.  
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Αφού μετρήσανε πόσο είναι το μήκος των σκαλιών 

(Εικόνα 11), πήρανε τα κομμάτια χαρτονιού και 

αρχίσανε να μετράνε και να κόβουνε. Δεν 

παρουσιάστηκε ιδιαίτερη δυσκολία στη συγκεκριμένη 

φάση καθώς τα παιδιά είχαν κρατήσει στο μυαλό τους 

τον αριθμό που πρέπει να κόψουν το χαρτόνι και 

μπορούσαν με μεγαλύτερη ευκολία να 

χρησιμοποιήσουν τον χάρακα.  Με την σειρά τα παιδιά 

κάθε φορά μετρούσαν και έκοβαν τα κομμάτια 

χαρτονιού δείχνοντας μεγάλη προθυμία. Κάθε φορά που 

τα νήπια  έκοβαν ένα κομμάτι το τοποθετούσαν στην 

σκάλα. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της 

δραστηριότητας, η φοιτήτρια παρουσίασε στα παιδιά την πρότυπη σκάλα. Εκείνη ήταν η 

κατάλληλη χρονική στιγμή καθώς δεν καθοδήγησε από την αρχή τα νήπια, αλλά τα άφησε να 

δημιουργήσουν ελεύθερα τη σκάλα. 

Ύστερα, τα νήπια παρατηρήσανε πως τα σκαλιά της δικής τους σκάλας είναι 

ανακατεμένα. Πιο συγκεκριμένα, μερικά ήταν πιο κοντά και άλλα πιο μακριά. Η φοιτήτρια 

είπε στα νήπια: «Κάτι πρέπει να κάνουμε καθώς αν την αφήσουμε έτσι τη σκάλα τα 

Στρουμφάκια μας θα δυσκολευτούν να ανέβουν και δεν θα καταφέρουμε να σώσουμε τους 

φίλους μας». Ορισμένα από τα παιδιά άρχισαν να πειράζουν τη σκάλα τοποθετώντας τα 

σκαλιά σε ευθεία. Για να ενισχύσει η φοιτήτρια τη σκέψη των παιδιών, τους είπε ότι δεν είναι 

σίγουρα ίσα και πρέπει να βρούνε έναν ακριβή τρόπο. Ένα παιδί πήρε από μόνο του το 

χάρακα και μετρώντας την απόσταση των σκαλιών είπε «Μπορούμε να το κάνουμε κάπως 

έτσι». Όλα τα παιδιά έδειχναν να προβληματίζονται με τη σκέψη του συμμαθητή τους. Γι’ 

αυτό, η φοιτήτρια τα ρώτησε εάν ήθελαν να το δοκιμάσουν. Έτσι κι έγινε λοιπόν, με τη σειρά 

τα παιδιά πήραν τον χάρακα μετρήσανε την απόσταση και κολλήσανε τα σκαλιά στη σκάλα. 

Αξιοσημείωτο ήταν πως τα παιδιά πραγματοποίησαν από μόνα τους μοτίβο, χωρίς την 

παρέμβαση της φοιτήτριας, τοποθετώντας τα κόκκινα και τα μπλε σκαλοπάτια εναλλάξ 

(Εικόνα 12). 

Εικόνα 11: Τα παιδιά 
μετρούν με το χάρακα το μήκος των 
σκαλιών. 
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 Στη δεύτερη ομάδα τα νήπια πραγματοποίησαν άμεση 

σύγκριση του χαρτονιού με το πρότυπο σκαλοπάτι. Πιο 

συγκεκριμένα τα νήπια γυρίσανε τη γέφυρα ανάποδα που 

ήταν τοποθετημένα τα σκαλοπάτια, τοποθετήσανε τη 

λωρίδα πάνω στο σκαλοπάτι με ακρίβεια και κόψανε. Να 

σημειωθεί ότι και στην συγκεκριμένη ομάδα τα παιδιά 

κατανόησαν το μοτίβο και χρησιμοποίησαν σωστά τα 

χρώματα χωρίς την καθοδήγηση της φοιτήτριας-

νηπιαγωγού.  

Στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας όπου τα παιδιά 

καλούνται να βάλουν σε σειρά τα σκαλοπάτια, τα περισσότερα 

παιδιά είχαν καταλάβει το νόημα της δραστηριότητας καθώς 

όταν ρωτήθηκαν από την φοιτήτρια «Τι χρειάζεται να κάνουμε για να έχουν τα σκαλοπάτια 

ίση απόσταση μεταξύ τους;» απάντησαν πως «Πρέπει να μετρήσουμε τα σκαλοπάτια γιατί 

αλλιώς θα είναι στραβά και απομακρυσμένα το ένα από το άλλο και τα Στρουμφάκια θα 

δυσκολευτούν να ανεβούν». Έτσι, λοιπόν, μετρήσανε τα σκαλοπάτια, τα κολλήσανε στη 

σωστή απόσταση και ολοκληρώσανε με επιτυχία τη δραστηριότητα. 

Στην τελευταία ομάδα της Α΄ τμήματος η φοιτήτρια ξεκίνησε ρωτώντας τα νήπια τι πρέπει 

να μετρήσουν. Το πρώτο παιδί που ήθελε να δοκιμάσει να κόψει κομμάτι ξύλου προσπάθησε 

να μετρήσει το σκαλί περπατώντας την απόσταση με τα δάχτυλα χωρίς να έχει κάποιο σημείο 

αναφοράς. Τη συγκεκριμένη στιγμή η φοιτήτρια δεν επενέβη, αλλά άφησε ελεύθερα τα 

παιδιά να πράξουν όπως επιθυμούν. Ύστερα το παιδί πήρε τον χάρακα και τον τοποθέτησε 

από το τέλος. Τότε ο συμμαθητής του επενέβη και το βοήθησε. Το επόμενο παιδί γύρισε τη 

γέφυρα ανάποδα να δει πώς ήταν τοποθετημένα τα σκαλοπάτια και πραγματοποίησε 

σύγκριση. Πιο συγκεκριμένα τοποθέτησε τη λωρίδα πάνω στο σκαλοπάτι και έκοψε με 

ακρίβεια. Όπως και στις προηγούμενες ομάδες η φοιτήτρια άφηνε τα παιδιά να διαλέξουν 

μόνα τους το χρώμα. Ένα άλλο νήπιο τοποθέτησε τη λωρίδα χαρτονιού στη σκάλα χωρίς όμως 

να έχει σημείο αρχή και τέλους και μέτρησε κατά προσέγγιση. Στην ερώτηση της φοιτήτριας 

αν είναι ίσα τα κομμάτια, το νήπιο απάντησε ότι «Δεν είναι γιατί το τελευταίο κομμάτι είναι 

μεγαλύτερο και πρέπει να το κόψουμε με το ψαλίδι». Έτσι, το νήπιο πήρε το μεγαλύτερο 

κομμάτι το τοποθέτησε στο πρώτο σκαλοπάτι και σύγκρινε. Αφού έκοψε ξαναπήρε το 

κομμάτι και έκανε πάλι σύγκριση για να δει αν είναι σωστό. 

Εικόνα 12: Τα 
παιδιά τοποθετούν τα 
σκαλοπάτια στη σκάλα. 
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Στο τελευταίο στάδιο της δραστηριότητας τα νήπια 

διαπίστωσαν το κενό ανάμεσα στη σκάλα.  Ωστόσο, 

δυσκολευτήκανε να μετρήσουν με το χάρακα με αποτέλεσμα 

να πραγματοποιήσουν για ακόμη μια φορά σύγκριση μεταξύ 

των κομματιών.  Αυτό είχε ως επακόλουθο να μην 

ολοκληρώσουν τη σκάλα τους με επιτυχία καθώς παρουσίαζε 

αρκετά κενά (Εικόνα 13).  

Στο Β’ τμήμα η φοιτήτρια λειτούργησε με τον ίδιο τρόπο. 

Πιο συγκεκριμένα χώρισε τα παιδιά σε τρείς ομάδες, όπου η 

κάθε ομάδα απαρτιζόταν από έξι άτομα. Στη συγκεκριμένη τάξη 

η φοιτήτρια έδειξε από την αρχή την πρότυπη σκάλα. 

Επειδή όλες οι προηγούμενες δραστηριότητες αυτής της τάξης ήταν βασισμένες στον 

χάρακα τα παιδιά ειδικά της πρώτης και της τρίτης ομάδας δεν συναντήσανε πολλές 

δυσκολίες.  

Η φοιτήτρια ρώτησε την πρώτη ομάδα «Πώς θα κόψουμε το ξύλο σε ίσα κομμάτια;». 

Τότε, όλα τα παιδιά απάντησαν με χάρακα. Έτσι, συνεργάστηκαν όλα τα παιδιά μαζί και 

έκοψαν τα κομμάτια ξύλου σε ίσια κομμάτια με τη βοήθεια του χάρακα. Παρατηρώντας την 

πρότυπη σκάλα, τα παιδιά από την αρχή κατανόησαν το επαναλαμβανόμενο μοτίβο και έτσι 

το δημιούργησαν και στη δική τους σκάλα. Επιπλέον, αντιλήφθηκαν τα ίσα διαστήματα 

ανάμεσα στα σκαλοπάτια και με τη σειρά τους μετρήσανε την απόσταση και κολλήσανε ανά 

τρία εκατοστά το κάθε σκαλοπάτι. Η φοιτήτρια ρώτησε τα παιδιά γιατί το έκαναν αυτό, για 

να καταλάβει αν απλώς αντέγραψαν την πρότυπη σκάλα ή κατανόησαν τον λόγο που έπρεπε 

να μετρήσουν. Τα παιδιά απάντησαν ότι μέτρησαν τα σκαλιά για να είναι όμορφη και ίση η 

σκάλα, αλλά και να μπορέσουν να φτάσουν στο παράθυρο και να σώσουν τα Στρουμφάκια. 

Στη δεύτερη ομάδα υπήρχαν δύο νήπια που δυσκολεύτηκαν να μετρήσουν με τον 

χάρακα καθώς ξεκινούσαν τη μέτρηση από το 1. Η φοιτήτρια-νηπιαγωγός δεν επενέβει αλλά 

άφησε ελεύθερα τα νήπια να κατανοήσουν το λάθος τους. Τότε ένας συμμαθητής τους τους 

εξηγεί ότι έχουν τοποθετήσει σωστά τον χάρακα, αλλά δεν μετράνε σωστά. Έτσι τα νήπια 

κατάλαβαν το λάθος τους, μετρήσανε τα σκαλοπάτια και με επιτυχία κόψανε το δικό τους 

κομμάτι. Τα υπόλοιπα παιδιά μετρήσανε με χάρακα τα κομμάτια ξύλου και τα κόψανε σε ίσα 

κομμάτια. Ύστερα, μετρήσανε την απόσταση ανάμεσα στα σκαλοπάτια και κολλήσανε ανά 

τρία εκατοστά το κάθε σκαλοπάτι, δημιουργώντας μοτίβο. 

Στην τρίτη και τελευταία ομάδα του Β’ τμήματος όλα τα παιδιά γνώριζαν να 

χρησιμοποιούν τον χάρακα και είχαν κατανοήσει το σενάριο, αλλά και τι πρέπει να κάνουν.  

Εικόνα 13: Τα νήπια δεν 
καταφέρνουν να ολοκληρώσουν 
με επιτυχία τη σκάλα τους 
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Ένα παιδί όμως τοποθέτησε λάθος τον χάρακα και αντί να βρει 7εκ. το μήκος του σκαλιού το 

βρήκε 8εκ. Η φοιτήτρια δεν το διόρθωσε, αλλά συνέχισε τη δραστηριότητα δίνοντας στα 

επόμενα νήπια να μετρήσουν. Τα υπόλοιπα νήπια ακολουθώντας την ίδια διαδικασία 

έβγαλαν το σωστό αποτέλεσμα. Έτσι το νήπιο που είχε κάνει λάθος παρακολουθώντας τα 

υπόλοιπα νήπια κατάλαβε το λάθος που έκανε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο τέλος της δραστηριότητας οι ομάδες των δύο τμημάτων παρουσίασαν τις σκάλες που 

είχαν φτιάξει και διαλέξανε την πιο γερή ώστε τα Στρουμφάκια να ανέβουν με ασφάλεια στο 

κάστρο (Εικόνα 14).   

 

Συμπεράσματα 

Από τις διδακτικές μας παρεμβάσεις φάνηκε ότι τα νήπια και των δύο τμημάτων 

ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στις δραστηριότητες μέτρησης μήκους που σχεδιάσαμε. Πιο 

συγκεκριμένα, στο Α΄ τμήμα οι δραστηριότητες, που σχεδιάστηκαν με καθορισμένη 

διδακτική σειρά σύμφωνα με τον Piaget, η εκτίμηση και η άμεση σύγκριση δεν δυσκόλεψε 

τα νήπια. Η έμμεση σύγκριση με τα κυβάκια και τις ράβδους φάνηκε μια οικεία διαδικασία 

και δεν τα δυσκόλεψε και πολύ. Επιπλέον,  η διατήρηση του μήκους προβλημάτισε σε κάποια 

σημεία τις μαθήτριες και τους μαθητές, αλλά μετά από συζήτηση καταλήξανε σε ένα 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι τυπικές μονάδες δυσκόλεψαν περισσότερο τα παιδιά. Η 

μεζούρα είναι ένα υλικό εύκολο στην χρήση του γι’  αυτό και δεν μπέρδεψε τα παιδιά, ο 

χάρακας όμως τα δυσκόλεψε πολύ. Επίσης, στον χωρισμό σε ίσα τμήματα, κάποιες μαθήτριες 

και κάποιοι μαθητές, ενώ αρχικά μέτρησαν τα σκαλιά με το χάρακα τελικά πραγματοποίησαν 

άμεση σύγκριση με το πρότυπο σκαλοπάτι γεγονός που αποδεικνύει ότι τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας, πρώτον, θεωρούν ευκολότερη την άμεση σύγκριση από την χρήση του χάρακα και, 

Εικόνα 14: Οι σκάλες των νηπίων του Α΄ 
τμήματος 
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δεύτερον, τα συγκεκριμένα παιδιά είχαν επηρεαστεί από τις προηγούμενες διδασκαλίες που 

αφορούσαν την άμεση σύγκριση. 

Στο Β΄ τμήμα, που οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τον Clements, τα παιδιά 

δείξανε να είναι πιο εξοικειωμένα με τη χρήση του χάρακα σε σχέση με τα παιδιά του Α΄ 

τμήματος. Η πλειονότητα των νηπίων χρησιμοποίησε σωστά το χάρακα και έκοψε το κομμάτι 

χαρτονιού, σε μεγάλο βαθμό, σε ίσα κομμάτια. Τα παιδιά δεν ανέπτυξαν καθόλου 

στρατηγικές για τη σύγκριση διαφορετικών μηκών. Ίσως, επειδή έγινε από την αρχή χρήση 

των τυπικών μονάδων.  

Εξαιρετικής σημασίας θεωρούμε ότι είναι, επίσης, το παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο διαδραματίζονται οι δραστηριότητες, καθώς και το υλικό που χρησιμοποιείται. Η 

πλαισιωμένη μορφή των δραστηριοτήτων μας που βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο σενάριο 

(παραμύθι) και η ποικιλία του υλικού συνέβαλαν στην ανάπτυξη μορφών μαθηματικής 

σκέψης μέσα σε ένα κατάλληλο, για τα παιδιά, παιδαγωγικό πλαίσιο.  

Καταλήγοντας, αποκομίσαμε αρκετά από τη συγκεκριμένη διδασκαλία. Είδαμε πόσο 

σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή προετοιμασία για την υλοποίηση μιας ευχάριστης και 

επιτυχημένης διδασκαλίας. Πόσο μεγάλης σημασίας είναι η καλή γνώση της μαθηματικής 

έννοιας και του επιπέδου των γνώσεων των παιδιών και πόσο σημαντική είναι η καλή 

επικοινωνία και μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικού. 
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Περίληψη 

Η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών και των μαθητριών να συγκροτούν επιχειρήματα αποτελεί 

βασικό στόχο της εκπαίδευσής τους στις Φυσικές Επιστήμες. Όμως, η έρευνα που μελετά την ποιότητα 

των επιχειρημάτων των μαθητών και των μαθητριών του δημοτικού σχολείου είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της ποιότητας των γραπτών επιχειρημάτων 

των μαθητών και των μαθητριών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για τη διάδοση του φωτός και 

τις σκιές. Ειδικότερα, η εργασία εστιάζεται στη διερεύνηση της δομής, του περιεχομένου και των 

γλωσσικών στοιχείων των επιχειρημάτων των μαθητών και των μαθητριών. Το δείγμα της έρευνας 

απετέλεσαν 180 απαντήσεις (επιχειρήματα) μαθητών και μαθητριών της Ε΄ τάξης του δημοτικού 

σχολείου. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε γραπτό ερωτηματολόγιο που 

διαμορφώθηκε για τις ανάγκες της έρευνας. Αυτό περιλάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν στη 

διάδοση του φωτός και τις σκιές. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους μαθητές και τις 

μαθήτριες. Η ανάλυση των απαντήσεων (επιχειρημάτων) των μαθητών και των μαθητριών 

πραγματοποιήθηκε με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων που αξιολογούν σε επίπεδα τη δομή, το 

περιεχόμενο και τα γλωσσικά στοιχεία των επιχειρημάτων των μαθητών και των μαθητριών. Από την 

ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι τα επιχειρήματα των περισσότερων μαθητών και μαθητριών 

για τη διάδοση του φωτός και τις σκιές ήταν χαμηλής ποιότητας. Στην εργασία σχολιάζονται τα 

ευρήματα και παρουσιάζονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Γραπτά επιχειρήματα, διάδοση φωτός, σκιές, μάθηση Φυσικών Επιστημών, δημοτικό 

σχολείο.  
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Abstract 

The development of students’ ability to construct arguments is a key objective of science education. 

However, research related to the quality of elementary school students' arguments is very limited. The 

purpose of this work is to study the quality of elementary school students' written arguments for light 

propagation and shadows. In particular, the work focuses on exploring the structure, content and 

linguistic elements of students' arguments. The sample of the survey consisted of 180 responses 

(arguments) of elementary school students. A questionnaire is used as the data collection instrument. 

This included questions about light propagation and shadows. The questionnaire was completed by the 

students. Students’ written arguments were analyzed with the use of rubrics that assess the structure, 

the content and the linguistic elements of students' arguments. The analysis of the data revealed that 

most students' arguments about light propagation and shadows were of poor quality. This study 

concludes with a discussion of findings and recommendations for future research. 

 

Keywords: Written arguments, light propagation, shadows, science learning, elementary school. 

 

 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί διεθνώς η σπουδαιότητα της ανάπτυξης πρακτικών 

των Φυσικών Επιστημών στους μαθητές και τις μαθήτριες (NGSS Lead States, 2013). Ανάμεσα 

σε αυτές τις πρακτικές συγκαταλέγεται και η πρακτική της παραγωγής και της αξιολόγησης 

επιχειρημάτων. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης των μαθητών 

και των μαθητριών στις  Φυσικές Επιστήμες να είναι ικανοί και  ικανές αντίστοιχα, να 

χρησιμοποιούν αποδεικτικά στοιχεία και συλλογισμούς για να υποστηρίξουν ή να 

απορρίψουν ένα ισχυρισμό τους και να αναγνωρίζουν κενά ή αδυναμίες σε ένα ισχυρισμό 

δικό τους ή άλλων (NRC, 2012). Οι μαθητές και οι μαθήτριες προκειμένου να είναι ενεργοί 

πολίτες σε μία κοινωνία του μέλλοντος, είναι απαραίτητο να έχουν αναπτύξει την ικανότητα 

να δομούν τεκμηριωμένα επιχειρήματα και να αξιολογούν επιχειρήματα άλλων.  

Η εργασία επικεντρώνεται στα επιχειρήματα των μαθητών και των μαθητριών για το 

φως. Μολονότι το φως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα άτομα (Hewitt, 2002), ωστόσο οι 

μαθητές και οι μαθήτριες έχουν διαμορφώσει αντιλήψεις για αυτό, που συνήθως είναι 

διαφορετικές από τη σχολική γνώση, προτού πάνε στο σχολείο και έρθουν σε επαφή με 

αυτήν (Fetherstonhaugh et al., 1987; Haagen-Schützenhöfer, 2017). Ειδικότερα, η παρούσα 

εργασία εστιάζεται στη μελέτη της ποιότητας των γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών και 

των μαθητριών της Ε’ τάξης του Δημοτικού για τη διάδοση του φωτός και τις σκιές. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας των ΗΠΑ για την εκπαίδευση 

των μαθητών και των μαθητριών στις Φυσικές Επιστήμες, η κατανόηση των ιδεών και των 

εννοιών των Φυσικών Επιστημών εδράζεται στην εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών 

με πρακτικές των Φυσικών Επιστημών (NRC, 2012). Ο όρος πρακτικές των Φυσικών 

Επιστημών αναφέρεται στις κύριες πρακτικές με τις οποίες εμπλέκονται οι επιστήμονες 

καθώς μελετούν και κατασκευάζουν μοντέλα και θεωρίες για τον κόσμο (NGSS Lead States, 

2013). Για την εκπαίδευση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες έχουν προταθεί οι 

ακόλουθες οκτώ πρακτικές (NRC, 2012): (α) υποβολή ερωτημάτων, (β) ανάπτυξη και χρήση 

μοντέλων, (γ) σχεδίαση και πραγματοποίηση έρευνας, (δ) ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, 

(ε) χρήση μαθηματικής και υπολογιστικής σκέψης, (στ) συγκρότηση εξηγήσεων, (ζ) εμπλοκή 

σε επιχειρηματολογία που εδράζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και (η) απόκτηση, αξιολόγηση 

και ανταλλαγή πληροφοριών.  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην πρακτική που αφορά στην επιχειρηματολογία. 

Ο όρος επιχείρημα ενός μαθητή και μιας μαθήτριας στην εργασία αυτή  χρησιμοποιείται 

προκειμένου να αναφερθούμε στην απάντηση που παρέχει ο μαθητής και η μαθήτρια σε μια 

ερώτηση που του/της τίθεται και στην αιτιολόγηση που προτείνει προκειμένου να 

υποστηρίξει την απάντησή του/της (Σκουμιός & Χατζηνικήτα, 2014).  

Αναφορικά με τη δομή ενός επιχειρήματος, οι McNeill και Krajcik (2012) με βάση το 

μοντέλο  του Toulmin (1958), θεωρούν ότι ένα επιχείρημα συντίθεται από τέσσερα 

συστατικά στοιχεία: ισχυρισμό (claim), αποδεικτικά στοιχεία (evidence), συλλογισμό 

(reasoning) και αντίκρουση (rebuttal).  Ειδικότερα, ο ισχυρισμός είναι ένα συμπέρασμα που 

απαντά σε μια ερώτηση. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι τα δεδομένα εκείνα που 

υποστηρίζουν τον ισχυρισμό. Ο συλλογισμός συνδέει τον ισχυρισμό με τα αποδεικτικά 

στοιχεία και φανερώνει τον λόγο για τον οποίο τα δεδομένα θεωρούνται ως αποδεικτικά 

στοιχεία που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό χρησιμοποιώντας επιστημονικές αρχές. Η 

αντίκρουση αιτιολογεί πώς ή γιατί ένας εναλλακτικός ισχυρισμός είναι λανθασμένος. 

Η ποιότητα ενός επιχειρήματος καθορίζεται από τη δομή και το περιεχόμενό του (McNeill 

et al., 2006). Η δομή ενός επιχειρήματος σχετίζεται με την ύπαρξη και την επάρκεια των 

συστατικών στοιχείων του. Το περιεχόμενο ενός επιχειρήματος σχετίζεται με την 

καταλληλότητα των συστατικών στοιχείων του όταν αυτά αξιολογούνται σε σχέση με τη 

σχολική γνώση. 

Οι Σκουμιός και Χατζηνικήτα (2014), έχουν προτείνει ένα πλαίσιο αξιολόγησης της 

ποιότητας των γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών στο οποίο αξιολογούνται η δομή των 
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επιχειρημάτων, το περιεχόμενο και τα γλωσσικά χαρακτηριστικά τους. Στο πλαίσιο αυτό, όσο 

αφορά τη δομή εξετάζεται η ύπαρξη και η επάρκεια των συστατικών στοιχείων ενός 

επιχειρήματος (ισχυρισμός, αποδεικτικά στοιχεία, συλλογισμός και αντίκρουση) ανεξάρτητα 

από το εννοιολογικό τους περιεχόμενο. Οι Σκουμιός και Χατζηνικήτα (2014) επισημαίνουν 

ότι ένα επιχείρημα είναι επαρκές όταν περιλαμβάνει: (α) έναν ισχυρισμό που απαντά στην 

ερώτηση, (β) όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, 

(γ) ένα συλλογισμό που εμπλέκει αρχές και συνδέει -μέσω των αρχών- τα αποδεικτικά 

στοιχεία με τον ισχυρισμό και (δ) μια αντίκρουση με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και 

συλλογισμό». Όσο αφορά το περιεχόμενο των επιχειρημάτων, εξετάζεται η καταλληλότητά 

των συστατικών στοιχείων του όταν αυτά αξιολογούνται σε σχέση με την επιστημονική 

γνώση (ή σχολική γνώση), ανεξάρτητα από την επάρκειά τους. Κατάλληλο χαρακτηρίζεται 

ένα επιχείρημα όταν περιλαμβάνει: (α) ένα κατάλληλο ισχυρισμό, (β) κατάλληλα αποδεικτικά 

στοιχεία, (γ) συλλογισμό που εμπλέκει κατάλληλες αρχές και συνδέει μέσω αυτών τα 

αποδεικτικά στοιχεία με τον ισχυρισμό και (δ) αντίκρουση με κατάλληλα αποδεικτικά 

στοιχεία και συλλογισμό. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται και τα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά των επιχειρημάτων. Για την αξιολόγησή τους λαμβάνονται υπόψη η 

συγκρότηση των προτάσεων, το λεξιλόγιο και η ορθότητα των γλωσσικών συμβάσεων όπως 

είναι οι γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες και οι κανόνες στίξης (Σκουμιός & Χατζηνικήτα, 

2014). 

 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Αναφορικά με την ποιότητα των επιχειρημάτων που συγκροτούν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες, προέκυψε ότι συνήθως προτείνουν ισχυρισμούς χωρίς να τους αιτιολογούν 

(Jiménez-Aleixandre, Rodríguez & Duschl, 2000; Sadler, 2004) ή προτείνουν μη επαρκή και 

ακατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για υποστήριξη των ισχυρισμών (Bell & Linn, 2000; Chinn 

& Brewer, 2001; Heng, Surif, & Seng, 2015; Jiménez-Aleixandre et al., 2000; McNeill & Krajcik, 

2012; Moje et al., 2004; Sadler, 2004; Sandoval & Millwood, 2005). Επίσης, οι μαθητές  και οι 

μαθήτριες σπάνια χρησιμοποιούν συλλογισμούς και αντικρούσεις στα επιχειρήματα που 

παράγουν (Lizotte et al., 2003; McNeill & Krajcik, 2007, 2012; Moje et al., 2004; Sadler, 2004; 

Songer & Gotwals, 2012; Zeidler, 1997). 

Η παραπάνω έρευνα για την ποιότητα των επιχειρημάτων έχει επικεντρωθεί σε μαθητές 

και μαθήτριες κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης,  δεν εντοπίζονται έρευνες 

που να εστιάζουν στη διακριτή αξιολόγηση της δομής, του περιεχομένου και των γλωσσικών 

χαρακτηριστικών των επιχειρημάτων των μαθητών και των μαθητριών. Επιπρόσθετα, 
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μολονότι έχουν μελετηθεί επαρκώς οι αντιλήψεις των μαθητών και των μαθητριών για το 

φως και τα φαινόμενα της οπτικής (Καλπία & Μίχας, 2009; La Rosa, Mayer, Patrizi & Vicentini-

Missoni, 1984; Χαραλαμποπούλου, Κοσμοπούλου, Ραβάνης, & Παπαμιχαήλ, 1997), 

απουσιάζουν έρευνες που να μελετούν την ποιότητα των γραπτών επιχειρημάτων των 

μαθητών σε θέματα οπτικής.  

Αναδύεται, λοιπόν, η αναγκαιότητα πραγματοποίησης μιας έρευνας, στην οποία θα 

διερευνάται  η ποιότητα των γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών και των μαθητριών του 

δημοτικού σχολείου για την εννοιολογική περιοχή του φωτός. 

 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη μελέτη της ποιότητας των επιχειρημάτων που παράγουν 

οι μαθητές και οι μαθήτριες όταν απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν στη διάδοση του 

φωτός και τις σκιές. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της  ποιότητας των 

γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών και των μαθητριών της Ε΄ τάξης του δημοτικού 

σχολείου για τη διάδοση του φωτός και τις σκιές. 

Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας αυτής είναι τα ακόλουθα: 

1) Ποιο είναι το επίπεδο της δομής των επιχειρημάτων που συγκροτούν οι μαθητές και 

οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για τη διάδοση του φωτός και τις 

σκιές;  

2)  Ποιο είναι το επίπεδο του περιεχομένου των επιχειρημάτων που συγκροτούν οι 

μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για τη διάδοση του 

φωτός και τις σκιές;  

3) Ποιο είναι το επίπεδο των γλωσσικών στοιχείων των επιχειρημάτων που 

συγκροτούν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για τη 

διάδοση του φωτός και τις σκιές;  

 

 

Μεθοδολογία 

Ερευνητική διαδικασία και συμμετέχοντες 

Η παρούσα εργασία συνιστά μια ποσοτική έρευνα και πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. 

Στην πρώτη φάση, διαμορφώθηκε το εργαλείο συλλογής των δεδομένων που ήταν ένα 

ερωτηματολόγιο (πιλοτική έρευνα). Στη δεύτερη φάση, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε 

από 60 μαθητές και μαθήτριες της Ε’ τάξης δύο δημοτικών σχολείων και στη συνέχεια 

αναλύθηκαν οι 180 απαντήσεις τους (κύρια έρευνα).  
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Για την έρευνα ζητήθηκε άδεια από τους διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι 

ενημερώθηκαν για τους στόχους και το περιεχόμενο της έρευνας και έδωσαν την 

συγκατάθεσή τους. Επίσης, ενημερώθηκαν και οι γονείς των μαθητών και μαθητριών για την 

παρούσα έρευνα και συναίνεσαν.   

 

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

Ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το γραπτό ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο που συγκροτήθηκε αρχικά επιδόθηκε ατομικά σε μικρό αριθμό μαθητών 

της Ε’ Δημοτικού (5 μαθητές) προκειμένου να αποσαφηνιστούν σημεία δυσνόητα για αυτούς 

(πιλοτική έρευνα). Επιπλέον δόθηκε σε δυο ερευνητές της διδακτικής των Φυσικών 

Επιστημών για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκυρότητας και έγιναν οι σχετικές τροποποιήσεις.  

Στην τελική μορφή του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονταν τρεις ερωτήσεις στις οποίες 

οι μαθητές κλήθηκαν να προβλέψουν και να αιτιολογήσουν ζητήματα που αφορούν στη 

διάδοση του φωτός και τις σκιές (βλ. Παράρτημα). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα 

ζητήματα που διερευνήθηκαν και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αντιστοιχούν σε 

κάθε περίπτωση. 

 

Ζητήματα Ερωτήσεις 

Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός 1 

Εξάρτηση ύψους της σκιάς από την απόσταση του 

αντικειμένου από την φωτεινή πηγή 

2 

Εξάρτηση του ύψους της σκιάς από το μέγεθος του 

αντικειμένου 

3 

Πίνακας 1: Τα ζητήματα που αφορούν στη διάδοση του φωτός και τις σκιές και οι 

αντίστοιχες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

 

 Η απάντηση που πρότεινε κάθε μαθητής και καθεμιά μαθήτρια σε κάθε ερώτηση που 

τους τέθηκε ήταν η μονάδα ανάλυσης της παρούσας έρευνας.  

Η αξιολόγηση της ποιότητας των επιχειρημάτων των μαθητών και των μαθητριών της Ε’ 

τάξης του δημοτικού για τη διάδοση του φωτός και τις σκιές πραγματοποιήθηκε με το 

πλαίσιο που προτάθηκε από τους Σκουμιό και Χατζηνικήτα (2014). Με τη βοήθεια αυτού του 

πλαισίου αξιολογούνται η δομή, το περιεχόμενο και τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρημάτων των μαθητών και των μαθητριών (βλ. Πίνακες 2, 3 και 4).  
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Συστατικά στοιχεία Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 

Ισχυρισμός Δεν προτείνει 

ισχυρισμό 

Προτείνει ανεπαρκή 

ισχυρισμό 

Προτείνει επαρκή 

ισχυρισμό 

Αποδεικτικά στοιχεία Δεν προτείνει 

αποδεικτικά στοιχεία 

Προτείνει ανεπαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία 

Προτείνει επαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία 

Συλλογισμός Δεν προτείνει 

συλλογισμό 

Προτείνει συλλογισμό 

που εμπλέκει αρχές ή 

συνδέει ανεπαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία 

με τον ισχυρισμό 

Προτείνει συλλογισμό 

που εμπλέκει αρχές 

και συνδέει επαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία 

με τον ισχυρισμό 

Αντίκρουση Δεν προτείνει 

αντίκρουση 

Προτείνει ανεπαρκή 

αντίκρουση 

Προτείνει επαρκή 

αντίκρουση 

Πίνακας 2: Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (σε επίπεδα) της δομής των 

γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών (Σκουµιός & Χατζηνικήτα, 2014) 
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Πίνακας 3: Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (σε επίπεδα) του 

περιεχομένου των γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών (Σκουµιός & Χατζηνικήτα, 2014) 

 

Στοιχεία Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 

Συγκρότηση 

προτάσεων 

Ατελείς προτάσεις Πλήρεις προτάσεις με 

απλή δομή 

Πλήρεις προτάσεις με 

σύνθετη δομή 

Λεξιλόγιο Εσφαλμένη χρήση 

λέξεων 

Περιορισμένο 

λεξιλόγιο 

Εξειδικευμένο 

λεξιλόγιο 

Γλωσσικές συμβάσεις 

(γραμματικά, 

ορθογραφικά, 

συντακτικά λάθη ή 

λάθη στα σημεία 

στίξης) 

Περισσότερα από τρία 

λάθη 

Έως τρία λάθη Χωρίς λάθη 

Πίνακας 4: Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (σε επίπεδα) των γλωσσικών 

χαρακτηριστικών των γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών (Σκουµιός & Χατζηνικήτα, 

2014) 

 

Συστατικά στοιχεία Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 

Ισχυρισμός Δεν προτείνει 

ισχυρισμό ή προτείνει  

ακατάλληλο ισχυρισμό 

Προτείνει μερικώς 

κατάλληλο ισχυρισμό 

Προτείνει κατάλληλο 

ισχυρισμό 

Αποδεικτικά στοιχεία Δεν προτείνει 

αποδεικτικά στοιχεία 

ή προτείνει 

ακατάλληλα 

αποδεικτικά στοιχεία 

Προτείνει μερικώς 

κατάλληλα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

Μπορεί να υπάρχουν 

και μη κατάλληλα 

αποδεικτικά στοιχεία 

Προτείνει κατάλληλα 

αποδεικτικά στοιχεία 

Συλλογισμός Δεν προτείνει 

συλλογισμό ή 

προτείνει  ακατάλληλο 

συλλογισμό 

Προτείνει συλλογισμό 

που εμπλέκει 

κατάλληλες αρχές ή 

συνδέει κατάλληλα τα 

αποδεικτικά στοιχεία 

με τον ισχυρισμό 

Προτείνει  συλλογισμό 

που εμπλέκει 

κατάλληλες αρχές και 

συνδέει κατάλληλα τα 

αποδεικτικά στοιχεία 

με τον ισχυρισμό 

Αντίκρουση Δεν προτείνει 

αντίκρουση ή 

προτείνει  ακατάλληλη 

αντίκρουση 

Προτείνει μερικώς 

κατάλληλη αντίκρουση 

Προτείνει κατάλληλη 

αντίκρουση 
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Αποτελέσματα 

Δομή επιχειρημάτων 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των επιπέδων επάρκειας των συστατικών στοιχείων 

των επιχειρημάτων των μαθητών και μαθητριών της Ε’ Δημοτικού για τη διάδοση του φωτός 

και τις σκιές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Τα επίπεδα επάρκειας των συστατικών στοιχείων των επιχειρημάτων των 

μαθητών και μαθητριών: Ποσοστά 

 

Από το Σχήμα 1 προκύπτει ότι κυριαρχούν οι ισχυρισμοί που ως προς την επάρκειά τους 

κατατάσσονται στο επίπεδο 2, ενώ είναι περιορισμένοι οι ισχυρισμοί που ανήκουν στα 

επίπεδα 1 και 0. Αναφορικά µε την επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων των επιχειρημάτων 

διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους ανήκει στο επίπεδο 1, είναι μικρότερα τα 

ποσοστά τους που κατατάσσονται στα επίπεδα 0 και 2. Σχετικά µε τους συλλογισμούς και τις 

αντικρούσεις προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος τους ανήκει στο επίπεδο 0, είναι μικρότερο 

το ποσοστό τους που εντάσσεται στο επίπεδο 1, ενώ είναι ιδιαίτερα περιορισμένο το 

ποσοστό τους που ανήκει στο επίπεδο 2. 

 

Περιεχόμενο επιχειρημάτων 

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των επιπέδων καταλληλότητας των συστατικών 

στοιχείων των επιχειρημάτων των μαθητών και μαθητριών της Ε’ Δημοτικού για τη διάδοση 

του φωτός και τις σκιές. 
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Σχήμα 2: Τα επίπεδα καταλληλότητας των συστατικών στοιχείων των επιχειρημάτων 

των μαθητών και μαθητριών: Ποσοστά 

 

Από το Σχήμα 2 προκύπτει ότι, ως προς την καταλληλότητά τους, οι περισσότεροι 

ισχυρισμοί των μαθητών κατατάσσονται στο επίπεδο 0, ενώ είναι µικρότερα τα ποσοστά των 

ισχυρισμών που ανήκουν στα επίπεδα 2 και 1. Σχετικά µε την καταλληλότητα των 

αποδεικτικών στοιχείων διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα ανήκουν στο επίπεδο 0, ενώ είναι 

συγκριτικά λιγότερα τα αποδεικτικά στοιχεία που εντάσσονται στα επίπεδα 1 και 2. 

Αναφορικά µε την καταλληλότητα των συλλογισμών και των αντικρούσεων προκύπτει ότι 

κυριαρχούν οι συλλογισμοί και οι αντικρούσεις που ανήκουν στο επίπεδο 0, είναι λιγότεροι 

οι συλλογισμοί και οι αντικρούσεις που εντάσσονται στο επίπεδο 1, ενώ είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένοι οι συλλογισμοί και οι αντικρούσεις που ανήκουν στο επίπεδο 2. 

 

Γλωσσικά χαρακτηριστικά επιχειρημάτων 

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά των επιπέδων των γλωσσικών χαρακτηριστικών των 

συστατικών στοιχείων των επιχειρημάτων των μαθητών και μαθητριών της Ε’ Δημοτικού για 

τη διάδοση του φωτός και τις σκιές. 
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Σχήμα 3: Τα επίπεδα των γλωσσικών χαρακτηριστικών των επιχειρημάτων των μαθητών 

και μαθητριών: Ποσοστά 

 

Αναφορικά με τη συγκρότηση προτάσεων, τα περισσότερα επιχειρήματα συντίθενται 

από προτάσεις με απλή δομή (60%), ενώ είναι περιορισμένα τα επιχειρήματα που 

αποτελούνται από προτάσεις με σύνθετη δομή (25%). Επίσης, η πλειοψηφία των 

επιχειρημάτων συντίθενται από απλό λεξιλόγιο (73%), ενώ είναι μικρότερο το ποσοστό των 

επιχειρημάτων που περιλαμβάνουν εξειδικευμένο λεξιλόγιο (17%). Σχετικά με τις γλωσσικές 

συμβάσεις τα περισσότερα επιχειρήματα έχουν έως τρία λάθη (57%), ενώ είναι περιορισμένα 

τα επιχειρήματα που δεν περιλαμβάνουν γλωσσικά λάθη (11%).  

 

Συμπεράσματα 

Μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι η ποιότητα των γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών 

και των μαθητριών για το φως και τις σκιές είναι χαμηλή. Ειδικότερα, οι περισσότεροι 

μαθητές και οι περισσότερες μαθήτριες πρότειναν επιχειρήματα επαρκή ως προς τον 

ισχυρισμό αλλά ανεπαρκή ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία, τον συλλογισμό και την 

αντίκρουση. Επίσης, τα συστατικά στοιχεία (ισχυρισμός, αποδεικτικά στοιχεία, συλλογισμός 

και αντίκρουση) των περισσότερων επιχειρημάτων ήταν ακατάλληλα. Επιπρόσθετα, τα 

γλωσσικά στοιχεία των περισσότερων επιχειρημάτων ήταν μέσου επιπέδου. 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που 

αφορούν σε μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι έρευνες αυτές 

αναφέρουν ότι στα επιχειρήματα των μαθητών και των μαθητριών κυριαρχούν οι ισχυρισμοί 
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με περιορισμένη αιτιολόγηση (Jiménez-Aleixandre, Rodríguez & Duschl, 2000) και ότι οι 

μαθητές και οι μαθήτριες προτείνουν μη επαρκή ή ακατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία 

(McNeill, & Krajcik, 2008). Επιπλέον σπάνια προβάλλουν συλλογισμούς και αντικρούσεις 

προκειμένου να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους (Bell & Linn, 2000; McNeill, Lizotte, 

Krajcik & Marx, 2006; Songer, Kelcey, & Gotwals, 2009).  

Η χαμηλή ποιότητα των επιχειρημάτων των μαθητών και των μαθητριών μπορεί να 

αποδοθεί στην έλλειψη κατανόησης του περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών και στην 

έλλειψη γνώσης της δομής ενός επιχειρήματος. Στη διάρκεια της μαθησιακής πορείας των 

μαθητών και των μαθητριών στις Φυσικές Επιστήμες, σπάνια τους παρέχονται ευκαιρίες να 

αξιολογούν επιχειρήματα και σπάνια υποστηρίζονται στην προσπάθειά τους να συγκροτούν 

επιχειρήματα (Newton, Driver & Osborne, 1999). 

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα ευρήματα της παρούσας εργασίας υπόκεινται 

σε περιορισμούς. Ένας βασικός περιορισμός της έρευνας είναι το μικρό δείγμα μαθητών και 

μαθητριών, που ήταν 61 μαθητές και μαθήτριες από δύο δημοτικά σχολεία μιας πόλης. 

Επιπλέον, η έρευνα πραγματοποιήθηκε μόνο με τη χρήση ερωτηματολογίου γεγονός που 

αποτελεί έναν επιπρόσθετο περιορισμό. 

Η παρούσα εργασία διερεύνησε  την ποιότητα των γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών 

και μαθητριών της Ε’ τάξης του δημοτικού σχολείου για τη διάδοση του φωτός και τις σκιές 

χρησιμοποιώντας ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Προτείνεται να αναπτυχθεί 

νέο εκπαιδευτικό υλικό για το φως και τις σκιές που να αποσκοπεί στη βελτίωση των 

επιχειρημάτων των μαθητών και των μαθητριών, να εφαρμοστεί στο σχολικό πλαίσιο και να 

αξιολογηθούν τα μαθησιακά του αποτελέσματα αναφορικά με την ποιότητα των 

επιχειρημάτων που παράγουν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Επιπρόσθετα, η παρούσα 

εργασία εστιάστηκε στην ποιότητα μόνο των γραπτών επιχειρημάτων. Προτείνεται η μελέτη 

των προφορικών επιχειρημάτων των μαθητών και των μαθητριών για τη διάδοση του φωτός 

και τις σκιές και σύγκρισή τους με την ποιότητα των γραπτών επιχειρημάτων τους. 
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Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο 

 

 

 

 

 Καλημέρα και να έχεις μία όμορφη μέρα! Το όνομά μου είναι Ήλιος και ίσως να με 

έχεις προσέξει εκεί ψηλά στον ουρανό, φορώντας πάντα γυαλιά ηλίου για να προστατέψεις 

τα μάτια σου από τη λάμψη μου, φυσικά! Ως γνωστόν εκπέμπω το πιο γρήγορο πράγμα στον 

κόσμο, οπότε θα προσπαθήσω να σου πω γρήγορα όσα θέλω να σου πω! 

 

 

 

 

 

 

 

Το ερωτηματολόγιο που έχεις στα χέρια σου δεν έχει σκοπό να σε 

αξιολογήσει, αλλά είναι μέρος μιας έρευνας στην οποία μελετάται το πως γράφεις τα 

επιχειρήματά σου για τη διάδοση του φωτός και τις σκιές. 

Διάβασε την κάθε ερώτηση προσεκτικά και απάντησε με γνώμονα τις γνώσεις σου 

αιτιολογώντας τις απαντήσεις σου. 

  

Σε παρακαλώ να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις γιατί έτσι τα αποτελέσματα της έρευνας 

θα είναι ακόμα πιο έγκυρα! 

Άργησα να τα πω; Δεν νομίζω! Σε ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο σου και την προσπάθειά 

σου να βοηθήσεις στην έρευνα! 

 

Στοιχεία για εσένα: 

 

Φύλο: Αγόρι    Κορίτσι    

 

Έχεις διδαχθεί στο δημοτικό την ενότητα του φωτός; Ναι  Όχι  

Έχεις διδαχθεί στο δημοτικό την ενότητα για τη διάδοση του φωτός; Ναι  Όχι  
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Έχεις διδαχθεί στο δημοτικό την ενότητα για το φως και τις σκιές; Ναι  Όχι  

 

Ερωτήσεις 

Ερώτηση 1 

Ο Νίκος μελετά τη διάδοση του φωτός. Πήρε κεριά, λεπτούς σωλήνες και τετράγωνα 

χαρτόνια που είχαν μια οπή στο κέντρο τους. Στα τέσσερα παρακάτω σχήματα φαίνονται τα 

πειράματα που έκανε. Στο Σχήμα 1 ο σωλήνας είναι ευθύγραμμος, ενώ στο Σχήμα 3 ο 

σωλήνας είναι καμπυλόγραμμος.  Στο Σχήμα 2 τα σημεία Α, Β και C, βρίσκονται στην ίδια 

ευθεία γραμμή, ενώ στο Σχήμα 4 τα σημεία Α, Β και C δεν είναι στην ίδια ευθεία γραμμή. 

 

Με βάση τα πειράματα που έκανε βρήκε ότι με το μάτι του μπορεί να βλέπει τη φλόγα του 

κεριού μόνο στα πειράματα που απεικονίζονται στα Σχήματα 1 και 2, ενώ δεν μπορούσε να 

την βλέπει στα πειράματα που απεικονίζονται στα Σχήματα 3 και 4. 

 

Ο Νίκος και οι συμμαθητές του χρειάζονται τη βοήθειά σου. Οι συμμαθητές του έχουν 

διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον τρόπο διάδοσης του φωτός. Χρησιμοποίησε τις 

πληροφορίες που βρήκε ο Νίκος για να γράψεις και να αιτιολογήσεις την απάντησή σου στην 

παρακάτω ερώτηση του:  

 

Το φως διαδίδεται ευθύγραμμα ή καμπυλόγραμμα; 

Όταν γράφεις την απάντησή σου, μην ξεχάσεις: (α) να την αιτιολογήσεις όσο πιο αναλυτικά 

μπορείς και (β) να πείσεις τον Νίκο και τους συμμαθητές του ότι η δική σου απάντηση είναι 

ορθή και οποιαδήποτε άλλη απάντηση είναι λανθασμένη.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1 Σχήμα 2 

Σχήμα 3 
Σχήμα 4 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 2 

Η Ελένη και ο Γιάννης μελετούν τις σκιές. Ο Γιάννης ήταν ανάμεσα σε μια φωτεινή πηγή και 

σε ένα τοίχο. Ο Γιάννης πλησίαζε προς τον τοίχο και η Ελένη μετρούσε τη σκιά του στον τοίχο.  

 

Από τις μετρήσεις που έκαναν προέκυψε ο παρακάτω πίνακας. 

Απόσταση του 

Γιάννη από τη 

φωτεινή πηγή 

Ύψος του Γιάννη Ύψος της σκιάς του 

Γιάννη 

Χρώμα της 

μπλούζας του 

Γιάννη 

2,00μ. 1,50μ. 3,75μ. κόκκινο 

2,30μ. 1,50μ. 3,26μ. πράσινο 

2,50μ. 1,50μ. 3,00μ. μπλε 

2,60μ. 1,50μ. 2,88μ. κόκκινο 

 

Η Ελένη και οι συμμαθητές της χρειάζονται τη βοήθειά σου. Οι συμμαθητές της έχουν 

διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι επηρεάζει το ύψος της σκιάς του Γιάννη. 

Χρησιμοποίησε τις πληροφορίες που βρήκε η Ελένη για να γράψεις και να αιτιολογήσεις την 

απάντησή σου στην παρακάτω ερώτησή της:  

 

Τι επηρεάζει το ύψος της σκιάς όταν το ύψος του αντικειμένου μένει σταθερό; 

Όταν γράφεις την απάντησή σου, μην ξεχάσεις: (α) να την αιτιολογήσεις όσο πιο αναλυτικά 

μπορείς και (β) να πείσεις την Ελένη και τους συμμαθητές της ότι η δική σου απάντηση είναι 

ορθή και οποιαδήποτε άλλη απάντηση είναι λανθασμένη.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 3 

Η Ελένη και ο Γιάννης αποφάσισαν να συνεχίσουν τα πειράματα με τις σκιές για να δουν και 

αν άλλοι παράγοντες επηρεάζουν το ύψος μιας σκιάς. Έτσι όταν πλέον νύχτωσε πήραν ένα 

κερί και το τοποθέτησαν πάνω σε ένα γραφείο. Η Ελένη πρότεινε να πάρουν διάφορα 

αντικείμενα για να τα τοποθετήσουν ανάμεσα στο κερί και στον τοίχο του δωματίου. 

Μάλιστα, βρήκε μία μπαμπούσκα, η οποία περιείχε πολλές μικρότερες φιγούρες μέσα της, 

οι οποίες ήταν ότι ακριβώς χρειάζονταν για το πείραμα.   

 

 

 

 

 

Οι σκιές των φιγούρων στον τοίχο φαίνονταν ως εξής: 
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Στον παρακάτω πίνακα κατέγραψαν τα εξής αποτελέσματα: 

Απόσταση της 

φιγούρας από τη 

φωτεινή πηγή 

Ύψος της φιγούρας Ύψος της σκιάς της 

φιγούρας 

Υλικό φιγούρας 

1,00μ. 21 εκ. 63 εκ. Ξύλο 

1,00μ. 18εκ. 54εκ. Ξύλο 

1,00μ. 15εκ. 45 εκ. Ξύλο 

1,00μ. 12εκ. 36 εκ. Ξύλο 

1,00μ. 9εκ. 27εκ. Ξύλο 

1,00μ. 6εκ 18 εκ. Ξύλο 

1,00μ. 3εκ. 9 εκ. Ξύλο 

 

Η Ελένη και ο Γιάννης χρειάζονται ξανά τη βοήθειά σου. Χρησιμοποίησε τις πληροφορίες που 

βρήκε η Ελένη για να γράψεις και να αιτιολογήσεις την απάντησή σου στην παρακάτω 

ερώτησή της:  

 

Τι επηρεάζει το ύψος της σκιάς όταν η απόσταση του αντικειμένου από τη φωτεινή πηγή 

παραμένει σταθερή; 

Όταν γράφεις την απάντησή σου, μην ξεχάσεις: (α) να την αιτιολογήσεις όσο πιο αναλυτικά 

μπορείς και (β) να πείσεις τα δύο παιδιά ότι η δική σου απάντηση είναι ορθή και 

οποιαδήποτε άλλη απάντηση είναι λανθασμένη.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Σ’ ευχαριστώ 

πολύ! 



 

[84] 
 

Οι "Δέκα χιλιάδες μέλισσες" του Άντη Ροδίτη: Όταν η πεζογραφία 

συναντά την ποίηση 

 

Χριστοδουλίδου Λουίζα 
Αν. Kαθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.  

xristod@rhodes.aegean.gr 
 

Κέκερης Γεώργιος 
Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Τ.Δ.Ε. 

pre16268@rhodes.aegean.gr 
 

 

Περίληψη 

Η νεοελληνική λογοτεχνία της Κύπρου σφραγίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ιστορικές εμπειρίες που 

βίωσε το νησί, εμπειρίες οι οποίες επηρέασαν και την ελλαδική λογοτεχνική παραγωγή. Στην παρούσα 

εργασία επιχειρείται η παρουσίαση των βασικότερων θέσεων του Κύπριου συγγραφέα Άντη Ροδίτη 

για τη σύγχρονη πορεία της Μεγαλονήσου, όπως αυτές εμφανίζονται στο μυθιστόρημά του Δέκα 

χιλιάδες μέλισσες (focustext), η ανάδειξη της λογοτεχνικής αξίας του κειμένου αλλά και η διακειμενική 

σύνδεσή του με το ποίημα του Παντελή Μηχανικού «Ονήσιλος» το οποίο φωτίζει και τον συμβολικό 

τίτλο. Το μυθιστόρημα Δέκα χιλιάδες μέλισσες καταγράφεται ως ρεαλιστικό, με ξεκάθαρη πολιτική 

θέση. Σε αυτό ο Άντης Ροδίτης δεν επιχειρεί να αποδώσει τη μία και μοναδική αλήθεια αλλά βασικό 

του μέλημα είναι να παρουσιάσει, με αφετηρία την περιγραφή του απελευθερωτικού αγώνα της 

Κύπρου, τη δική του αλήθεια σχετικά με τον Μακάριο, την κοινωνία, τον κόσμο, την πολιτική, την 

ιδεολογία. Το μυθιστόρημα αναφέρεται σε πληθώρα ιστορικών προσώπων και κινείται μεταξύ 

ιστορίας και μυθοπλασίας. Στόχος της εργασίας είναι η προβολή του τρόπου με τον οποίο η ποίηση 

και η πεζογραφία μπορούν να αναδείξουν άγνωστες πτυχές ιστορικών γεγονότων, διασύνδεση που 

δυνητικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε θεωρητικό πλαίσιο, στην 

εργασία αναλύεται ο λογοτεχνικός όρος της Διακειμενικότητας (Κristeva, 1969) και ο όρος 

Μυθιστόρημα με θέση (roman à thèse), όροι που και οι δύο συνδέονται οργανικά με το έργο του 

Ροδίτη.  

 

Λέξεις κλειδιά: Πεζογραφία, ποίηση, διακειμενικότητα, αποικιοκρατία, Μακάριος ΙΙΙ, Παντελής 

Μηχανικός, Δέκα χιλιάδες μέλισσες, Ονήσιλος 

 

Abstract 

This paper attempts to present the most important thesis of Antis Roditis on the historical course of 

Cyprus as it appear in his book Ten Thousands Bees and at the same time present the literary value. 

mailto:xristod@rhodes.aegean.gr
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The symbolic title is analyzed and is being investigated intertextual relationship with poem of Pantelís 

Michanikos Onisilos. At the same time, investigated the way in which poetry and prose as forms of 

literature could lighted unknown aspects of historical events, but also how literature holds and plays 

an important role in education. The thesis is divided into four parts. In the first part, the first chapter 

refers to the theoretical context to which the novel relates, and the second chapter analyzes the 

historical context in which Antis Roditis narrates. The second part analyzes the methodology of 

research, the third part analyzes the key themes found in the work of Roditis and emphasizes its 

intertextual relationship with other works of literature. The fourth chapter presents the conclusions, 

makes a suggestion for pedagogical utilization and there are suggestions for future research. Finally, 

the annex list contain the poems in which the Ten Thousand Bees are in dialogue and there are their 

creators' biographies. 

 

Key words: Ιntertextuality, novel, colonialism, turkish invasion, Pantelis Michanikos, Makarios III, 

Onesilos, ten thousand bees 

 

 

Εισαγωγή 

Η εργασία εστιάζεται στο μυθιστόρημα Δέκα Χιλιάδες Μέλισσες του βραβευμένου κύπριου 

λογοτέχνη και κριτικού Άντη Ροδίτη. Το έργο κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τις εκδόσεις 

Αρμός, το 2010. Ο υπότιτλος: «Μυθιστόρημα αληθινών γεγονότων», ενημερώνει τον 

αναγνώστη ότι αυτό που πρόκειται να διαβάσει βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.  

Οι Δέκα Χιλιάδες Μέλισσες συνιστούν ένα πολυεπίπεδο έργο. Δεν είναι απλώς ένα 

ευανάγνωστο μυθιστόρημα  στο οποίο πέραν των μυθοπλαστικών στοιχείων εγκιβωτίζονται 

παρένθετες ιστορίες  με υπαρκτά πρόσωπα (η ιστορία της  δασκάλας αγγλικών του Μακαρίου 

ΙΙΙ, Μάργκαρετ λε Τζετ, ο εξόριστος βασιλιάς Πρέμπε της Γκάνας, επίσης αποικίας των 

Άγγλων) αλλά ένα μυθιστόρημα στο οποίο παρατίθενται ενδιαφέροντα ιστορικά 

ντοκουμέντα, μετά από ενδελεχή αρχειακή έρευνα. Το έργο φωτίζει το παρασκήνιο και τον 

ρόλο που διαδραμάτισε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ στις διαπραγματεύσεις για την Ένωση 

της Κύπρου με την Ελλάδα. Η Κύπρος υπήρξε αποικία των Άγγλων από το 1878 μέχρι το 1960·  

ο Μακάριος εξορίστηκε από τον Μάρτιο του 1956 μέχρι τον Απρίλιο του 1957, μεσούντος του 

απελευθερωτικού ενωτικού αγώνα του 55-59, και στη συνέχεια ξεκίνησε η δρομολόγηση της 

λύσης του κυπριακού ζητήματος, η οποία κατέληξε στις γνωστές συμφωνίες Ζυρίχης - 
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Λονδίνου1, βάσει των οποίων το 1960 δημιουργήθηκε η κολοβή Κυπριακή Δημοκρατία2. Τα 

μεσάνυχτα της 15ης προς τη 16η Αυγούστου του 1960, στην αίθουσα του μεταβατικού 

Υπουργικού Συμβουλίου (αργότερα Μέγαρο της Βουλής των Αντιπροσώπων) στη Λευκωσία, 

έγινε η επίσημη ανακήρυξη, όταν ο τελευταίος βρετανός κυβερνήτης της Κύπρου Σερ Χιου 

Φουτ, διάβασε προκήρυξη της Βασίλισσας της Αγγλίας σύμφωνα με την οποία η Μεγάλη 

Βρετανία εγκατέλειπε την κυριαρχία της στο νησί, εκτός φυσικά από τις περιοχές όπου θα 

διατηρούσε στρατιωτικές βάσεις (Κρανιδιώτης, 1981). 

Μέχρι όμως να φτάσουμε στη 16η Αυγούστου του 1960 σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παραθέτει ο συγγραφέας στο μυθιστόρημά του – στοιχεία που ήρθαν στο φως μετά από 

επισταμένη έρευνα και στα έγγραφα του Foreign Office – ο Μακάριος είχε αλλάξει στάση, ως 

προς το ζήτημα της ένωσης με την Ελλάδα. Παρατηρήθηκε μια τάση συμβιβασμού που 

σήμανε την απεμπόληση του μείζονος και διαχρονικού στόχου των Ελλήνων του νησιού για 

Ένωση. Γι’ αυτό και η υπαναχώρηση του Μακαρίου προκάλεσε αντιδράσεις σε Κύπρο και 

Ελλάδα, καθώς χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «μειοδοσία», τόσο για την απεμπόληση της 

Ένωσης όσο και για τα υπερ-προνόμια που παραχωρήθηκαν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα 

αλλά και στην Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη.  

Χωρίς αμφιβολία οι Δέκα χιλιάδες μέλισσες συνιστούν ένα άρτια δομημένο λογοτεχνικά 

έργο με ενδιαφέρουσα πλοκή, «εναλλαγές ύφους και γλώσσας, οι διάφορες μορφές της 

οποίας λειτουργούν ως οχήματα ευρύτερης ιστορικής και πολιτισμικής έκφανσης. Η 

πεζογραφία η ποίηση και η ιστορία διαλέγονται αδιάλειπτα σʼ αυτό το σημαντικό έργο, το 

οποίο αποτελεί προϊόν αναζήτησης των πνευματικών, ιστορικών και κοινωνικών ζυμώσεων 

της εποχής εκείνης» (Μάτσος, 2010). 

 

Θεωρητικό πλαίσιο  

Η λογοτεχνία είναι μία έννοια ανοιχτή, η οποία νοηματοδοτείται ανάλογα με την εποχή και 

τον πολιτισμό κάθε κοινωνίας. Ένα λογοτεχνικό έργο στηρίζεται στη δημιουργική φαντασία 

 
1Οι Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, που υπογράφηκαν το 1959 μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, 
ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, ήταν οι Συνθήκες με τις οποίες τερματίστηκε η βρετανική 
κυριαρχία επί της Κύπρου και ιδρύθηκε ανεξάρτητο κυπριακό κράτος. Οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου είχαν 
υπογραφεί η μεν πρώτη στο ξενοδοχείο Ντόλτερ της Ζυρίχης στις 11 Φεβρουαρίου του 1959 από τους 
Κωνσταντίνο Καραμανλή και Αντνάν Μεντερές, πρωθυπουργό της Τουρκίας, η δε δεύτερη στο Λάνκαστερ Χάουζ 
του Λονδίνου στις 19 Φεβρουαρίου του 1959, από τους δύο προαναφερθέντες συν τον Βρετανό ομόλογό τους 
Χάρολντ Μακμίλαν, ενώ κάποια συνημμένα κείμενα είχαν υπογραφεί από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Γ' 
και τον αντιπρόεδρο Φαζίλ Κιουτσούκ οι οποίοι είχαν γνώση του συνόλου των συμφωνιών. 
2 Ας σημειωθεί ότι ο Γ. Σεφεριάδης (Γιώργος Σεφέρης, πρέσβης της Ελλάδος τότε στο Λονδίνο είχε αποκλειστεί 
από «τη Συνδιάσκεψη της Ζυρίχης εξαιτίας των αντιρρήσεών που είχε εκφράσει» (Χατζηβασιλείου, 2019: 24). «Ο 
νέος υπουργός εξωτερικών [Ευάγγελος Αβέρωφ], όπως και όλη η κυβέρνηση, ήθελε να κλείσει γρήγορα το 
Κυπριακό. […] Στους κόλπους της κυβέρνησης, στους διπλωματικούς κύκλους, που ήσαν συνδεδεμένοι με τα 
Ανάκτορα και το νέο υπουργό Εξωτερικών, αλλά και σε άλλους χώρους της πολιτικής και της διανόησης, άρχισαν 
να συζητούνται χαμηλόφωνα ανεξαρτησιακές και διχοτομικές λύσεις» (Γεωργής, 2018: 27). 
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η οποία αναφέρεται στην πραγματικότητα, χωρίς να σκοπεύει στην αντιγραφή της αλλά στην 

υπόδειξη μιας άλλης ανάγνωσης. Καθώς κανένα λογοτεχνικό έργο δεν δομείται σε 

χωροχρονικό κενό, τα ποιήματα και τα πεζογραφήματα αποτελούν προϊόντα της κουλτούρας 

και της ιστορίας που γράφονται (Αποστολίδου, 2003). Κάθε έργο τέχνης αποτελεί μία 

«κατασκευή» εντός ενός συγκεκριμένου κοινωνικού και ιστορικού πλαισίου, η οποία 

ενστερνίζεται μία ορισμένη ιδεολογία, και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ως μια «αθώα» απεικόνιση της πραγματικότητας (Lye, 1997). Η νεότερη κυπριακή λογοτεχνία 

σφραγίζεται από τις ιστορικές εμπειρίες της Κύπρου, συνεπώς έχει έντονα εθνικό χαρακτήρα. 

Η κυπριακή λογοτεχνία, ως μέρος της ευρύτερης νεοελληνικής λογοτεχνίας, συνομιλεί με την 

εποχή της, επηρεάζεται από τα γεωγραφικά και ιδεολογικά ρεύματα και τα γονιμοποιεί με 

ιδιαίτερο τρόπο (Χατζηαντωνίου, 2019).  

Ο Μπαχτίν (1995) σημειώνει ότι η λογοτεχνία, όταν αντλεί την έμπνευσή της από την 

ιστορική εμπειρία, αναπόφευκτα, συνιστά ένα «προσωπικό αφήγημα» του δημιουργού, 

αφού ενυπάρχει σε αυτό, το ιδιαίτερο προσωπικό στοιχείο ως προς την πρόσληψη και την 

ερμηνεία του. Κατά συνέπεια, όσα έργα αντλούν στοιχεία από το ίδιο ιστορικό παρελθόν και 

το ίδιο πολιτισμικό περιβάλλον, διαλέγονται μεταξύ τους. Φωτίζουν τα ίδια τα γεγονότα από 

άλλες όμως οπτικές γωνίες, πολύ ή λίγο διαφορετικές (Πιστόλη, 2019). Οι παραπάνω 

θεωρητικές προσεγγίσεις βρίσκουν εφαρμογή στο μυθιστόρημα του Άντη Ροδίτη: Δέκα 

Χιλιάδες Μέλισσες.  

 

Το μυθιστόρημα  

Το μυθιστόρημα συνιστά ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος, προϊόν της κοινωνίας και της 

κουλτούρας μέσα στην οποία γράφεται και με τις οποίες βρίσκεται σε πολύπλοκη συνομιλία 

είτε εμπρόθετα, θέλοντας δηλαδή να παρέμβει σε συζητήσεις και προβληματισμούς που 

βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε ανεπαίσθητα, χωρίς καν να το συνειδητοποιεί ο συγγραφέας του. 

Ειδικότερα, για το ιστορικό μυθιστόρημα, ο Σαχίνης (1991) τονίζει ότι  «είναι μια επιτυχημένη 

πρόσμιξη του ιστορικού με το φανταστικό και του πραγματικού με το πλασματικό […]. 

Ιστορικό λοιπόν είναι το μυθιστόρημα που έχει θέμα πρόσωπα και γεγονότα μιας 

περασμένης εποχής και δημιουργεί το ιδιαίτερο χρώμα του τόπου και του χρόνου» (Σαχίνης, 

1991: 41). 

Μία συγκεκριμένη κατηγορία μυθιστορήματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας είναι το Μυθιστόρημα με Θέση3 που αποτελεί  απόδοση του γαλλικού 

όρου roman à thèse. Ορίζεται ως ένα λογοτεχνικό είδος που συνενώνει τη λογοτεχνία με την 

 
3 Στο εξής ΜΜΘ 
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ιδεολογία και φανερώνει την ιδιαίτερη σχέση τους. Το ΜΜΘ με θέση στοχεύει να βοηθήσει 

τον αναγνώστη στην πληρέστερη κατανόηση καταστάσεων που είναι σημαντικές για την 

κοινωνία και τον ίδιο.  

Η Κοβάνη (2005) τοποθετεί το μυθιστόρημα με θέση στο ευρύτερο διδακτικό γένος στο 

οποίο εντάσσονται όλα τα ομόλογα είδη που χρησιμοποιούν φανταστικά στοιχεία για την 

εμπέδωση των διδακτικών σκοπών τους (αλληγορία, μύθος, παραβολή κ.ά). Θεωρεί ότι 

πρόκειται για πεζογραφικό είδος, που αφορά κυρίως το μυθιστόρημα αλλά και τη νουβέλα 

ή το διήγημα, το οποίο χρησιμοποιεί τη ρεαλιστική μέθοδο: βασίζεται δηλαδή στην 

αισθητική της αληθοφάνειας και της αναπαράστασης, ενώ ταυτόχρονα καθιστά εμφανή στον 

αναγνώστη τον διδακτικό του στόχο, καθώς επιδιώκει να αποδείξει την εγκυρότητα μιας 

πολιτικής θρησκευτικής, φιλοσοφικής ή αισθητικής θεωρίας και να ακυρώσει αντίπαλες 

θεωρίες. Σύμφωνα με την ίδια το ΜΜΘ μπορεί να θεωρηθεί ως ακραία μορφή του 

μονολογικού μυθιστορήματος, διότι η βασική ιδέα του (θέση) αποτελεί την κυρίαρχη αρχή 

απεικόνισης του κόσμου και ο λόγος των χαρακτήρων είναι απόλυτα υποταγμένος στη 

συγγραφική πρόθεση με αποτέλεσμα να απουσιάζει εντελώς η διαλογική σχέση των ιδεών. 

Το ΜΜΘ αποσκοπεί κυρίως στην τακτοποίηση του κόσμου και όχι στην κατανόησή του 

(Κοβάνη, 2005: 64).  

Η Suleiman (1983) προτείνει τον εξής ορισμό για το μυθιστόρημα με θέση: «Ένα 

μυθιστόρημα με θέση είναι ένα μυθιστόρημα γραμμένο με ρεαλιστικό τρόπο (που βασίζεται 

στην αισθητική της αληθοφάνειας και της αντιπροσώπευσης), το οποίο παρουσιάζει τον 

εαυτό του στον αναγνώστη πρωτίστως με διδακτικό σκοπό, αποζητώντας να αποδείξει την 

εγκυρότητα ενός πολιτικού, φιλοσοφικού ή θρησκευτικού δόγματος» (Suleiman, 1983 στο 

Γαβαλά 2018: 22). 

 

Διακειμενικότητα  

Στη λογοτεχνία, όταν αναφερόμαστε σε διάλογο μεταξύ κειμένων, υπεισέρχεται ο όρος της 

διακειμενικότητας. Σύμφωνα με την Kristeva (1969: 85), η διακειμενικότητα ορίζεται ως μία 

διασταύρωση κειμενικών επιφανειών και όχι ως ένα σημείο (μια παγιωμένη σημασία) που 

ομοιάζει με διάλογος ανάμεσα σε αρκετές γραφές: του συγγραφέα, εκείνου στον οποίον 

απευθύνεται και του σύγχρονου ή προγενέστερου πολιτισμικού περιβάλλοντος. Συχνά 

στηρίζεται στην ύπαρξη προγενέστερων κειμένων είτε αυτούσιων είτε αυτά υπάρχουν ως 

αναφορά στα λογοτεχνικά κείμενα. Ενίοτε συμβαίνει ένα λογοτεχνικό κείμενο να στηρίζεται 

εμφανώς σε ένα παλιότερο, ακόμα κι αν δεν το αναφέρει καθόλου. Σύμφωνα με τον 

Σιαφλέκη (1989), ο εντοπισμός της διακειμενικότητας μάς βοηθάει να νοηματοδοτήσουμε το 
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κείμενο και να το δούμε υπό ακόμα ένα πρίσμα, αυτό του παλιότερου κειμένου, που ο 

συγγραφέας επέλεξε να συμπεριλάβει με οποιονδήποτε τρόπο στο κείμενό του. Για 

παράδειγμα ο Ροδίτης, στο έργο του Δέκα χιλιάδες μέλισσες, συνομιλεί με το εμβληματικό 

ποίημα «Ονήσιλος» του Παντελή Μηχανικού (1926-1979) και τις «μέλισσες που στέλνει, για 

να μας κεντρίσουν και αφυπνίσουν, αλλά ψοφούν στο παχύ μας δέρμα». Οι Παντελής 

Μηχανικός και Άντης Ροδίτης, μέσα από τα έργα τους, επιβεβαιώνουν αυτό που αναφέρει ο 

Jameson (2001) ότι δηλαδή τα λογοτεχνικά κείμενα πρέπει να ερμηνεύονται4 πρωταρχικά ως 

πολιτικά κείμενα, γιατί θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα πάντα είναι κοινωνικά και 

ιστορικά παράγωγα και επομένως — σε τελευταία ανάλυση — είναι πολιτικά (Jameson, 

2001: 34,36). Άλλωστε, όπως αναφέρει η Ηροδότου (2003), ορισμένοι συγγραφείς ακόμη και 

μέσω της αλληγορίας προσπαθούν να προωθήσουν μια εθνική πραγματικότητα, 

προσπαθούν να εξηγήσουν μέσα από την τέχνη τους ιστορικά γεγονότα που αφορούν όχι 

τόσο το άτομο, αλλά την τύχη ενός έθνους (Ηροδότου, 2003: 6). 

 

Το ιστορικό πλαίσιο 

Εφόσον ένα μυθιστόρημα καθορίζεται από το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

δημιουργήθηκε, είναι σημαντικό, προκειμένου να κατανοήσουμε το μυθιστόρημα του 

Ροδίτη και το συναπάντημά του με το ποίημα του Μηχανικού «Ονήσιλος», να γνωρίζουμε τα 

ιστορικά γεγονότα, όχι μόνο της περιόδου που αναφέρεται αλλά και τα προγενέστερα. Έτσι 

θα αντιληφθούμε και την ιδεολογία την οποία εκφράζει. Η Κύπρος έγινε κτήση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1571· η βάση της διάκρισης των κατοίκων για τη διοίκηση 

ήταν το θρήσκευμα και όχι η εθνοτική καταγωγή, δηλαδή οι κάτοικοι της Κύπρου χωρίζονται 

σε μουσουλμάνους και μη μουσουλμάνους (Κιζιλγιουρέκ, 2009: 23). Από την αρχή οι άγγλοι 

αποικιοκράτες παρέβλεψαν την εθνική σύνθεση και αναλογία του πληθυσμού διαχωρίζοντας 

υποκριτικά τους Κύπριους σε Οθωμανούς και μη Οθωμανούς ή το πολύ σε Οθωμανούς και 

Χριστιανούς» (Γεωργής, αχρον.: 46). 

Μέχρι το ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης του 1821 στην Κύπρο είχαν παρατηρηθεί 

κοινές εξεγέρσεις χριστιανών και μουσουλμάνων εναντίον των Μουσαλίδων5. Με την 

ελληνική επανάσταση του 1821 παρατηρείται μια τομή για τις δύο κοινóτητες του νησιού και 

οι «διεκδικήσεις αρχίζουν να αποκτούν εθνικó περιεχóμενο» (Κιζιλγιουρέκ, 2009: 27). Στη 

μεταβολή των κοινωνικών σχέσεων συνέβαλε η σύσταση του ελληνικού κράτους. Οι Κύπριοι 

 
4 Λεπτομέρειες για τα επιχειρήματα του Jameson σχετικά με την ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων ως μια 
κοινωνικά συμβολική πράξη βλ. στη θεωρητική εισαγωγή στο βιβλίο του The Political Unconscious (1981). Εδώ 
χρησιμοποιείται η αναδημοσίευσή της στο Τhe Jameson Reader (2001). 
5 Οι Μουσαλίδες ήταν οι υπεύθυνοι της συλλογής των φόρων της αυτοκρατορίας. 
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που συμμετείχαν στην Επανάσταση του 1821 επέστρεψαν στην Κύπρο και έχοντας αποκτήσει 

την ελληνική υπηκοότητα, διεκδίκησαν την απαλλαγή τους από την καταβολή των 

οθωμανικών φόρων (Αναγνωστοπούλου, 2003: 364). Ο «μεταρρυθμιστικός εκσυγχρονισμός» 

των ορθόδοξων δομών της οθωμανικής Κύπρου γίνεται από τη μητρόπολη Κιτίου, που 

αναλαμβάνει την εθνικοποίηση και ελληνοποίησή τους (Αναγνωστοπούλου, 2003: 368). 

Μετά τη συνθήκη του Λονδίνου της 6ης Ιουλίου 1827, με την οποία οι Μεγάλες Δυνάμεις 

αναγνώρισαν τη σύσταση ελληνικού κράτους, και το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 22ας 

Ιανουαρίου 1830, με το οποίο ρυθμίστηκαν τα σύνορα της πρώτης κυρίαρχης/ανεξάρτητης 

ελληνικής επικράτειας, ο κυπριακός Ελληνισμός άρχισε, με διαβήματα, να διεκδικεί την 

ένωση με τον εθνικό κορμό (Καραμάνος, 1954: 50). Με το τέλος του ρωσο-τουρκικού 

πολέμου το 1877-1878 και την ήττα της Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο του 

Βερολίνου (13 Ιουνίου - 13 Ιουλίου 1878), κατά τη διάρκεια του οποίου ανακοινώθηκε ότι η 

Υψηλή Πύλη και η Αγγλία είχαν υπογράψει ήδη μυστικά τη Σύμβαση της 

Κωνσταντινουπόλεως, βάσει της οποίας παραχωρούνταν η διοίκηση και η κατοχή της 

Κύπρου στη Βρετανία, υπό τη μορφή εκμίσθωσης, με αντάλλαγμα τη στρατιωτική ενίσχυση 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης προέλασης της Ρωσίας 

στην ασιατική Τουρκία. Η συμφωνία αυτή που επισημοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1878, ήταν 

μία μυστική διμερής συμφωνία μεταξύ Αγγλίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς  η 

γεωγραφική θέση της Κύπρου ήταν σημαντική για τα συμφέροντα της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Η ένωση με την Ελλάδα και η κατάργηση του φόρου υποτέλειας έγιναν τα κύρια αιτήματα 

στα μέσα της δεκαετίας του 1890 (Παπαπολυβίου, 2003: 292 τ. 5ος). Οι Έλληνες της Κύπρου 

θεωρούσαν πως το νησί ιστορικά ήταν ελληνικό και πίστευαν πως ήταν φυσικό και 

επακόλουθο δικαίωμα η Ένωση με την Ελλάδα. Αυτή τη θέση την εκδήλωναν με κάθε 

ευκαιρία (Diez, 2002: 83). Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, μάλιστα, ως υφυπουργός των αποικιών, το 

1907, σε μια επίσκεψή του στην Κύπρο είχε διακηρύξει: «Νομίζω ότι είναι απολύτως 

φυσικόν, εφόσον ο κυπριακός λαός είναι ελληνικής καταγωγής, να αποβλέπει εις την ένωσίν 

του μετά της χώρας εκείνης, η οποία δύναται να του ονομασθεί μητρική, όπως εις ένα 

περιπόθητον θερμόν ιδανικόν. Το αίσθημα τούτο είναι μια απόδειξις της πατριωτικής 

αφοσιώσεως, την οποίαν τόσο ευγενώς δεικνύει ο ελληνικός λαός…».   

Μετά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο, το αίτημα για Ένωση ενισχύεται. Με τη Συνθήκη της 

Λωζάνης το 1923, η Τουρκία παραιτήθηκε από όλα τα δικαιώματά της πάνω στην Κύπρο. Δύο 

χρόνια αργότερα (1η Μάη 1925) η Αγγλία ανακήρυξε την Κύπρο αποικία του στέμματος, 

ενέργεια που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις κυρίως από την πλευρά των Ελλήνων του 
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νησιού, διότι προσδοκούσαν την Ένωση. Το 1931, μετά την άρνηση των Βρετανών να 

παραλάβουν το ψήφισμα των Ελλήνων της Κύπρου για Ένωση, ακολουθεί η εξέγερση του 

1931, τα λεγόμενα οκτωβριανά. Οι διαδηλωτές έκαψαν το αγγλικό κυβερνείο. Η εξέγερση 

των Ελλήνων της Κύπρου, παρά την αντίθεση της ελληνικής κυβέρνησης, είχε ως αποτέλεσμα 

τη διάλυση του Νομοθετικού Συμβουλίου από τους Βρετανούς. Η εκκλησία και η παιδεία 

τέθηκαν υπό τον έλεγχο της αποικιακής διοίκησης. Τα γεγονότα της δεκαετίας του 1930 

απέδειξαν τη δυσκολία των  θρησκευτικών και πολιτικών ηγετών να συνεργαστούν με το 

ελληνικό κράτος και να συνειδητοποιήσουν τη διεθνή και κυπριακή πραγματικότητα 

(Θρασυβούλου, 2016: 81-82).  

Το 1949 ο Μακάριος ο Γ΄ εισηγήθηκε στην Εκκλησία της Κύπρου τη διενέργεια 

δημοψηφίσματος, για να καταδειχτεί η θέληση του κυπριακού λαού να ενωθεί το νησί με την 

Ελλάδα και το 96% του ελληνοκυπριακού πληθυσμού τάχθηκε υπέρ της ένωσης 

(Κιζιλγιουρέκ, 2009: 51). Την 1η Απριλίου 1954 ξεκίνησε τη δράση της η Εθνική Οργάνωσις 

Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) με αρχηγό τον αντισυνταγματάρχη Γεώργιο Γρίβα-Διγενή. Ο 

σκοπός της ΕΟΚΑ ήταν να προκαλέσει πλήγματα στρατιωτικά, εναντίον των Βρετανών με 

απώτερο στόχο να αλλάξει την αδιάλλακτη πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας και να επιτύχει 

την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα (Χατζηβασιλείου, 2005: 262-263). Αρχικά ο Μακάριος 

είχε σημαντικές αντιρρήσεις για την ανάληψη ένοπλου αγώνα και πείστηκε μόλις το 1953 για 

τη σκοπιμότητά του. Στις 9 Μαρτίου 1956 ο Μακάριος συνελήφθη και εξορίστηκε στις 

Σεϋχέλλες. Την ίδια περίοδο η Βρετανία ασκούσε μεγάλη τρομοκρατία, καταδίκασε και 

εκτέλεσε με απαγχονισμό κύπριους αγωνιστές, κυρίως νεαρής ηλικίας.  

Στην Ελλάδα ο Καραμανλής κέρδισε τις εκλογές του 1956, και σε συνεργασία με τον 

υπουργό Εξωτερικών Αβέρωφ, προσπάθησαν παρά την προσήλωση στο Δυτικό στρατόπεδο 

να προχωρήσουν σε ανοίγματα στις αραβικές χώρες, εμπορικές ανταλλαγές με τον ανατολικό 

συνασπισμό, δραστηριοποίηση στα Βαλκάνια, κυρίως τη Γιουγκοσλαβία και το 1957 το 

άνοιγμα στα νέα κέντρα της Δυτικής Ευρώπης, με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή της Ελλάδας 

στη διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης (Χατζηβασιλείου, 2005: 313).  

Ο αγώνας των Κυπρίων, όπως σημειώσαμε παραπάνω, καταλήγει άδοξα στις συμφωνίες 

Ζυρίχης-Λονδίνου. Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας κερδήθηκε στα πεδία των μαχών και 

απέτυχε στη διπλωματία. Οι Βρετανοί διατηρούν δύο κυρίαρχες στρατιωτικές βάσεις και οι 

Τουρκοκύπριοι αναγνωρίζονται ως κοινότητα. Συγκεκριμένα, στις 5 Φεβρουαρίου 1959 

άρχισαν στη Ζυρίχη συνομιλίες ανάμεσα στους πρωθυπουργούς Ελλάδας και Τουρκίας, 

Κωνσταντίνο Καραμανλή και Αντνάν Μεντερές. 
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Στις πρώτες προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Κύπρο εξελέγη πρόεδρος ο 

αρχιεπίσκοπος Μακάριος και αντιπρóεδρος ο Φαζίλ Κιουτσούκ (Θρασυβούλου, 2016: 342). 

Ο Μακάριος υιοθέτησε την πολιτική του «κυπροκεντρισμού» με στόχο την απαλλαγή από τις 

«μητέρες πατρίδες». Πλέον ο Μακάριος δεν επεδίωκε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, 

γιατί στην περίπτωση που θα γινόταν η ένωση θα έχανε την εξουσία (Θρασυβούλου, 2016: 

348-349). Η Μ. Βρετανία, ως εγγυήτρια δύναμη, το 1963 χάραξε στη Λευκωσία την «πράσινη 

γραμμή» που διαχώριζε τις δύο κοινότητες. Το Φεβρουάριο του 1973 ο Μακάριος 

επανεξελέγη για τρίτη φορά Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον Ιούλιο του 1974 ζητά 

και επιτυγχάνει την απόσυρση των ελλήνων αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, καθώς, 

σύμφωνα με πληροφορίες που είχε, ανησυχούσε για εκδήλωση πραξικοπήματος εναντίον 

του από στελέχη που ελέγχονται από το καθεστώς της Χούντας των Αθηνών. Στις 15 Ιουλίου 

του 1974 η στρατιωτική Χούντα της Αθήνας πραγματοποίησε πραξικόπημα για την ανατροπή 

του Μακάριου. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος σώθηκε και διέφυγε την επόμενη μέρα, μέσω 

Μάλτας, στη Βρετανία και από εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείας Αμερικής, όπου μίλησε στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις 20 Ιουλίου, η Τουρκία, αιτιώμενη την αλλαγή της 

ισορροπίας δυνάμεων και την επισφαλή θέση των Τουρκοκυπρίων σε μια κυβέρνηση που 

αποβλέπει σε Ένωση με την Ελλάδα, πραγματοποίησε την επιχείρηση Αττίλα, δηλαδή την 

τούρκικη εισβολή. Η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο είχε τη σιωπηλή ανοχή των ΗΠΑ, 

καθώς ο υπουργός εξωτερικών Χένρυ Κίσσινγκερ θεωρούσε ότι η Τουρκία ήταν πολύ πιο 

σημαντική στρατηγικά και η Ελλάδα θα αναγκαζόταν να συμβιβαστεί (Ριζάς, 2004: 213). 

 

Το μυθιστόρημα Δέκα Χιλιάδες Μέλισσες 

Το έργο του Άντη Ροδίτη Δέκα Χιλιάδες Μέλισσες θα μπορούσε να ιδωθεί ως ένα είδος 

(μυθιστορηματικής) βιογραφίας του Μακαρίου, που ξεκινά από κάποια επεισόδια στη 

διάρκεια της παιδικής του ηλικίας στο χωριό του, Πάνω Παναγιά Πάφου. Θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί και ως πολιτικό αφήγημα λογοτεχνικά διασκευασμένο ή και ένα μυθιστόρημα 

με θέση, καθώς ο Ροδίτης θέλει να προβάλει τις θέσεις και τον προβληματισμό του για την 

τύχη της Μεγαλονήσου. Ο υπότιτλος  “Μυθιστόρημα αληθινών γεγονότων” παραπέμπει σε 

μια υβριδική κατάσταση, καθώς είναι μεν ένα μυθιστόρημα, στηρίζεται ωστόσο σε αληθινά 

γεγονότα, συνεπώς δεν πρόκειται για καθαρή μυθοπλασία. 

Το βιβλίο είναι αξιανάγνωστο. Ο συγγραφέας, γνωστός για την ξεχωριστή γλωσσική και 

εκφραστική του γραφίδα, παραθέτει με μυθιστορηματικό τρόπο ζωντανά κι εκφραστικά τα 

πραγματικά γεγονότα, διανθισμένα με μυθοπλαστικά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, η 

αφηγηματική εναλλαγή των χρονικών επιπέδων, που θυμίζει τον Ηρόδοτο, με παρένθετες 
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ιστορίες και εγκιβωτισμούς, δίνουν βάθος στην ιστορία και κρατούν τον αναγνώστη σε 

εγρήγορση (Πατριάρχης Φώτιος, 2010). Το κείμενο γίνεται ιστορικό, κριτικό, επιστημονικό σε 

αρκετά σημεία του. Παρατηρείται η αξιοπρόσεκτη και μελετημένη χρήση του κυπριακού 

ιδιώματος, σε ορισμένα σημεία, ενώ ταυτόχρονα ξεχωρίζει η διάχυτη λεπτή αλληγορία. Η 

κριτική εξήρε τη γλωσσική του δύναμη. Ο Ροδίτης, μέσα από δουλειά χρόνων, επιχειρεί να 

σκιαγραφήσει την προσωπικότητα του Μακαρίου και να περιγράψει σκηνές από τον 

απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου (Μάτσος, 2010).  

Στο βιβλίο του αναφέρεται σε πληθώρα ιστορικών προσώπων και κινείται μεταξύ 

ιστορίας, πολιτικής και λογοτεχνίας. Ο συγγραφέας φυσικά δεν γράφει ιστορία με την 

ακαδημαϊκή έννοια, δεν χρησιμοποίει τα «εργαλεία» της ιστοριογραφίας, παρά τις πηγές και 

τις παραπομπές· ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει κατά νου ότι το κείμενο δεν είναι ακριβώς 

καθρέπτης των γεγονότων. Σχεδόν όλα τα υπαρκτά πρόσωπα που αναφέρονται, όπως η 

Μάργκαρετ Λε Τζετ, δασκάλα αγγλικών του Μακαρίου, ο βασιλιάς Πρέμπε (Prempeh), 

ηγεμόνας της αφρικανικής φυλής των Ασάντι (σημερινή Γκάνα), οι πολιτικοί ηγέτες, οι τρεις 

συνεξόριστοι του Μακαρίου (ο ιερέας του ναού της Φανερωμένης Λευκωσίας Σταύρος 

Παπαγαθαγγέλου, ο μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπριανός και ο γραμματέας της ίδιας 

Μητρόπολης, Πολύκαρπος Ιωαννίδης) όλοι διαδραματίζουν έναν δευτερεύοντα ρόλο, καθώς 

όλα όσα αναφέρονται στο έργο καταλήγουν στον Μακάριο. Για τον συγγραφέα ο Μακάριος 

ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος που με τον χαρακτήρα του μπορούσε να κερδίσει τους 

πάντες, κι ενώ είχε στα χέρια του την Ένωση, οι προσωπικές φιλοδοξίες τον εμπόδισαν να 

την επιτρέψει (Ροδίτης, 2010).  

 

Διάλογος των μυθιστορήματος Δέκα Χιλιάδες Μέλισσες και του ποιήματος 

«Ονήσιλος» 

Ήδη από τον τίτλο του μυθιστορήματος Δέκα Χιλιάδες Μέλισσες υπονοείται ο διάλογος με 

το ποίημα του Παντελή Μηχανικού «Ονήσιλος», ενώ διαφαίνεται η σύνδεση του έργου και 

με την αρχαία ιστορία της Κύπρου. Ο τίτλος παραπέμπει στον βασιλιά της Κύπρου Ονήσιλο. 

Η επαναστατική προσωπικότητα κα τα πρώιμα σχέδιά του για μια ενωμένη Κύπρο τον 

καθιστούν διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας.  

Οι στίχοι του Μηχανικού: «Δέκα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος/κι όλες ψοφήσανε 

πάνω στο παχύ μας δέρμα/χωρίς τίποτε να νιώσουμε» υπαινίσσονται τον εφησυχασμό των 

Ελλήνων της Κύπρου για τα δεινά της πατρίδας. Έτσι, άλλες δέκα χιλιάδες –από το ίδιο 

μελίσσι– εξαπολύει μέσα από το έργο του ο Ροδίτης. Στόχος του είναι η αφύπνιση. Γράφει, 

σχετικά: «Η παχυδερμία που μας δέρνει σαν μία θεομηνία διαρκείας, δεν μένει 
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ασυμπλήρωτη. Έχει για κορωνίδα και σφραγίδα στο διαβατήριο της μετάβασής μας, σε 

κόσμο ανέλπιδο» (Ροδίτης, 1996). 

Το ποίημα του Μηχανικού βασίζεται στον μύθο του Ονήσιλου που σύμφωνα με τον 

Ηρόδοτο ήταν αδελφός του βασιλιά της Σαλαμίνας της Κύπρου Γόργου. Γύρω στα 500 π. Χ., 

όταν ξεκίνησε η Ιωνική επανάσταση κατά των Περσών, ο Ονήσιλος άδραξε την ευκαιρία να 

απελευθερώσει και την Κύπρο από τα περσικά δεσμά. Ο Γόργος όμως ήταν απρόθυμος. 

Κατάφερε να σφετεριστεί τον θρόνο και να υποκινήσει όλα τα κυπριακά βασίλεια σε 

επανάσταση. Οι μόνοι οι οποίοι αντέδρασαν ήταν οι Αμαθούσιοι τους οποίους επιχείρησε 

να πολιορκήσει. Ενώ η πολιορκία βρισκόταν σε εξέλιξη, περσικά στρατεύματα 

αποβιβάστηκαν στον κόλπο της Σαλαμίνας. Τότε, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο βασίλειό 

του, προκειμένου να τους αντιμετωπίσει. Στην αρχή όλα εξελίσσονταν θετικά, όμως σε μια 

κρίσιμη στιγμή οι Κουριείς παραδόθηκαν και συνθηκολόγησαν με τους Πέρσες. Ο Ονήσιλος 

έπεσε ηρωικά και οι Αμαθούσιοι τον αποκεφάλισαν και κρέμασαν το κεφάλι του στην πύλη 

της πόλης, όπου φώλιασε ένα μελίσσι. Οι Αμαθούσιοι ζήτησαν χρησμό από το μαντείο, το 

οποίο τους υπέδειξε να κατεβάσουν και να θάψουν με τιμές την κεφαλή. 

Παραθέτουμε το ποίημα: 

«Ονήσιλος» 

            

Δίπλα μου ήτανε ο Ονήσιλος 

βγαλμένος απ’ την ιστορία και το θρύλο 

ολοζώντανος. 

Αρχιλεβέντης βασιλιάς αυτός 

κρατούσε στο χέρι ό,τι του ’χε απομείνει: 

ένα καύκαλο 

―το δικό του κρανίο― 

γεμάτο μέλισσες. 

Δέκα χρόνια έστελλε τις μέλισσές του ο Ονήσιλος 

να μας κεντρίσουν 

να μας ξυπνήσουν 

να μας φέρουν ένα μήνυμα. 

Δέκα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος 

κι όλες ψοφήσανε απάνω στο παχύ μας δέρμα 

χωρίς τίποτα να νιώσουμε. 

Κι όταν το ποδοβολητό των βαρβάρων 
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έφτασε στη Σαλαμίνα 

φρύαξε ο Ονήσιλος. 

Άλλο δεν άντεξε. 

Άρπαξε το καύκαλό του 

και το θρυμμάτισε απάνω στο κεφάλι μου. 

Κ’ έγυρα νεκρός. 

Άδοξος, άθλιος, 

καταραμένος απ’ τον Ονήσιλο. 

(Κατάθεση, 1975) 

 

Οι συμβολισμοί στα λογοτεχνικά έργα είναι αναμφίβολα σημαντικοί, καθώς αποτελούν 

μια μορφή κοινά αποδεκτής σύμβασης την οποία αξιοποιούν οι συγγραφείς, προκειμένου να 

αναπαραστήσουν μέσω του συμβόλου αυτό που θέλουν να εκφράσουν (Μαρκαντωνάτος, 

1996). Ως εκ τούτου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:  

▪ Αμαθούσιοι: Πρόκειται για τους κατοίκους τoυ αρχαίου βασιλείου της  Αμαθούντας 

που βρίσκεται ανατολικά της σημερινής Λεμεσού. Υποδηλώνει αδιάφορους 

ανθρώπους που αρνούνται να κατανοήσουν τα βαθύτερα μηνύματα, επιφανειακοί 

και τελικά «μηδίσαντες» (υπαινίσσεται αυτούς που απαρνήθηκαν ή πρόδωσαν την 

ελληνική ταυτότητα). 

▪ Ονήσιλος: Βασιλιάς της Σαλαμίνας η οποία είναι κατεχόμενη από το 1974 από τους 

τούρκους εισβολείς. Ο Ονήσιλος αποτελεί σύμβολο αγωνιστικότητας και αυτοθυσίας 

(υποδηλώνει κύπριους αγωνιστές που θυσιάστηκαν στους αγώνες της ελευθερίας). 

▪ Μέλισσες: Σταλμένες από το κεφάλι του Ονήσιλου συμβολίζουν την ανάγκη για 

διαρκή αφύπνιση. Οι Αμαθούσιοι αποδείχθηκαν ανίκανοι να συλλάβουν το νόημά 

τους. Ενδεχομένως να υπονοείται ότι ο Μακάριος και οι πέριξ αυτού δεν μπόρεσαν 

να ερμηνεύσουν σωστά τα μηνύματα των καιρών. 

▪ Βάρβαροι: Είναι οι ξένες δυνάμεις που στερούν την αυτοδιάθεση - ελευθερία από 

τους λαούς, π.χ. οι άγγλοι αποικιοκράτες. 

▪ Παχύ δέρμα: υποδηλώνει αδιαφορία και εγκλωβισμό σε μικροπολιτικές και 

συμφέροντα, που οδηγούν σε πολιτική τύφλωση.  

▪ Σαλαμίνα: Σύμβολο της ελληνικότητας της Κύπρου. Ο χώρος της αναμέτρησης του 

ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ταυτότητας.  

Ο Ροδίτης δεν συμμορφώνεται με το κυρίαρχο ιστορικό αφήγημα, όπως αυτό 

παρουσιάζεται από εκείνους που κατέχουν την εξουσία, αλλά επιλέγει μέσω της γραφής του 
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να εκφράσει τόσο τη δική του οπτική όσο και τη βαθύτερη αγωνία του για την τύχη της 

Κύπρου. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Μηχανικός, το 1975, πριν κλείσει ένας χρόνος από την 

εισβολή, παραδίδει την ποιητική συλλογή Κατάθεση, στην οποία περιλαμβάνεται το  ποίημα 

που προσεγγίζουμε, ως έκφραση πολιτικής διαμαρτυρίας, οργής και καταγγελίας. Σύμφωνα 

με τον Ορφανίδη (2012: 218), ο «Ονήσιλος» είναι μεταξύ των ποιημάτων «που ορίζει, στη 

μεταφορική, αλληγορική και συμβολική του προοπτική, τους άξονες της αυτοσυνειδησίας 

της γενιάς του Αγώνα που βίωσε τη μαγεία και τη μοναδικότητα του ενωτικού οράματος».  

Στο ποίημα διαφαίνεται η βαθιά ιστοριογνωσία του Μηχανικού, η συναίσθηση της 

ιστορικής τραγικότητας την οποία βιώνει και μετουσιώνει σε ποιητική γραφή που έχει ως 

κύριο χαρακτηριστικό τον σφιχτοδεμένο λιτό στίχο. Στίχος που παρουσιάζεται βαθιά 

στοχαστικός, ευαίσθητος και ρωμαλέος συγχρόνως, συχνά πικρός και σαρκαστικός. Η ποίηση 

του Μηχανικού δεν μπορεί να γίνει κατανοητή ερήμην του ενωτικού οράματος, που 

σφράγισε την πορεία της Κύπρου (Ορφανίδης 1992: 257). Ο Ονήσιλος έστειλε το μήνυμά του 

με σκοπό να ενεργοποιήσει τους συμπατριώτες του, ώστε να αντιληφθούν τον επερχόμενο 

κίνδυνο. Τα ώτα όμως δεν ήταν ευήκοα και η Κύπρος οδηγήθηκε στην τραγωδία του 1974. 

Γράφει ο Μηχανικός: «κι όταν το ποδοβολητό των βαρβάρων/έφτασε στη Σαλαμίνα/ φρύαξε 

ο Ονήσιλος...» (Κατάθεση, 1975) 

Όπως ο Παντελής Μηχανικός, μέσα από έναν καίριο και πυκνό ποιητικό λόγο, 

απογυμνώνει ρεαλιστικά την τραγική πραγματικότητα, ανάλογα και ο Άντης Ροδίτης 

οικειοποιούμενος τον ποιητικό λόγο του Μηχανικού, απομυθοποιεί και καυτηριάζει 

πρόσωπα που «το παχύ τους δέρμα» δεν τους επέτρεψε να σταθούν στο ύψος των 

περιστάσεων.       

Τα ιστορικά γεγονότα που στα δύο έργα μετασχηματίζονται σε λογοτεχνικό κείμενο είτε 

ως απόμακρη ιστορία βυθισμένη στο βάθος της μνήμης και του θρύλου («Ονήσιλος») είτε ως 

γεγονότα της σύγχρονης εποχής 1950-1974 (Δέκα Χιλιάδες Μέλισσες), ανοίγουν ένα 

παράθυρο αυτογνωσίας σε Κύπριους και Έλληνες, αναδεικνύουν μια πραγματικότητα που 

θορυβεί  τον αναγνώστη και τον προβληματίζει σε σχέση με την κυρίαρχη αφήγηση της 

νεώτερης ιστορίας της Κύπρου. Τα γεγονότα του μακρινού παρελθόντος συνδιαλέγονται με 

τη σύγχρονη ιστορία, καθώς η προδοσία και η ματαίωση επαναλαμβάνονται. Οι δέκα 

χιλιάδες μέλισσες που έστελνε ο Ονήσιλος ανακαλούνται, για να συναντηθούν με το ιστορικό 

παρόν, τα γεγονότα δηλαδή που οδήγησαν στην τουρκική εισβολή. Είναι στην περίπτωση 

αυτή η ανάπτυξη των συμβόλων της ιστορίας, στα μέτρα μιας λογοτεχνίας της αλληγορίας 

και της υποβλητικότητας στην οποία κυριαρχείται η επώδυνη καταγραφή του ιστορικού 

βιώματος (Ορφανίδης 2012: 218).  
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Συμπεράσματα  

Στο μυθιστόρημα του Άντη Ροδίτη, ανιχνεύονται ιστορικά γεγονότα σε όλη την έκταση του 

έργου. Ο συγγραφέας τα αξιοποιεί, αφενός για την ακριβή ανάπλαση μιας ιστορικής 

περιόδου από ένα απώτερο παρελθόν,  αφετέρου, για να διαλεχθεί με το παρόν, να φέρει 

στην επιφάνεια τη μνήμη, να αναψηλαφήσει  το  ιστορικό γίγνεσθαι, να θέσει νέα ερωτήματα 

και προβληματισμούς. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει τους πρωταγωνιστές ως πεπρωμένα μιας 

ιστορικής διάστασης μέσα σε συγκεκριμένο χωροχρόνο: χώρος η Κύπρος και χρόνος 

(ιστορικό πλαίσιο) η Αγγλοκρατία, ο αγώνας για την Ένωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

εντάσσει τον Μακάριο τον Γ΄ ως ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο · με μυθοπλαστικές πινελιές ο 

συγγραφέας  παρακολουθεί τον ήρωά του σε πολλές εκφάνσεις του βίου του. Παράλληλα 

παρατηρεί πως οι απόψεις και η στάση του Μακαρίου έχουν, ενίοτε, επιρροή στο σήμερα, 

αναδεικνύει πώς σχηματίζεται η ιστορία του ίδιου και πώς αυτή η ιστορία με τη γλώσσα των 

συμβόλων επιδρά στη συλλογική μνήμη.  

Η έρευνά μας αφορά τη μελέτη μιας ιστορικής περιόδου με σημαντικά ιστορικά και 

πολιτικά γεγονότα, για όλο τον Ελληνισμό. Ωστόσο, το γεγονός πως αυτή η περίοδος 

προσεγγίζεται κυρίως μέσα από μία πηγή6 και συγκεκριμένα το μυθιστόρημα του Άντη 

Ροδίτη, Δέκα χιλιάδες μέλισσες, αποτελεί έναν σημαντικό περιορισμό, καθώς τα 

συμπεράσματα ενδεχομένως να μην  είναι απολύτως αντικειμενικά. Η λογοτεχνία υπακούει 

στους δικούς της κανόνες ποιητικής  λ.χ. έχει το ελεύθερο να επινοεί πρόσωπα και γεγονότα 

τα οποία μπορεί να φαίνονται αληθοφανή, αλλά είναι φανταστικά. Γενικά υποτάσσεται 

στους κανόνες του λογοτεχνικού είδους που υπηρετεί. Ακόμη κι αν ο συγγραφέας διεξάγει 

ιστορική έρευνα, δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει την πειθαρχία της ιστορικής 

επιστήμης (Αποστολίδου, 2010: 7). Εξάλλου ο Ροδίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 

Αλήθεια (2019) σημειώνει: «Δεν είμαι καθόλου πείσμων γενικά στην αναζήτηση της 

ιστορικής αλήθειας, δεν έχει τόση σημασία όσον αφορά το μέλλον μας πάνω στη γη, ως 

ανθρώπινου είδους. Η αλήθεια είναι ότι δώσαμε δικό μας και πήραμε ξένο αίμα για την 

αξιοπρεπή επιβίωσή μας, άλλως για την «Ένωση». Κι όταν μας την έδωσαν το 1964, την 

 
6 Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων ως ιστορικών πηγών πρέπει να 

πλαισιωθεί από τις επιστημολογικές παραδοχές της σύγχρονης ιστοριογραφίας. Η λογοτεχνία δεν αποτελεί  μια 

αξιόπιστη ιστορική πηγή από την οποία οι ιστορικοί μπορούν να πληροφορηθούν την αλήθεια για τα γεγονότα. 

Η προσωπική ιδεολογία, η ελλιπής κατανόηση των ιστορικών εννοιών, η απουσία μεθοδολογικών εργαλείων 

ευθύνονται συνήθως για τη μονομερή έκθεση των ιστορικών γεγονότων σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι συμβαίνει 

σε ένα ιστορικό έργο. Βεβαίως, όλα τα παραπάνω ισχύουν σε διαφορετικό βαθμό για κάθε συγγραφικό 

εγχείρημα. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν πως η λογοτεχνία είναι άχρηστη για την ιστορική εκπαίδευση (Κόκορης 

2005, 10-11). 
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αποποιηθήκαμε. Είχαμε εγκαταλείψει το αιματοπότιστο πολιτικό όραμα για καλύτερα 

όνειρα! Αν δεν παραδεχτούμε το έγκλημα, είμαστε χαμένοι».  

Επιπλέον, ο Ροδίτης σε άλλη συνέντευξή του στην εφημερίδα Πολίτης (2010), 

επισημαίνει πως η παρουσίαση της ιστορικής αλήθειας δεν υπήρξε αυτοσκοπός, όταν 

έγραφε τις Δέκα χιλιάδες μέλισσες. Στην ιστορική αλήθεια θα αναφερθεί εκδίδοντας ένα 

άλλο αμιγώς ιστορικο-πολιτικό βιβλίο. Παραθέτουμε απόσπασμα της συνέντευξης:  

 

«Κοιτάξτε. Η ιστορία περιγράφει γεγονότα κυρίως και η λογοτεχνία 

προσπαθεί να καταλάβει τούς ανθρώπους. Ένας συνδυασμός θα έπαιρνε τα 

καλύτερα στοιχεία και από τα δύο πεδία. Αυτό προσπάθησα να κάμω με τις 

“Μέλισσες”. Επειδή, όμως, μερικοί είναι “αγύριστα κεφάλια” και δεν 

αναγνωρίζουν  τίποτε  πέρα από εκείνο που μπορούν ν’ αγγίξουν με τα δάχτυλα, 

αποφάσισα να προσπαθήσω να μην τους παραμελήσω. Έτσι, το «καθαρά 

ιστορικό/πολιτικό βιβλίο7 , όχι μόνο το έχω αρχίσει από τα μέσα τού 2010, μετά 

που κυκλοφόρησαν οι “Μέλισσες”, αλλά το έχω τελειώσει κιόλας». 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον συγγραφέα είναι ότι 

καταφέρνει να προβληματίσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια σε ό, τι αφορά τα ιστορικά 

γεγονότα της εποχής. Ο Άντης Ροδίτης με τις Δέκα χιλιάδες μέλισσες αφήνει σε κάθε Έλληνα 

πολύτιμες παρακαταθήκες λογοτεχνικής ιστοριογραφίας και εθνικής αυτογνωσίας (Μάτσος, 

2010). Τελικά μακάρι κάποιες από τις δέκα χιλιάδες μέλισσες του Ονήσιλου να αφυπνίσουν 

τον  αναγνώστη και την αναγνώστρια, ώστε να αναζητήσει την αλήθεια. Το μυθιστόρημα 

αληθινών γεγονότων του Ροδίτη, έχοντας ως τίτλο έναν στίχο του Παντελή Μηχανικού, 

αποτελεί σημαντική πνευματική δημιουργία, προκαλώντας σε αυτόν που το διαβάζει ιδέες 

και συνειρμούς.  

 

 

 

 

 

 
7 Υπαινίσσεται το Κουράγιο Πηνελόπη, Αθήνα, Αρμός: 2013. Ας σημειωθεί ότι ο Ροδίτης πραγματεύεται τα ίδια 

θέματα και σε αυτό το βιβλίο του. Πρόκειται για ένα ιστορικό έργο, όπου ο συγγραφέας εξετάζει πώς η Ελλάδα 

και η Κύπρος έφτασαν πολύ κοντά στην Ένωση, υποδεικνύοντας αυτούς που την εμπόδισαν. 

 



 

[99] 
 

Βιβλιογραφία 

Πρωτογενείς πηγές 

Μηχανικός, Π. (1975). Κατάθεση. Λευκωσία: Χρυσοπολίτισσα.  

Ροδίτης, Α. (2010). Δέκα χιλιάδες μέλισσες: Μυθιστόρημα αληθινών γεγονότων. Αθήνα: 

Αρμός.  

 

Ελληνόγλωσση 

Αναγνωστοπούλου, Σ. (2004). Τουρκικός εκσυγχρονισμός. Αθήνα: Βιβλιóραμα. 

Αποστολίδου, Β. (2003). Λογοτεχνία και Ιστορία στη μεταπολεμική Αριστερά. Η παρέμβαση 

του Δημήτρη Χατζή 1947-1981. Αθήνα: Πόλις. 

Αποστολίδου, Β. (2010). Λογοτεχνία και ιστορία: Μια σχέση ιδιαίτερα σημαντική για τη 

λογοτεχνική εκπαίδευση. Ανάκτηση από: www.greeklanguage.gr/digitalResources/ 

assets/img/literature/education/literature_history/apostolidou-literature-history.pd 

f. 

Γαβαλά, Κ. (2018). Εμείς και οι άλλοι στα μυθιστορήματα της Διδώς Σωτηρίου. Ανάκτηση από:  

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2768116/theFile. 

Γεωργής, Γ. (αχρον.). Σύντομη θεώρηση της ιστορίας των κυπριακών γραμμάτων. Πολιτιστική 

(Αφιέρωμα στην Κύπρο), 14-15, 37-49.  

Γεωργής, Γ. (2018). Σεφέρης - Αβέρωφ. Η ρήξη. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Ηροδότου, M. (2003). Το αποικιοκρατικό παρελθόν στο μεταποικιοκρατικό παρόν στο 

μυθιστόρημα του Nίκου Ορφανίδη. Ο Άγγελος έφυγε ευτυχισμένος. In E. Close, M. 

Tsianikas & G. Frazis (Eds.), Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial 

International Conference of Greek Studies (pp. 565-594). Adelaide 2003. 

Θρασυβούλου, Μ. (2016). Ο εθνικισμóς των Ελληνοκυπρίων. Αθήνα: Επίκεντρο. 

Καραμάνος, K. (1954). Κύπρος. Αθήνα: Προσωπική. 

Κατσαρίδου, Μ. (2011). Η μέθοδος της δραματοποίησης στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 

(Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Ανάκτηση από: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26147. 

Κιζιλγιουρέκ, Ν. (2009). Οι Τουρκοκύπριοι, η Τουρκία και το Κυπριακό. Αθήνα: Παπαζήση. 

Κοβάνη, Α. (2005). Το μυθιστόρημα με θέση. Πιστότητα και απόκλιση: Το παράδειγμα της 

μεταπολεμικής πεζογραφίας (1943-1967). (Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανάκτηση από: https:// 

www.didaktorika.gr/ . 

Κόκορης, Δ. (2005). Ιστορία και λογοτεχνία. Αθήνα: Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη. 

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2768116/theFile
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26147


 

[100] 
 

Κρανιδιώτης, Ν. (1981). Δύσκολα Χρόνια. Κύπρος 1950-1960. Αθήνα: Εστία.  

Μάτσος, Ι. Γ. (2010). Δέκα χιλιάδες μέλισσες του Άντη Ροδίτη (Βιβλιοκριτική). Ανάκτηση από: 

http://www.antibaro.gr/article/1811. 

Μπαχτίν, Μ. (1995). Έπος και Μυθιστόρημα. Αθήνα: Πόλις. 

Ορφανίδης, Ν. (1992). Όραμα και ματαίωση στον Παντελή Μηχανικό. Ακτή, 10, 257-272. 

Ορφανίδης, Ν. (2012). Η συνάντηση της ποίησης με την ιστορία: Το παράδειγμα του Παντελή 

Μηχανικού στο ποίημα “Ονήσιλος”. Στο Η λογοτεχνία της περιφέρειας, της εξορίας 

και της διασποράς (σσ. 215-230). Αθήνα. Αρμός. 

Παπαπολυβίου, Π. (2003). Κύπρος 1878-1909, η πρώτη περίοδος της Βρετανικής 

αποικιοκρατίας. Στο Β. Παναγιωτóπουλος (Επιμ.), Ιστορία του νέου ελληνισμού 1770-

2000 (σσ. 285-296). Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.  

Παπαπολυβίου, Π. (2010). Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας 1960-2010 (τόμ. α’ & β’). 

Λευκωσία: Φιλελεύθερος. 

Πατριάρχης Φώτιος (2010). Δέκα χιλιάδες μέλισσες  του Άντη Ροδίτη. (Βιβλιοκριτική).  

Ανάκτηση από: http://vivliocafe.blogspot.com/2010/10/blog-post_08.html. 

Πιστόλη, Γ. Ε. (2019). Η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στη διδασκαλία της ιστορίας Γ΄ 

γυμνασίου και οι απόψεις των μαθητών για το μάθημα της ιστορίας και τις ιστορικές 

πηγές. Ανάκτηση από: http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/50109/19058. 

pdf? sequence=1&isAllowed=y 

Ρίζας, Σ. (2004). Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η δικτατορία των συνταγματαρχών και το κυπριακό 

ζήτημα. Αθήνα: Πατάκης.  

Ροδίτης, Α. (1996). Για τον Παντελή Μηχανικό. Ακτή, 26, 203-216. 

Ροδίτης, Ά. (2010, Φεβρουάριος 2). Κάθε έντιμος και δημοκρατικός πολίτης όφειλε να είναι 

αντιμακαριακός. Πολίτης. Ανάκτηση από: http://parathyro.politis.com.cy/2012/02/. 

Ροδίτης, Α.  (2019, Οκτώβριος 6). Δεν θα τον ρωτούσα τίποτα τον Μακάριο. Απλώς, θα του 

έλεγα: Δυστυχισμένε, δεν σε καταλαβαίνω καθόλου. Αλήθεια, 12-13. 

Σαχίνης, Α. (1991). Το νεοελληνικό μυθιστόρημα. Ιστορία και κριτική. Αθήνα: Εστία.  

Σιαφλέκης, Ζ. (1989). Επίδραση και διακειμενικότητα στη συγκριτική έρευνα της λογοτεχνίας. 

Ελληνική εταιρεία γενικής και συγκριτικής γραμματολογίας. Ανάκτηση από: 

http://dx.doi.org/10.12681/comparison.4. 

Χατζηαντωνίου, Κ. (2019). Εισαγωγή. Δέκατα, 57, 6-7. 

Χατζηβασιλείου, Ε. (2005). Στρατηγικές του κυπριακού. Αθήνα: Πατάκης. 

Χατζηβασιλείου, Ε. (2019). Ο διάλογος του Γιώργου Σεφέρη-Ευάγγελου Αβέρωφ. Οι 

συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Αθήνα: Πατάκης. 



 

[101] 
 

Ξενόγλωσση 

Diez, T. (2002). The European union and the Cyprus conflict: Modern conflict, Postmodern 

Union. UK: Manchester University Press.  

Jameson, F. (2001). On interpretation: Literature as a socially symbolic act. In Kathi (Eds.), 

Hardt Michael & weeks (pp. 33-60). Oxford: Blackwell. 

Kristeva, J. (1969). Σημειωτική: Recherches pour une sémanalyse. Παρίσι: Seuil. 

Lye, J. (1997). Critical reading: a Guide. Ανάκτηση από: http://www.brocku.ca/en 

glish/jlye/criticalreading.php. 

Suleiman, S. (1983). Authoritarian fictions: The ideological novel as a literary genre. NY: 

Columbia University Press.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[102] 
 

«Γλωσσικοί κώδικες και πραγματολογικά στοιχεία στη “Χιώτισσα εν 

Λεμεσώ, κατά το 1821” του Βασίλη Μιχαηλίδη» 

 

Χριστοδουλίδου Λουίζα 
Αν. Kαθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.  

xristod@rhodes.aegean.gr 
 

Siveva Steli 
Προπτυχιακή Φοιτήτρια  Π.Τ.Δ.Ε. 

steli_siveva@hotmail.com 
 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη μελέτη του γλωσσικού κώδικα και των πραγματολογικών 

στοιχείων που συνυπάρχουν και συγκροτούν τη σύνθεση του ποιήματος «Χιώτισσα εν Λεμεσώ, κατά 

το 1821» του Βασίλη Μιχαηλίδη. Μέσα από την εξέταση της δομής, των τεχνικών αλλά και του 

νοηματικού περιεχομένου του αφηγηματικού έπους, αναδεικνύονται στοιχεία θεατρικότητας και  

προφορικότητας. Η μελέτη των γλωσσικών πράξεων (Searle), η γλωσσική δείξη, η αναφορά και η 

συναγωγή, καθώς και η τήρηση ή παραβίαση των συνομιλιακών αρχών του Grice (1975), σε 

συνδυασμό με τη γραμματική δομή του γλωσσικού κώδικα, αλληλεπιδρούν σε όλη την έκταση του 

κειμένου, τοποθετώντας τα επικοινωνιακά γεγονότα εντός ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού και 

ιστορικού πλαισίου κοινωνικής δράσης. 

 

Λέξεις  κλειδιά: Ποίηση, «Χιώτισσα», Β. Μιχαηλίδης, γλώσσα, πραγματολογία 

 

 

Abstract 

This particular project represents the study of the language code and pragmatic elements that co-exist 

and constitute the composition of the poem “Chiotissa in Limassol, during 1821” by Vasilis Michaelides. 

Through the comprehensive examination of the linguistic structure, the narrative techniques, and the 

substance of “Chiotissa’s in Limassol, during 1821” elements of theatricality and orality come into view. 

The study of speech acts (Searle), deictic expression (or deixis), reference and inference, as well as the 

observation or violation of Grice's (1975) conversational principles, combined with the grammatical 

structure of the language, interact throughout the text, place the communication events within a 

specific cultural and historical context of social action.   

 

Key words: Poetry, Chiotissa, V. Michaelides, language, pragmatics. 
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Εισαγωγή 

Το έργο του ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη είναι σημαντικό από την άποψη ότι μέσα από αυτό 

αναδεικνύονται πτυχές και πάθη του Ελληνισμού με έναν αρκετά ιδιόμορφο αλλά και 

περίτεχνo τρόπο. Γεννήθηκε το 18498 στο Λευκόνοικο της Αμμοχώστου και πέθανε το 1917 

στη Λεμεσό. Αρχικά, το ενδιαφέρον του κερδίζει η ζωγραφική, αλλά στη συνέχεια στρέφεται 

στην ποίηση. Η πρώτη ποιητική συλλογή του εκδίδεται το 1882 με τίτλο Η ασθενής λύρα. 

Παράλληλα, δημοσιεύει  ποιήματα σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Ο ποιητής, 

έχοντας επηρεαστεί από ένα σύνολο γεγονότων, που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση  της 

προσωπικότητάς του ποικιλοτρόπως – και προκύπτουν από διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά, 

μορφωτικά, πολιτισμικά, γλωσσικά πλαίσια – δημιουργεί, μεταξύ άλλων, τρία κορυφαία 

έργα: την «9ηΙουλίου του 1821 εν Λευκωσία (Κύπρου)», τη «Χιώτισσα εν Λεμεσώ κατά το 

1821» και την «Ανεράδα». Τα έργα αυτά, τα οποία γράφτηκαν σε μια περίοδο ηλικιακής αλλά 

και πνευματικής ωρίμασης,9 κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να γίνουν αγαπητά από τον λαό 

ο οποίος έβλεπε να αναδεικνύονται μέσω αυτών τα πάθη αλλά και οι πόθοι του με 

βασικότερο όλων τον πόθο της ελευθερίας. Πρόκειται για απαράμιλλης αξίας έργα, καθώς 

εμπεριέχουν αρμονία και φυσικότητα όσον αφορά το περιεχόμενο, τη γλώσσα και τη δομή. 

Ο ποιητής δομεί την ποιητική του σύνθεση πάνω στη φόρμα του έπους και αφηγείται μια 

ιστορία με κεντρικούς ήρωες πρόσωπα που υποφέρουν ή ακόμη γίνονται μάρτυρες για το 

πολυπόθητο αγαθό της ελευθερίας.  

Επηρεασμένος από το κίνημα του ρομαντισμού10 αλλά και από τους αγώνες του 

ελληνικού λαού, στους οποίους είχε ενεργή συμμετοχή,11 κατορθώνει να ξεπεράσει την 

προσωπική «ανασφάλεια» όσον αφορά τις γνώσεις του για την τότε επικριθείσα «ορθή» 

γλώσσα και να γράψει και στο κυπριακό ιδίωμα. Το γλωσσικό ζήτημα της εποχής φαίνεται να 

 
8 Η ημερομηνία γέννησης του ποιητή φαίνεται να έχει διχάσει του μελετητές. Ωστόσο με βάση τα όσα μας 
αναφέρει ο Παπαλεοντίου (2013: 255), υπάρχουν επίσημα έγγραφα τα οποία έχουν διασωθεί και υποδεικνύουν 
το έτος 1849. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως: «Σε πιστοποιητικό το οποίο εξασφάλισε ο Α. Ιντιάνος από τον Δήμο 
Αμμοχώστου στις 16.10.1929 δηλώνεται ως έτος γέννησης του Βασίλη Χατζημιχαήλ το 1849. Αλλά και σε 
μεταγενέστερο πιστοποιητικό γέννησης (που εκδόθηκε επίσης στην Αμμόχωστο, στις 4.7.1936, και σώζεται τόσο 
στο αρχείο του Αιμ. Χουρμούζιου όσο και στο αρχείο του Α. Ιντιάνου) δηλώνεται και πάλι ως έτος γέννησης του 
ποιητή το 1849». 
9 Η Κάλια Παύλου στο άρθρο της «Η ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη στο πλαίσιο του ελληνικού (αθηναϊκού) 
ρομαντισμού», Νέα Εποχή 310 (Φθινόπωρο 2011: 79-90) κατατάσσει τη «Χιώτισσα εν Λεμεσώ, κατά το 1821» στα 
ώριμα ποιήματα του ποιητή μεταξύ των οποίων και  την «Ανεράδα», την «9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία 
(Κύπρου)», τον «Κωνσταντίνο», «Το όραμαν του Ρωμιού».  
10 Για την επιρροή του ποιητή από το κίνημα του ρομαντισμού βλ. Παύλου, Κ. (2011). Η ποίηση του Βασίλη  

Μιχαηλίδη στο πλαίσιο του ελληνικού (αθηναϊκού) ρομαντισμού. Νέα Εποχή, 310, 79-90. 
11 Αξίζει να σημειωθεί πως φτάνοντας στην Αθήνα ο Βασίλης Μιχαηλίδης «κατατάσσεται εθελοντής στον ελληνικό 
στρατόꞏ στα χρόνια της διακυβέρνησης του Α. Κουμουνδούρου, αναχωρεί με εκστρατευτικό σώμα και συμμετέχει 
σε πολεμικές συγκρούσεις στο θεσσαλικό μέτωπο […]. Όταν υπογράφτηκε η συνθήκη του Βερολίνου (καλοκαίρι 
του 1878), με την οποία προβλεπόταν ότι η Θεσσαλία και η Ήπειρος θα παραχωρηθούν στην Ελλάδα, απολύεται 
από τον στρατό» (Παπαλεοντίου, 2013: 255). 
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επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που επιλέγει ο ποιητής να εκφραστεί. Η περιορισμένη και 

σχεδόν ανεπαρκής μόρφωσή12 του τον περιθωριοποιεί από τους κύκλους στους οποίους 

ανήκουν οι ποιητές της εποχής που ήταν γνώστες της αρχαΐζουσας. Η απόφασή του λοιπόν 

να εκφραστεί στη μητρική του “γλώσσα” αποτελεί ένα σημαντικό εγχείρημα που συνετέλεσε 

στην αναγνώριση του «ιδιωματικού», κυρίως, ποιητικού του έργου. Έχοντας το γνώθι σαυτόν 

φαίνεται να αποδέχεται ένα σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς του που δεν είναι άλλο από 

το προφορικό γλωσσικό ιδίωμα. Σε αυτό συνέβαλε ιδιαίτερα η ενθάρρυνση που έλαβε από 

λόγιους της εποχής να χρησιμοποιήσει το φυσικό γλωσσικό κυπριακό ιδίωμα στη σύνθεση 

των έργων του,13 θεωρώντας πως η ποίησή του ενδεχομένως να μην γίνει αποδεκτή από τον 

περίγυρό του και το αναγνωστικό κοινό, λόγω της διαφοροποίησης του γλωσσικού κώδικα 

από τη νόρμα. Η αποθάρρυνση του ποιητή λόγω της «μικτής» γλωσσικής ποικιλίας που 

χρησιμοποιούσε δεν άργησε να εμφανιστεί. Φαίνεται πως ο Β. Μιχαηλίδης βρέθηκε σε δεινή 

θέση, καθώς έπρεπε να επιλέξει ποιον γλωσσικό κώδικα θα χρησιμοποιήσει για τη σύνθεση 

κάθε έργου του. Από τη μια πλευρά, υπήρχε η καθαρεύουσα, από την άλλη πλευρά, η 

δημοτική της εποχής και, τέλος, το ιδίωμα του τόπου του. Απόδειξη της αρνητικής κριτικής 

που δεχόταν για τον γλωσσικό «μικτό» τρόπο έκφρασής του αλλά και ενδεχομένως της δικής 

του «ανασφάλειας» αποτελεί το γνωστό ποίημά του (το οποίο θυμίζει απολογία του ποιητή 

προς τους αναγνώστες/τις αναγνώστριες) «Τοις φίλοις αναγνώσταις»14 που συμπεριλήφθηκε 

στη συλλογή Ασθενής λύρα το 1882. Σε αυτό παρατηρείται η ανάγκη του ποιητή να 

απολογηθεί, αλλά και να αιτιολογήσει τη γλωσσική «αισθητική» του ποιητικού του έργου. 

Ωστόσο, οι ανησυχίες του για τις ανεπαρκείς γνώσεις της καθαρεύουσας φαίνεται να 

υποχωρούν μπροστά στον καλλιτεχνικό οίστρο του.  

Επιθυμεί να εκφραστεί και να δοξάσει τον Ελληνισμό. Βρίσκει εκείνο το στοιχείο που θα 

τον ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους ποιητές της εποχής. Ο Βασίλης Μιχαηλίδης θα 

αποτυπώσει στο χαρτί τις σκέψεις του, θα πλάσει ήρωες με όσα φέρει ως αναμνήσεις, διότι 

 
12 Όπως αναφέρει ο Πυλαρινός (2011, σημ. 8: 19-35): «Απαίδευτος υπό την έννοια ότι δεν έχει ακολουθήσει 
ανώτερες σπουδές, ούτε τη συνήθη παιδευτική διαδρομή της εγκύκλιας μόρφωσης. Οι συνθήκες της εποχής και 
η κοινωνική κατάστασή του προφανώς δεν ευνοούσαν κάτι τέτοιο».  
13 Ο Παπαλεοντίου (2013: 12) επισημαίνει:  «Στην απόφασή του Β. Μιχαηλίδη να επιλέξει ως ποιητική γλώσσα 

και το περιφρονημένο προφορικό ιδίωμα του τόπου του συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες. Σε αντίθεση με τη 
γενική πνευματική ατμόσφαιρα που τον περιέβαλλε, ορισμένοι λόγιοι της εποχής του, τους οποίους γνώριζε 
προσωπικά ή συναναστρεφόταν (κυρίως οι Σίμος Μενάρδος, Αριστόδημος Πηλαβάκης και Στυλιανός 
Χουρμούζιος),  φαίνεται ότι τον ενθάρρυναν με ποικίλους τρόπους να αξιοποιήσει το κυπριακό ιδίωμα.» 
14 Το εξομολογητικό, απολογητικό ύφος του ποιητή συγκινεί τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες, καθώς 

φαίνεται να παρομοιάζει τον εαυτό του me «πουλί που είναι τραυλό στην γλώσσα», λόγω της πολύμορφης 
γλώσσας που χρησιμοποιεί. Αναφερόμαστε, άλλωστε, σε μια εποχή όπου η γλωσσική γεωγραφική ποικιλία έχει 
αρχίσει να υποτιμάται, όπως και οι ομιλητές/ομιλήτριες αυτής, καθώς η χρήση της προσδίδει σε αυτούς χαμηλό 
γλωσσικό-αισθητικό κύρος. Όπως σημειώνει ο Πυλαρινός (2011: 26): «Τον αδικούν όμως και οι καιροί, γιατί οι 
συνθήκες στο νησί του ευνοούν τη λόγια παιδεία και γλώσσα, αφού η Κύπρος ακολουθεί τη γλωσσική διαδρομή 
του ανατολικού Ελληνισμού, επηρεασμένη τόσο από την αρχαιόπληκτη πρωτεύουσα όσο και από τα μεγάλα 
κέντρα του Ελληνισμού στην Ανατολή, την Πόλη και τη Σμύρνη.» 
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όλοι οι αγωνιστές/αγωνίστριες πρέπει να τιμηθούν. Βρίσκεται πιο μπροστά από την εποχή 

του. Έχει μεταπηδήσει στην εποχή εκείνη στην οποία οι γλωσσικές γεωγραφικές ποικιλίες 

λειτουργούν ως στοιχεία της ταυτότητας του έθνους. Στην εποχή που οι διάλεκτοι και τα 

ιδιώματα εμπλουτίζουν τη «γλωσσική παλέτα» δίνοντας περισσότερες επιλογές στους 

ομιλητές/στις ομιλήτριες, χωρίς να αντιμετωπίζονται ως παράγοντες περιθωριοποίησης και 

υποβάθμισης. 

Η «Χιώτισσα εν Λεμεσώ, κατά το 1821»15 του Βασίλη Μιχαηλίδη, όπως προαναφέραμε, 

αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα του. Πρόκειται για ένα έργο 420 στίχων, οι οποίοι 

χωρίζονται σε 42 δεκάστιχες στροφές. Η ομοιοκαταληξία των στίχων ακολουθεί το σχήμα 

αβαβγγδεδε, ενώ ο τονισμός είναι σταθερός στην 4η και 9η συλλαβή με εξαίρεση τον 4ο στίχο 

της 21ης στροφής και τον 7ο της 25ης στροφής.16 Το μέτρο της «Χιώτισσας εν Λεμεσώ, κατά το 

1821», όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Ιωάννου (2018: 62-63), ακολουθεί τον ιαμβικό ρυθμό 

και κάθε στίχος του ποιήματος αποτελείται άλλοτε από δύο πεντασύλλαβους ιαμβικού 

ρυθμού κι άλλοτε από έναν πεντασύλλαβο κι έναν τετρασύλλαβο, επίσης ιαμβικού ρυθμού.17 

Οι διάλογοι μεταξύ των ηρώων διακόπτουν την τριτοπρόσωπη έμμετρη αφήγηση του 

παντογνώστη αφηγητή προσδίδοντας, συνάμα με το κυπριακό ιδίωμα, ζωντάνια, 

παραστατικότητα στο έργο. Επιπλέον, μέσα από τα λόγια των ηρώων/ηρωίδων που 

συνομιλούν, οι αναγνώστες/αναγνώστριες του επικού ποιήματος προσλαμβάνουν στοιχεία 

της ταυτότητας των προσώπων που ενεργούν εντός του κειμένου αλλά και του ίδιου του 

δημιουργού, ο οποίος είναι και ο πλάστης των προσωπικοτήτων που σκιαγραφούνται στο 

έργο. Μέσα από τη δημιουργία των διαφορετικών ηρώων/ηρωίδων ξεπροβάλλουν ορισμένα 

κοινά ή μη κοινά κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά τα οποία θα αποτελούν είτε τον 

συνδετικό κρίκο για την επικοινωνία είτε παράγοντα για ρήξη και αποστροφή. Η επικοινωνία 

λαμβάνει διάφορες μορφές ανάλογα πάντα με τα συμμετέχοντα πρόσωπα σε αυτήν.  Έτσι, 

ήρωες/ηρωίδες που τους συνδέουν παρόμοιες εμπειρίες φαίνεται να συμμαχούν και να 

δρουν ως μια κοινωνικο-γλωσσική ομάδα, ενώ αντίθετα παρατηρείται πως η επικοινωνία 

 
15 Βασιστήκαμε στη μεταγραφή του επικού ποιήματος από τον Ιωάννου (2017: 53-81) σύμφωνα με τον οποίον:  
«Στο σωζόμενο χειρόγραφο το ποίημα παραδίδεται άτιτλο· στην περίπτωση της χειρόγραφης μορφής της 
“Χιώτισσας εν Λεμεσώ, κατά το 1821”, φαίνεται ότι ο ποιητής πρώτα συνθέτει/ολοκληρώνει το ποίημά του και 
ύστερα, αν και σε κάποιο απροσδιόριστο, για την ώρα, χρονικό διάστημα, αποφασίζει για τον τίτλο που θα δώσει. 
Πάντως, σύμφωνα με προφορική μαρτυρία των Λάρκου Λάρκου και Γιάννη Δημητρίου, οι οποίοι έχουν ερευνήσει 
τη (μεταγενέστερη) προφορική παράδοση της «Χιώτισσας», το ποίημα, εκτός από τον καθαρευουσιάνικο τίτλο 
του, ήταν γνωστό και με τους εξής “προφορικούς” τίτλους: “Γκιουλσαπά”/”Κιουλσαπά”/“Κουρσαπά”, 
“Δεσποτά(δ)ε”ς, “Χατζαλάς”, αλλά και “Χιώτισσες” […]». 
16 Χατζηνικόλα, Π. «Μετρικά ζητήματα στην ιδιωματική ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη», Νέα Εποχή 310 
(Φθινόπωρο 2011: 91-100). 
17 Ιωάννου Κ., «Για το μέτρο στη “Χιώτισσα” του Βασίλη Μιχαηλίδη», Νέα Εποχή 338 (Φθινόπωρο 2018: 62-63). 
Για το μέτρο της «Χιώτισσας εν Λεμεσώ, κατά το 1821» βλ. επίσης: Γιαγκουλλής, Γ. Κ., «Το ενδιαφέρον μου για τη 
μετρική της “Χιώτισσας”» Νέα Εποχή 338 (Φθινόπωρο 2018: 55-61), καθώς και Χατζηνικόλα, Π. «Μετρικά 
ζητήματα στην ιδιωτική ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη», Νέα Εποχή 310 (Φθινόπωρο 2011: 91-100). 
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μεταξύ ηρώων/ηρωίδων που τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους ή του βίου τους 

συγκρούονται, τείνει να γίνεται επιθετική και άβολη, καθώς τους χωρίζουν 

κοινωνικοπολιτισμικές, θρησκευτικές, πολιτικές και ιστορικές διαφορές. 

 Αξίζει να σημειωθεί πως η επιλογή του ποιητή να πλάσει τρεις διαφορετικές γυναικείες 

μορφές, τη γριά (ονόματι Χατζημαρία), την Ελένη και την Άννα και να τις τοποθετήσει σε ένα 

ορισμένο ιστορικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο υποφέρουν και προσπαθούν αγωνιωδώς να 

ανταπεξέλθουν στις αντιξοότητες, αποτελεί μια ιδιαιτέρως αξιοθαύμαστη επιλογή. Η σχεδόν 

«οξύμωρη» δημιουργία ενός χαρακτήρα, όπως αυτόν της «ρκας»/γριάς, προσδίδει ανατροπή 

και ένταση στο περιεχόμενο του επικού ποιήματος. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τη μια στιγμή 

επαιτεί στους δρόμους και τα σοκάκια κάτω από τον φόβο της οθωμανικής παρουσίας και 

την επόμενη στιγμή γίνεται η ηρωίδα που σώζει δυο νεαρά κορίτσια από το χαρέμι.  

Μέσα από τους ήρωες/τις ηρωίδες και το περιεχόμενο του ποιήματος αναδεικνύονται 

κοινωνικές πτυχές μιας άλλης εποχής18 αλλά και καθολικές αξίες όπως π.χ. ο πόνος που 

προκαλεί η υποδούλωση σε έναν λαό, καθώς και το αλτρουιστικό αίσθημα που δύναται να 

αναπτυχθεί μεταξύ των ανθρώπων κάτω από αυτές τις βάναυσες συνθήκες.   

Όσον αφορά το περιεχόμενο, πρόκειται για ένα ποίημα το οποίο αναφέρεται στην 

αιχμαλωσία μιας ελληνίδας κόρης στο χαρέμι ενός τούρκου μπέη στη Λεμεσό μετά την 

καταστροφή της Χίου. Στους πρώτους στίχους του ποιήματος (στ. 1-10), ο αφηγητής μάς 

πληροφορεί  για το χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο θα διεξαχθούν τα γεγονότα του επικού 

ποιήματος. Αξίζει να αναφερθεί πως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον 

οποίον δηλώνεται το χρονικο-ιστορικό πλαίσιο όσων θα διαδραματιστούν, εφόσον ήδη από 

τον πρώτο στίχο γίνεται σύνδεση της «Χιώτισσας εν Λεμεσώ, κατά το 1821» με την «9η 

Ιουλίου του 1821», όπου έλαβε χώρα το κορυφαίο και τραγικό γεγονός του απαγχονισμού 

και σφαγιασμού του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των αρχιερέων (στ. 1: «Αντάν εκόψαν 

τους δεσποάες»). Στους στίχους που ακολουθούν δηλώνεται το κλίμα φόβου και 

ανασφάλειας που επικρατεί στη «Λεμεσόν», ώσπου στον 11ο στίχο ‒ο οποίος αποτελεί στην 

ουσία εναρκτήρια γραμμή‒  η ιστορία αρχίζει σταδιακά να εστιάζεται στο παρόν. 

Μια ηλικιωμένη γυναίκα ή όπως την αποκαλεί ο συγγραφέας σε όλη την έκταση του 

κειμένου «ρκά» (δηλαδή γριά) ‒και της οποίας το όνομα αποκαλύπτεται στους τελευταίους 

στίχους‒  ζητιανεύει «εις της Αγιάνναπας την μερκάν», κάτω από το παραθύρι ενός σπιτιού 

στο οποίο διαμένουν οι γυναίκες ενός χαρεμιού. Η ηρωίδα του επικού ποιήματος, Ελένη, 

καθώς στέκει μελαγχολική στο παραθύρι της, παρατηρεί την ελληνίδα ρκα, και ζητά από τις 

 
18 Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, πως οι χρονικές περίοδοι που παρουσιάζονται έμμεσα στο ποίημα είναι τρεις: η 
περίοδος της Επανάστασης του 1821, η περίοδος όπου οι βιαιότητες εντείνονταν και η περίοδος κατά την οποία 
ο ποιητής συνθέτει το έργο. 
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υπόλοιπες σκλάβες να την οδηγήσουν σε εκείνη (στ. 11-40). Το όνομα της Ελένης δεν 

αποκαλύπτεται αμέσως από τον ποιητή. Αντίθετα, παρουσιάζεται ως «Τουρκού». Η εντολή 

που δίνει η νεαρή κοπέλα στις υπόλοιπες γυναίκες του χαρεμιού αλλά και η προθυμία αυτών 

να εκπληρώσουν αμέσως το αίτημά της αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός είδους ιεραρχίας εντός 

του χαρεμιού, στην οποία η Ελένη φαίνεται ότι βρίσκεται «ψηλά» (πιο συγκεκριμένα είναι η 

αγαπημένη σκλάβα του μπέη). Στη συνέχεια, η ρκα συνομιλεί με την όμορφη κόρη η οποία 

δεν αργεί να της αποκαλύψει την αιτία του καημού της. Ομολογώντας στη ρκα πως είναι 

χριστιανή (στ. 41-70) ξεκινάει ένας διάλογος ο οποίος φαίνεται πως υφολογικά 

διαφοροποιείται σημαντικά από την πρώτη γνωριμία τους, αφού, ενώ αρχικά υπάρχει 

αμηχανία ‒η γριά πιστεύει πως η νεαρή κοπέλα είναι Τουρκού και στην Ελένη δεν έχει δοθεί 

η κατάλληλη αφορμή ακόμη να μιλήσει γι’ αυτό που την βασανίζει‒· μεταξύ των δύο 

γυναικών, στη συνέχεια, το ύφος γίνεται οικείο και από την πλευρά της γριάς ιδιαιτέρως 

προστατευτικό.19 Οι δύο γυναίκες σχεδιάζουν την απόδραση της Ελένης, ώστε να επανενωθεί 

με τον αδερφό της, για τον οποίον, έπειτα από την αρπαγή της από τη Χίο (στ. 91-190), δεν 

γνωρίζει απολύτως τίποτα (στ. 191-200). Ο μπέης εμφανίζεται ξαφνικά στο χαρέμι, αφού έχει 

αποχωρήσει η ρκα, έχοντας δίπλα του μια νέα σκλάβα, διακόπτοντας το αρμονικό και ήρεμο 

κλίμα που επικρατούσε μεταξύ των δύο γυναικών (στ. 202-260). Η  παρουσία του προκαλεί 

αμηχανία στην Ελένη, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο κρυπτικά απεχθάνεται, αλλά είναι 

αναγκασμένη να υπομένει, δεδομένου ότι ο  μπέης είναι ο μόνος που μπορεί να της δώσει 

πληροφορίες για το τι απέγινε η οικογένειά της. Η Ελένη παρουσιάζεται ψυχρή και απότομη, 

όταν συνομιλεί μαζί του. Ο μπέης είναι ένας αιμοβόρος και σκληρός άνθρωπος αλλά 

παράλληλα σφόδρα ερωτευμένος με την «ωραία Ελένη». Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και 

η ανθρώπινη πλευρά του μπέη ‒την οποία και προσπαθεί να αναδείξει ο ποιητής‒ 

παρουσιάζεται με σκληρές και απάνθρωπες εικόνες. Η νεαρή γυναίκα εκφράζει, με τη σιωπή 

της, την αποστροφή προς το πρόσωπό του και την επιθυμία της να μην αποκτήσει ποτέ 

οποιαδήποτε σχέση με αυτόν.  

 
19 Αρχικά, η γριά αντικρίζει μια όμορφη Τουρκού, που στέκει στο παράθυρο. Φαίνεται να αγνοεί την πραγματική 

ταυτότητα της Ελένης κι έτσι, όταν βρίσκεται κοντά της και την βλέπει να κλαίει, προσπαθεί να της δώσει κουράγιο 
λέγοντάς της πως η στενοχώρια της «σφάζει τζ ﬞαι Τούρκον τζﬞαι χρισκιανόν». Η γριά δείχνει να ενδιαφέρεται για τη 
νεαρή κοπέλα και να της φέρεται στοργικά αλλά και με επιφύλαξη, καθώς συνομιλεί με μια γυναίκα του 
«χαρεμιού» και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που επικρατεί φόβος και ανασφάλεια. Η Ελένη, μη μπορώντας 
να βρει δύναμη να της μιλήσει, παραμένει σιωπηλή μέχρι που βλέπει τον σταυρό που έχει κρεμασμένο στο 
στήθος της η γριά. Τότε, η νεαρή κοπέλα της εκμυστηρεύεται πως είναι χριστιανή. Η γριά αμέσως γίνεται 
προστατευτική απέναντι στην Ελένη, μιλώντας της, παράλληλα, με άνεση και οικειότητα. Την παρακινεί  να 
σταματήσει το κλάμα και ζητά να μάθει περισσότερα για εκείνη. Η Ελένη την εμπιστεύεται και διηγείται την 
ιστορία της αρπαγής της «απού την Χιον την ματζ ﬞελλεμένην». Η γριά αποφασίζει να αγωνιστεί για τη νεαρή, 
προκειμένου να την γλιτώσει από την «Τουρτζιάν» χωρίς να την ενδιαφέρει τι θα απογίνει η ίδια. 
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Η μόνη αιτία για την οποίαν του απευθύνει τον λόγο είναι για να πληροφορηθεί τι 

απέγινε η οικογένειά της μετά την εισβολή των Οθωμανών στη Χίο και τη βίαιη αρπαγή της 

(στ. 245-250). Ο μπέης ζητάει την άδεια από την Ελένη να δεχτεί στο χαρέμι τη νεαρή κοπέλα 

που είχε μαζί του, όταν μπήκε στο σπίτι, τονίζοντάς της πως είναι αρκετά ταλαιπωρημένη.  

Μετά την αποχώρηση του μπέη από το σπίτι (στ. 251-260), η Ελένη συνομιλεί με τη 

νεόφερτη «χανούμισσα», την Αϊσέ, ζητώντας να μάθει πληροφορίες για το πώς βρέθηκε 

εγκαταλειμμένη. Εκείνη της διηγείται συνοπτικά τη δική της ιστορία (στ. 261-280). Η 

ανατροπή φυσικά έρχεται, όταν η ρκα εμφανίζεται ξανά μπροστά στην Ελένη, για να την 

ενημερώσει για το σχέδιο της απόδρασης που είχε οργανώσει με τον αδερφό της Ελένης (στ. 

281-300). Τη στιγμή που εξηγεί στην Ελένη ποιες θα πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις της, 

ώστε να αποδράσει από το χαρέμι, η Αϊσέ εμφανίζεται μπροστά τους και, έχοντας 

κρυφακούσει όλη τη συνομιλία τους, τις παρακαλεί να την συμπεριλάβουν στο σχέδιό τους, 

διότι κι εκείνη είναι χριστιανή. Δηλώνει μάλιστα ότι το όνομά της είναι Άννα και ότι την 

άρπαξαν και αυτήν από τη Χίο (στ. 301-320). Το σχέδιο αρχίζει να τίθεται σε εφαρμογή (στ. 

321-324). Ο μπέης εμφανίζεται ξανά μπροστά στην Ελένη και αντικρίζει μια εντελώς 

διαφορετική γυναίκα από αυτήν που συνήθως έβλεπε. Η Ελένη είναι χαρούμενη και μοιάζει 

ευτυχισμένη. Εκείνος πιστεύει πως επιτέλους τον ερωτεύτηκε. Αγνοεί πλήρως τα σχέδιά της 

και ο ενθουσιασμός του τον κάνει να μοιάζει σχεδόν ανόητος (στ. 325-360). Την επόμενη 

μέρα όλα είναι έτοιμα και το σχέδιο απόδρασης στέφεται με απόλυτη επιτυχία, εφόσον εν 

τέλει οι δύο νεαρές Χιώτισσες καταφέρνουν να «’ποσπαστούν» από την αιχμαλωσία, χάρη 

στη βοήθεια της γριάς και του αδερφού της Ελένης (στ. 361-420). 

«Η Χιώτισσα εν Λεμεσώ, κατά το 1821» είναι ένα έμμετρο επικό ποίημα του οποίου το 

περιεχόμενο και η γλώσσα έρχονται σε απόλυτη ισορροπία. Ο ποιητής συνταιριάζει ένα 

ιστορικό γεγονός που συνέβη στη Χίο με το ιστορικό γεγονός του απαγχονισμού των 

δεσποτάδων, δίνοντας μάλιστα στις αιχμάλωτες ηρωίδες του ιδιωματική λαλιά. Ο αφηγητής 

είναι παντογνώστης (αφού γνωρίζει περισσότερα απʼ ό,τι τα πρόσωπα) με μηδενική εστίαση, 

καθώς δεν συμμετέχει στην ιστορία και ούτε αποτελεί πρόσωπο της αφήγησης. Αξίζει να 

σημειωθεί πως, εκτός από την κύρια αφήγηση, στα διαλογικά σημεία, μεταξύ των ηρωίδων, 

έχουμε μια μακροσκελή αναδρομική αφήγηση, η ύπαρξη της οποίας ενισχύει τη σχέση 

εμπιστοσύνης που αναπτύσσουν μεταξύ τους η ρκα και η Ελένη, αφού, μέσα από αυτήν, 

αναδεικνύονται κοινές εμπειρίες και συναισθήματα. Οι κοινές εμπειρίες των ηρωίδων 

εξυπηρετούν σημαντικά αυτό που στην Πραγματολογία ονομάζεται συναγωγή (Yule, 2006: 

26). Τη χρήση πρόσθετων γνώσεων δηλαδή από τον ακροατή, προκειμένου να κατανοήσει 

τις προθέσεις του ομιλητή/της ομιλήτριας μέσω των εκφωνημάτων. Παράλληλα, η χρήση των 



 

[109] 
 

εκφραστικών μέσων προσδίδει παραστατικότητα και θεατρικότητα20, προβάλλοντας 

παράλληλα αισθήματα φόβου, ανησυχίας ή ανυπομονησίας.  

«Η Χιώτισσα εν Λεμεσώ, κατά το 1821», όπως προαναφέραμε, είναι γραμμένη  στο 

κυπριακό ιδίωμα. Η επιλογή του γλωσσικού κώδικα δεν είναι τυχαία. Ο ποιητής εκφράζεται 

καλύτερα στο ιδίωμα και τα καλύτερά του ποιήματα, κατά γενική ομολογία, έχουν γραφτεί 

στη «γλώσσα που πρωτομίλησε», κατά τον μεταγενέστερο Κώστα Μόντη. Η κυριαρχία των 

γλωσσικών στοιχείων του ιδιώματος φαίνεται να ενισχύει επαρκώς και το περιεχόμενο. Η 

γλωσσική επιλογή λειτουργεί ως μέσο ενότητας μεταξύ όσων κατέχουν και γνωρίζουν τη 

γεωγραφική ποικιλία· παρατηρείται ότι οι «Χιώτισσες» δεν συνομιλούν με τους υπόλοιπους 

ήρωες στην κοινή νεοελληνική γλώσσα αλλά στο κυπριακό ιδίωμα. Με αυτό τον τρόπο 

σηματοδοτείται εκ πρώτης όψεως η κοινωνική και γλωσσική ταυτότητά του ποιητή, εφόσον 

κάθε κείμενο εμπεριέχει στίγματα της ιδιαίτερης προσωπικότητας του δημιουργού. 

Αναλυτική και εμπεριστατωμένη είναι η σχετική προσέγγιση των Γεωργακοπούλου & 

Γούτσου (2011: 162-199) οι οποίοι σημειώνουν: «Τα αποτυπώματα που αφήνει ο δημιουργός 

στο κείμενό του, οι τρόποι με τους οποίους εγγράφει στοιχεία της ταυτότητάς του και του 

συστήματος αξιών21 του αποτελούν ένα από τα βασικότερα αντικείμενα έρευνας της 

ανάλυσης λόγου. […] Οι πιο πρόσφατες προσεγγίσεις τονίζουν ότι ο δημιουργός ως 

αναλυτική έννοια δεν λειτουργεί στο κενό, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το 

περικείμενο του λόγου τόσο το καταστασιακό, που συμπεριλαμβάνει βεβαίως και τους 

αποδέκτες όσο και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, που είναι καθοριστικό για 

τη συγκρότηση της ταυτότητάς του».  

Σε κάθε στίχο εμπεριέχονται ανεπιτήδευτες λέξεις και φράσεις που καθιστούν τον λόγο 

των ηρώων/ηρωίδων φυσικό και αυθόρμητο. Επιπλέον, κυρίως στα διαλογικά μέρη, 

παρατηρείται πως η γλώσσα λειτουργεί ως κοινωνική πράξη (Κωστούλα-Μακράκη, 2001). Η 

δομή και το περιεχόμενο συνεπικουρούν την ποιητική πρόθεση να καταστεί αντιληπτό το 

ιστορικό περικείμενο στους αποδέκτες-αναγνώστες του ποιήματος. 

Στο σημείο αυτό θα επισημάνουμε ορισμένα χαρακτηριστικά του γλωσσικού κώδικα, 

που αφορούν τη φωνολογία, τη μορφολογία, τη σύνταξη του ποιήματος. Παρατηρείται, 

λοιπόν, πως πέρα από τις διάφορες τροπές φωνηέντων ή συμφώνων όπως π.χ. μεταβολή 

 
20 Για τη θεατρικότητα της «Χιώτισσας» βλ. Γαλάζης, «Μια θεατρική διασκευή της “Χιώτισσας” από τον Άντη 
Περνάρη», Νέα Εποχή 334 (Χειμώνας 2017: 82-88). 
21 Ο Καψωμένος σημειώνει: «Στα λόγια των προσώπων υπόκειται μια σχέση αξιών, που μας δίνει το κλειδί του 
κώδικα: προτιμότερη η θυσία της ζωής παρά η ατίμωση και η ισόβια αιχμαλωσία μέσα στο τούρκικο χαρέμι […]. 
Σε κάθε περίπτωση, σκλαβιά για την Ελένη ισοδυναμεί με ζωντανό θάνατο. Για τη γριά, αντίστοιχα, αυτό που 
τροφοδοτεί την, μέχρι αυτοθυσίας, αλληλεγγύη της, είναι να σώσει την κόρη από την ταπείνωση μιας 
ατιμασμένης ζωής. Αυτό σημαίνει πως στη συνείδηση και της μιας και της άλλης, ο θάνατος είναι προτιμότερος 
από μια ζωή εξευτελισμένηꞏ κι αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι μέσα στη συνείδησή τους η αξιοπρέπεια και η 
ελευθερία του ανθρώπου είναι αξεχώριστα από τη ζωή» (2011: 85-86). 
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(«πὂπαθεν» όπου u+e>o, «περίτου» και «ούλοι» όπου ο>u, «αθθυμάσαι», όπου e>a, 

«μασ̆αίριν» όπου χ>σ̆, «τζﬞαι» όπου κ>τζﬞ, «αντάν» όπου t>nd κ.ά.), συγκοπή, αποβολή (π.χ. 

«’πού/’πό/’π’», «’ποσπάσω», «’γορασμένη»,  όπου αποβάλλεται το α), εξετάζονται κι εκείνα 

τα χαρακτηριστικά που έχουν μελετηθεί και επισημανθεί από τους Κοντοσόπουλο (2008: 20-

28), Μηνά (2004: 321-398) κ.ά.22 

Σε φωνολογικό επίπεδο παρατηρούμε συχνά τα εξής φαινόμενα: 

- Διατήρηση του αρχαίου τελικού -ν, π.χ. στην βράσην, την μερκάν, μιαν ρκαν, ’πο 

’νανπορτίν, πλάσμαν, κόσμον, βουλετόν, χρισκιανόν, ’σπερινόν, φίλημαν κ.ά. 

- Διατήρηση των διπλών συμφώνων και επέκταση ορισμένες φορές σε μονά σύμφωνα 

(επέκταση και στη γραφή) π.χ. ππέφτει, αθθυμάσαι κ.ά. 

- Σίγηση/Αποβολή των ενδοφωνηεντικών /γ/, /v/ και /δ/ π.χ. δεσποτάες, παρηορά, 

λόον, εφύασιν, φοάσαι, φόος, σιανά, στραώννει κ.ά. 

- Τα σύμφωνα / b, d, g / ρινικοποιούνται και προφέρονται ως /mb, nd, ŋg/ π.χ. 

πουμπουρκάν, μεσοντυμένη, μπουν κ.ά. 

- Όσον αφορά τη μορφολογία παρατηρούμε συχνά:  

- Το άρθρο στην αιτιατική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού “τις” (ΝΕΚ) εμφανίζεται 

ως “τες” π.χ. στες σκλάβες, στες βούτσες, τες προάλλες, τες δκυο κοπέλλες, τες 

εκκλησιές κ.ά. 

- Ο Μέλλοντας σχηματίζεται με το μόριο «’έννα/ ’ννά», π.χ. τζ’ ’έννα σου φέρω, που 

’ννά τα πει κ.ά. 

- Οι ρηματικές καταλήξεις του Παρατατικού σχηματίζονται σε -ασιν, -αν στο γ΄ 

πρόσωπο πληθυντικού με τη δεύτερη να χρησιμοποιείται συχνότερα, π.χ. 

εκαρτερούσασιν, εκαρτερούσαν. 

- Όσον αφορά στη σύνταξη παρατηρούμε: 

- Επίταξη της εγκλιτικής αντωνυμίας μετά το ρήμα, π.χ. καλιεί την, θωρεί την κ.ά. 

- Πολλές φορές το άρθρο “το” έχει αναφορική χρήση (=αυτό που). 

- Μέσα από τη μελέτη του κειμένου παρατηρούμε, όχι μόνο τη λογική σύνδεση του 

ποιητή/πομπού και του αναγνώστη/δέκτη αλλά και πρακτικές, όπως θα εξηγήσουμε 

παρακάτω, που έμμεσα φανερώνουν τις προθέσεις του δημιουργού να συνθέσει το 

εν λόγω ποίημα όσο πιο φυσικά και αυθόρμητα μπορούσε. Αξίζει να σημειωθεί πως, 

 
22 Για το κυπριακό ιδίωμα βλ. Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. (2001). Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής. Αθήνα: 
Γρηγόρη. Επίσης βλ. Καρυολαίμου, Μ. (2000). «Η Κυπριακή: Διάλεκτος ή Ιδίωμα;». Στο Χριστίδης Φ.Α., 
Αραποπούλου Μ. & Γιαννουλοπούλου Γ. (Επιμ.). Η Ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. Αθήνα. Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, 43-48. Βλ. Μηνάς, Κ. (2004). Μελέτες Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας. Αθήνα: Τυπωθήτω Γιώργος 
Δάρδανος και Παπαλεοντίου, Λ. (2015). «Το κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα ως ποιητική γλώσσα του Βασίλη 
Μιχαηλίδη» στο Βασίλης Μιχαηλίδης, 95 χρόνια μετά το θάνατό του. Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής 
Κύκκου, 229-253. 
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εξαιτίας της περιορισμένης εγκύκλιας μόρφωσης του ποιητή, το έργο μπορεί να 

αναλυθεί με βάση τα πορίσματα της Γλωσσολογίας και ειδικότερα της 

Διαλεκτολογίας και της Ανάλυσης Λόγου, καθώς συγκροτεί ένα αυθεντικό και όχι 

«τεχνητό» κείμενο φυσικής ομιλίας.  

Η επικοινωνία όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται να αποκτά πολλαπλές 

διαστάσεις, αφού δεν αφορά αποκλειστικά έναν πομπό κι έναν δέκτη, όπως πιθανότατα θα 

συνέβαινε σε μια τυχαία συνάντηση στον δρόμο μεταξύ δύο προσώπων που γνωρίζει ο ένας 

τον άλλον, αλλά αναλόγως της οπτικής του αναγνώστη/της αναγνώστριας τίθενται στο 

προσκήνιο τα εξής ζευγάρια πομπού-δέκτη: ποιητής/πομπός-αναγνώστης/δέκτης, 

ήρωες/πομποί-ήρωες/δέκτες, ήρωες/πομποί-αναγνώστες/δέκτες, ποιητής/πομπός- 

ήρωες/δέκτες (αφού κάθε ήρωας/ηρωίδα δέχεται χαρακτηριστικά από τον δημιουργό και 

ώθηση για εξιστόρηση των παρουσών συνθηκών προς ενημέρωση των αναγνωστών/πομπών 

κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση, το επικοινωνιακό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένο και 

αποδίδει συγχρόνως με τη γραμματική δομή το περιεχόμενο εκείνο, που επιθυμεί κάθε 

πομπός να μεταδώσει μέσω των μηνυμάτων του. Ωστόσο, η παρούσα προσέγγιση του 

κειμένου επικεντρώνεται περισσότερο στα διαλογικά μέρη του ποιήματος, καθώς συνήθως 

είναι εκείνα που καθιστούν ένα κείμενο παραστατικό ή και θεατρικό.  

Εν προκειμένω, η επικοινωνία μεταξύ των δρώντων προσώπων εξετάζεσαι μέσω εννοιών 

που ανήκουν στον χώρο της Πραγματολογίας. Για παράδειγμα, η εγγύτητα και η απόσταση 

αποτελούν σημαντικές έννοιες όσον αφορά στην πρόθεση των συνομιλούντων προσώπων 

να αισθανθούν οικεία ή όχι εντός ενός συγκεκριμένου επικοινωνιακού πλαισίου. Η εγγύτητα 

και η απόσταση πολλές φορές δηλώνονται και με τη Δείξη (Yule, 2006: 17).23 Στους διαλόγους 

μεταξύ της γριάς και της Ελένης, εντοπίζεται αμφισημία της προσωπικής αντωνυμίας «εμείς» 

(προσωπική δείξη). Για παράδειγμα, στους στίχους 51-60, όπου το ομιλούν πρόσωπο  είναι 

η ρκά, φαίνεται να συμπεριλαμβάνει στην «κοινωνική» ενότητα, το συνομιλούν άτομο, 

δηλαδή την Ελένη κι έτσι επιτυγχάνεται αυτό που ονομάζει ο Yule (2006: 18-20) «εγκλείον» 

εμείς. Τα λόγια της γριάς περιλαμβάνουν καθολικά, πανανθρώπινα και διαχρονικά 

μηνύματα. «Εγκλείον εμείς» έχουμε και πάλι στους στίχους που μιλάει η ρκα, και 

συγκεκριμένα στον στίχο 311, όπου χαρακτηριστικά αναφέρει «Κόρη μου, σφάζουν μας σαν 

αρνάδες». Είναι η στιγμή που η Αϊσέ αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα κι έτσι 

 
23 Σύμφωνα με τον Κανάκη (2007: 192) ένας από τους πιο αναγνωρισμένους ορισμούς για τον όρο «Δείξη» είναι 
αυτός που δίνεται από τον Lyons (1977: 637): «Με τον όρο δείξη εννοούμε τον εντοπισμό και την αναγνώριση 
προσώπων, αντικειμένων, γεγονότων, διαδικασιών και ενεργειών για τα οποία γίνεται λόγος ή στα οποία γίνεται 
αναφορά σε σχέση με τα χωροχρονικά συμφραζόμενα που δημιουργούνται και συντηρούνται από την πράξη 
εκφώνησης και τη συμμετοχή σε αυτή, χαρακτηριστικά, ενός ομιλητή και τουλάχιστον ενός ακροατή». 



 

[112] 
 

εντάσσεται μονομιάς στο επικοινωνιακό πλαίσιο αλλά και στο σχέδιο απόδρασης που 

καταστρώνει η ρκα. 

Με τη χρήση, όμως, της δεικτικής αντωνυμίας «εκείνος» και του χρονικού επιρρήματος 

«τότε», η Ελένη εκφράζει τη χρονική απόστασή της από τα παρελθοντικά γεγονότα που 

αφηγείται. Επιπλέον, στους στίχους 91-190 παρατηρούμε το «αποκλείον» εμείς, αφού, 

αναφερόμενη στο «εμείς», αποκλείει το συνομιλούν πρόσωπο, δηλαδή τη γριά η οποία δεν 

συμμετέχει στα δρώμενα του παρελθόντος της Ελένης και της οικογένειάς της. Η γριά ακούει 

τη μαρτυρία της νέας κοπέλας, η οποία μεταφέρεται σε άλλον τόπο και χρόνο.24 

Η αναφορά και η συναγωγή έχουν καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνιακή πράξη. 

Σύμφωνα με τον Yule (2006: 26-32), η αναφορά (reference) είναι η πράξη με την οποία το 

ομιλούν άτομο χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες λέξεις, για να δώσει τη δυνατότητα στο 

ακροατήριο να ταυτοποιήσει κάποιο πρόσωπο ή πράγμα. Ως συναγωγή (inference) ο Yule 

George (2006: 26-32), ορίζει τη χρήση πρόσθετης γνώσης από τον ακροατή/ την ακροάτρια, 

για να κατανοήσει αυτό που δεν είναι ρητά δηλωμένο σε ένα εκφώνημα. Η επιτυχής 

επικοινωνιακή πράξη κατανόησης οφείλεται, σε πολλά σημεία, στη συναγωγή, η οποία 

έπεται της αναφοράς. Οι κοινές εμπειρίες των ηρωίδων βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση 

των εκφωνημάτων και την αναγνώριση των προθέσεων. Έτσι, ενώ οι τρείς ηρωίδες (η ρκα και 

οι δύο Χιώτισσες) φαίνεται να αντιλαμβάνονται τις αγνές προθέσεις που έχει η μία για την 

άλλη, στην περίπτωση που ο μπέης απευθύνει τον λόγο στην Ελένη, η συναγωγή είναι σχεδόν 

αδύνατον να υπάρξει, καθώς οι ήρωες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, λόγω των 

διαφορετικών κοινωνικοπολιτισμικών χαρακτηριστικών και της διαφορετικής αντίληψης της 

πραγματικότητας τη δεδομένη χρονική/ιστορική περίοδο. 

Εξετάζοντας το φαινόμενο της επικοινωνιακής πράξης, δεν μπορούμε να παραλείψουμε 

τη γενική αρχή της συνεργασίας και τις συνομιλιακές αρχές στις οποίες αναλύεται. Η γενική 

αρχή της συνεργασίας, σύμφωνα με τον Grice (1975), είναι η διαμόρφωση της συνεισφοράς 

του ομιλητή στη συνομιλία με βάση τη συνομιλιακή αρχή της ποσότητας, της ποιότητας, της 

συνάφειας και του τρόπου. Η πρώτη αρχή είναι αυτή της ποσότητας. Για να τηρηθεί αυτή η 

αρχή, οι ομιλητές θα πρέπει να δώσουν όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για τον 

επιδιωκόμενο σκοπό της συνομιλίας. Η προσφορά περισσότερων ή λιγότερων στοιχείων 

αποτελεί παράβαση της αρχής. Έτσι, μεταξύ των χριστιανών ηρωίδων, η αρχή τηρείται, αφού 

οι πληροφορίες δείχνουν να είναι όσες οφείλουν να δοθούν, ώστε να ενημερωθούν και τα 

 
24 Ας σημειωθεί πως ο χρόνος έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έχουμε τον χρόνο του αφηγητή (τη χρονική 
περίοδο που γράφεται το ποίημα), τον χρόνο των ηρώων/ηρωίδων (κατά τον οποίον συναντιούνται και 
συνομιλούν τα διάφορα πρόσωπα του επικού ποιήματος μετά την καταστροφή της Χίου), τον χρόνο της 
αναδρομικής διήγησης της Ελένης (η χρονική στιγμή που έγινε η εισβολή των Οθωμανών στο σπίτι της Ελένης).  
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συνομιλούντα πρόσωπα αλλά και οι αναγνώστες/ αναγνώστριες. Αντίθετα, στην περίπτωση 

της συνομιλίας μεταξύ του μπέη και της Ελένης, ο πρώτος δίνει περισσότερες πληροφορίες25 

απ’ όσες χρειάζονται, προσπαθώντας να αναδείξει την ήδη ενισχυμένη θέση εξουσίας που 

κατέχει, ενώ η δεύτερη αποφεύγει τον εκτενή σχολιασμό και εστιάζεται σε αυτό που την 

ενδιαφέρει αποκλειστικά. Συνεπώς, η τήρηση της συνομιλιακής αρχής δείχνει ανέφικτη.  

Η δεύτερη συνομιλιακή αρχή βασίζεται στην ποιότητα των λεγομένων. Σε αυτήν την 

περίπτωση πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια κατά την επικοινωνιακή διαδικασία. Η παραβίαση 

αυτής της αρχής παρατηρείται στους στίχους όπου εμφανίζεται για πρώτη φορά η Άννα. Η 

ηρωίδα παρουσιάζεται ως Αϊσέ μπροστά στην Ελένη και της δίνει ψευδείς πληροφορίες για 

την ίδια, διότι κυριαρχείται από αισθήματα φόβου, τρόμου, αγωνίας και ανασφάλειας για το 

μέλλον (στ. 265-280). Όταν όμως αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα, η συνομιλιακή 

αρχή της ποιότητας επανέρχεται στο προσκήνιο της επικοινωνίας μεταξύ των δύο ομιλητριών 

(στ. 305-310). Στην περίπτωση των στίχων όπου η Ελένη αποκρύπτει την αλήθεια από τον 

μπέη για την ξαφνική χαρά και την αλλαγή της στάσης της, υφίσταται άλλη μία παραβίαση 

της αρχής (στ. 345-354).  

Η τρίτη συνομιλιακή αρχή στηρίζεται στη συνάφεια όσων λέγονται σε μια συνομιλία. Η 

συνάφεια είναι διάχυτη στην έκταση του έργου, όπου ανακαλύπτονται και παρατηρούνται 

τα κοινά στοιχεία μεταξύ των ηρώων, ενώ το αντίθετο φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση 

της συνομιλίας στην οποία το ένα πρόσωπο είναι ο μπέης.26 

Η τέταρτη συνομιλιακή αρχή σχετίζεται με τον τρόπο που εκφέρονται τα λεκτικά στοιχεία. 

Οι ομιλητές οφείλουν να αποφεύγουν την ασάφεια, την αμφισημία, την πολυλογία και να 

είναι τακτικοί. Στην περίπτωση του μπέη παρατηρούμε παραβίαση της αρχής, καθώς, μέσα 

από την έκφραση των συναισθημάτων του, δείχνει πρόθυμος να προβεί σε βίαιες ενέργειες, 

τις οποίες η Ελένη αντιλαμβάνεται ως μια πιθανή έκβαση και όχι απλώς ως υπερβολικά λόγια 

ενός ερωτευμένου ανθρώπου.  

 
25 Έπειτα από την εξομολόγηση της Ελένης και την αναχώρηση της γριάς από το χαρέμι, ο μπέης εμφανίζεται 
μπροστά στη νεαρή κοπέλα, την οποία βλέπει «δαρκωμένην». Έτσι, από τον στίχο 207 έως τον στίχο 240 ο μπέης 
αναφέρεται στα πλούτη και τις ανέσεις που τής παρέχει και δηλώνει πως θα χυθεί αίμα, εάν είναι ερωτευμένη 
με άλλον. Η Ελένη μέσα σε έξι στίχους τού ζητάει να σιωπήσει και να την πληροφορήσει για τους γονείς της, 
καθώς αυτός είναι ο δικός της «καμός».  
26 Το περιεχόμενο της συζήτησης μεταξύ της Ελένης και της γριάς είναι σαφές. Η συνομιλία αφορά τα πάθη και 

τις επώδυνες στιγμές της Ελένης σε παρελθοντικό και παροντικό επίπεδο. Αντιθέτως, η συνομιλία του μπέη με 
την Ελένη χαρακτηρίζεται από ασάφεια, καθώς ο ήρωας θεωρεί πως η νεαρή κοπέλα «μαραζώνει», εξαιτίας του 
έρωτά της για κάποιον άλλον ‒κι έτσι έμμεσα την απειλεί με βαρύγδουπες δηλώσεις‒, ενώ εκείνη είναι 
στενοχωρημένη λόγω της «φυλάκισής» της στο χαρέμι και της άγνοιας γύρω από το τι απέγινε η οικογένειά της. 
Ενδεικτικά σημειώνουμε τους στίχους στους οποίους ο μπέης απευθύνεται στην Ελένη: […] «Κάμνω να κλάψουν 
ευτύς μανάδες», «τον κόσμον κάμνω τον γερημιάν» κ.ά. Η απάντηση της Ελένης: «Μούλλωσε, μέν μου πεις 
παραπάνω», «δεν θέλω φόνους τζ ﬞαι ματζﬞελλειά», «Ακούω τζﬞ’ ’εν μπορώ ν’ ανασάνω», «πάψε τζ ﬞαι πε μου για τα 
παλιά». 
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Εντρυφώντας στο κείμενο και λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά εργαλεία της 

Πραγματολογίας παρατηρούμε πως οι ήρωες και οι ηρωίδες, τελούν πράξεις μέσω του 

γλωσσικού κώδικα. Αξιοποιώντας την ταξινόμηση του Searle (1969),27 εντοπίζουμε τις εξής 

γλωσσικές πράξεις που τελούνται μεταξύ των ηρώων: 

Ο μόνος ήρωας, που είναι σε θέση να διατελέσει τη διακηρυκτική πράξη, είναι ο μπέης ο 

οποίος κατέχει έναν θεσμικό ρόλο στην τότε τουρκοκρατούμενη κοινωνία 

(κοινωνικοπολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο). Τα επιτελεστικά ρήματα, σε συνδυασμό με την 

πρωτύτερη γνώση του δέκτη, συμβάλλουν σημαντικά στην αναγνώριση της σκοπούμενης 

διάθεσης. 

«Κάμνω να κλάψουν ευτύς μανάδες,28 

τον κόσμον κάμνω τον γερημιάν, 

χτίζω σου πύρκους με τζﬞεφαλάδες, 

χτίζω σου κάστρα με τα κορμιά, 

κάμνω σου θάλασσαν με το γαίμαν 

ευτύς, τζﬞαι βρίσκω πκοιος έν’το θέμαν·» 

                                                                         (στ.231-236) 

Μέσω των βεβαιωτικών/αποφαντικών πράξεων, οι ήρωες εκφράζουν τις προσωπικές 

πεποιθήσεις τους, όχι μόνο για τα γεγονότα που έχουν συντελεστεί αλλά και για τη βούληση 

του ανώτατου όντος. Οι δηλώσεις, οι ισχυρισμοί, τα συμπεράσματα ανήκουν σε αυτό το 

είδος πράξεων.  

«Μες σ’τούν κόσμον, κόρη μου, ζﬞούμεν 

τζﬞαι έχουμεν ούλοι μας το γραφτόν, 

‘πού την βουλήν του Θεού να βκούμεν 

δεν είναι, κόρη μου, βουλετόν» 

                                                               (στ. 51-54) 

Η ψυχολογική κατάσταση και οι εμπειρίες του ήρωα/της ηρωίδας φανερώνονται μέσω 

των εκφραστικών γλωσσικών πράξεων. Τα πρόσωπα εκφράζουν τον πόνο, τη λύπη, τις 

προτιμήσεις και τις επιδιώξεις τους. 

«Θεέ μου, μέν δώσεις έτσι σόρταν 

κάλλιον το πλάσμαν να μέν πλαστεί…» 

(στ. 121-122) 

 
27 Για την ταξινόμηση του Searl βλ., επίσης, Γούτσος (2017: 54). Γλώσσα: Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα. 
Κριτική. 
28 Οι στίχοι που παρατίθενται, προέρχονται από τη μεταγραφή του Ιωάννου, Κ. και εμπεριέχονται στο: «Εκδοτική 
δοκιμή/παρουσίαση της πρώτης “Χιώτισσας” του Βασίλη Μιχαηλίδη», Νέα Εποχή 334 (Χειμώνας 2017: 53-81).  



 

[115] 
 

 

Ως προς τις κατευθυντικές πράξεις, χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της Ελένης, που 

παρακαλεί τη γριά να κάνει κάτι, ώστε να την βοηθήσει να γλιτώσει από το χαρέμι του αγά.  

 

«Πάσκισε, θκειούλλα μου, να γλιτώσω 

τζ̌αι σαν να χτίζεις μιαν εκκλησ̌ιάν»  

(στ. 191-192) 

 

«Να δκυο χρυσά τζﬞ’ άψε δκυο λαμπάες 

στην Παναγίαν τζﬞ’ εις τον Χριστόν, 

κάμε παράκλησην με παπάες 

να βοηθήσουν να’ ποστπαστώ» 

(στ. 197-200) 

 

Τέλος, οι δεσμευτικές γλωσσικές πράξεις, αναφέρονται στις προθέσεις του δέκτη να 

ικανοποιήσει μια μελλοντική πράξη που προκύπτει από τα αιτήματα του πομπού.  

 

«Μπορώ το γαίμαν μου να σﬞονώσω, 

μα δεν σ’ αφήννω μες στην Τουρτζﬞιάν, 

μπορώ τον κόσμον να τον χαλάσω, 

για να ’βρω τρόπον να σε’ποσπάσω» 

(στ. 193-196) 

  

Το έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη εμπεριέχει πολλά στοιχεία προφορικότητας και 

θεατρικότητας κυρίως στα διαλογικά σημεία, όπου, μέσα από τον αυθορμητισμό του 

γλωσσικού ιδιώματος, ο αναγνώστης/ η αναγνώστρια μετατρέπεται, με ευκολία, σε ένα 

αόρατο κοινό που παρακολουθεί τα όσα διαδραματίζονται μπροστά του. «Η Χιώτισσα εν 

Λεμεσώ, κατά το 1821» αποτελεί ένα έργο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τη 

Λογοτεχνία αλλά και για τη Γλωσσολογία, εφόσον με τη χρήση των εργαλείων ανάλυσης που 

διαθέτουν, αναδεικνύεται ένας κρυμμένος κόσμος που συντίθεται από γλωσσικά, ιστορικά 

και κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ιστορία των graphic novels και την εξέλιξή τους τόσο σε 

διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. To graphic novel συνιστά μια αυτοδύναμη φόρμα αφήγησης με 

φανατικούς αναγνώστες τα παιδιά και τους ενήλικες. Το μέσο αυτό παρά την αρχική περιθωριοποίησή 

του από τον χώρο της λογοτεχνικής κριτικής κατάφερε να αναδείξει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του 

και να αποτελέσει προσφιλές ανάγνωσμα. Στην παρούσα εργασία εστιαζόμαστε σε graphic novels – 

διασκευές σημαντικών λογοτεχνικών έργων των Θανάση Πέτρου και Δημήτρη Βανέλλη («Παραρλάμα 

και άλλες ιστορίες του Δημοσθένη Βουτυρά», «Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες» και «Η 

Μεγάλη Βδομάδα του Πρεζάκη»). Επιχειρούμε την ανάλυση των καταστάσεων που βιώνουν οι ήρωες 

μέσα από τις οποίες θίγονται καίρια κοινωνικά ζητήματα που διαχρονικά ταλανίζουν τον άνθρωπο: Οι 

θεσμοί του κράτους, η θρησκεία, οι ουσίες. Κοινό στοιχείο όλων των έργων είναι η προβολή του 

σκληρού προσώπου της πραγματικότητας, το οποίο οδηγεί τους ανθρώπους στην αγανάκτηση και τον 

«κοινωνικό θυμό». 

 

Λέξεις-κλειδιά: Νεοελληνική λογοτεχνία, graphic novel, Θανάσης Πέτρου, Δημήτρης Βανέλλης 

 

 

Abstract 

The purpose of this work is to explore the history of graphic novels and their evolution both 

internationally and nationally. The graphic novel is a stand-alone narrative form with fanatical readers 

children and adults. Despite its initial marginalization, this medium has succeeded in highlighting its 

multi-dimensional character and making it a popular read. In this work we focused on graphic novels –

adaptations of major literary works– by Thanassis Petrou and Dimitris Vanellis ("Pararlama and other 

stories of Demosthenes Boutyras", "Yusouri and other fantastic stories" and "Big Week of Preszaki"). It 

attempts to analyze the situations that the heroes are experiencing and tackle crucial social issues, such 

as state institutions, religion and substances, which over time agonize people. A common feature of all 

works is the projection of the harsh face of reality, which leads people to indignation and "social anger". 
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Ορισμοί του graphic novel 

Στη σύγχρονη εποχή όλο και περισσότερο διατυπώνονται απόψεις σχετικά με τον όρο graphic 

novel, όμως δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος ορισμός. Η αβεβαιότητα της ακαδημαϊκής 

κοινότητας σχετικά με το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του είδους οδηγούν σε περαιτέρω 

δυσκολία συγκρότησης ενός κοινώς αποδεκτού ορισμού (Witek, 2009: 220). Ο όρος graphic 

δεν δημιούργησε τόσα ερωτήματα όσο ο όρος novel, ο οποίος σχετίζεται με το 

μυθιστόρημα29, κυρίως επειδή ξεχωρίζει για την  εκτενή και αυτόνομη αφήγηση (Ζέζου, 2017: 

8).   

Λόγω των πολλών ερωτημάτων που εγείρονται γύρω από την οριοθέτηση της έννοιας 

των graphic novels και των χαρακτηριστικών του είδους, έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί. 

Ο Charles Hatfield (2005: 4) υποστηρίζει πως «στη γλώσσα της βιομηχανίας σημαίνει κάθε 

μεγάλο σε έκταση βιβλίο κόμικς με αφηγήσεις ή μια επιτομή από τέτοιες αφηγήσεις». Ο Stan 

Lee (2011: 39) σημειώνει ότι τα graphic novels είναι «ιστορία μεγάλης διάρκειας, η οποία 

συνήθως είναι μεγαλύτερη των 64 σελίδων», ενώ ο Κρητικός και η Σαμπανίκου (2017) 

ορίζουν ως γκράφικ νόβελ «μια πολυσέλιδη αφήγηση μυθοπλασίας, υψηλής καλλιτεχνικής 

αισθητικής, η οποία χρησιμοποιεί την αφηγηματική γλώσσα των κόμικς, απευθύνεται σε 

ενήλικο κοινό και εκδίδεται αυτούσια και για πρώτη φορά σε μορφή που προσεγγίζει αυτήν 

ενός μυθιστορήματος». Τέλος, ο Soloup (2017) ορίζει τα graphic novels ως «τα μεγάλα σε 

έκταση εικονογραφηγήματα, που διαθέτουν επαρκή χώρο, ώστε να εξελιχθούν με άνεση και 

σε βάθος –όπως συμβαίνει και στην τέχνη του μυθιστορήματος– οι χαρακτήρες των ηρώων, 

οι σκέψεις τους, η πλοκή, η δράση, η αλληλεπίδραση με την πραγματικότητα».  

Ας σημειωθεί, παρενθετικά, ότι ο όρος graphic novel –στην προσπάθεια αρκετών 

μελετητών να τον μεταφράσουν– έχει υποστεί, κατά κάποιον τρόπο, ένα είδος 

“κακοποίησης” που οδηγεί σε παρερμηνείες, αφού ο όρος αποδίδεται ως «Γραφική 

Νουβέλα», «Γραφιστικές αφηγήσεις», «Γραφιστικό Μυθιστόρημα» κ.ά. (Soloup, 2017). Εμείς 

διατηρούμε τον όρο graphic novel. 

 
29«Μυθιστόρημα (roman). Η μεγάλη μορφή της πεζογραφίας όπου ο συγγραφέας, δια μέσου πειραματικών ‘εγώ’ 
(προσώπων) εξετάζει εξαντλητικά μερικά μεγάλα θέματα της ύπαρξης...Το μυθιστόρημα που εγώ ονομάζω 
ευρωπαϊκό διαμορφώνεται στη μεσημβρινή Ευρώπη στην αυγή των Νέων Χρόνων και αντιπροσωπεύει από μόνο 
του μια ιστορική ενότητα...Με τον πλούτο των μορφών του, με την ιλιγγιωδώς συμπυκνωμένη ένταση της εξέλιξής 
του, με τον κοινωνικό του ρόλο, το ευρωπαϊκό μυθιστόρημα (όπως και η ευρωπαϊκή μουσική) δεν έχει όμοιό του 
σε κανέναν άλλο πολιτισμό» (Κούντερα, 1988: 151-152). 
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Ο όρος novel, γράφει ο Soloup, «το δεύτερο συνθετικό, συνδέεται ευθέως με τη 

λογοτεχνία και ειδικότερα με την «υψηλή» τέχνη του μυθιστορήματος.» (Soloup, 2017). 

Προτιμήθηκε προφανώς, ώστε να αναδειχθεί η σοβαρότητα του προκείμενου αναγνώσματος 

συγκριτικά με τα «παιδικά» κόμικς. Επομένως το δεύτερο συνθετικό του όρου  graphic novel 

φανερώνει την πρόθεση «να αναγνωριστούν τα gn ως κόμικς που δεν μοιάζουν με τα κόμικς 

που ξέρατε» (Soloup, 2017).  

 

Χαρακτηριστικά του graphic novel 

Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν τα gn από τα κόμικς είναι η έκταση (McGrath, 

2004, Adams, 2008, Weiner, 2010)· τα gn είναι μεγαλύτερα σε έκταση. Η πλοκή αποτελεί 

επίσης μια σύνθετη κατάσταση με ταυτόχρονες ποικίλες θεματικές (Metcalf, 2012)· επιπλέον, 

μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους χαρακτήρες. Στα gn οι 

εικόνες και οι λέξεις αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο με αλληλένδετα- 

αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία, και βρίσκονται σε ισότιμη θέση, προκειμένου ο αναγνώστης/η 

αναγνώστρια να κατανοήσει ευκολότερα την αφήγηση. Η θεματολογία των gn είναι 

πολυδιάστατη και σχετίζεται με είδη όπως η αυτοβιογραφία, η επιστημονική φαντασία, η 

περιπέτεια αλλά και με σοβαρά κοινωνικά ή άλλα ζητήματα (Rothschild, 1995). Το 

παρακείμενο ξεχωρίζει από τα κόμικς περιπτέρου σε ορισμένα σημεία, όπως π.χ. ως προς το 

εξώφυλλο, το οποίο είναι σκληρόδετο (Ζέζου, 2017).  

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, τα κόμικς διανέμονται σε  εβδομαδιαία βάση, ενώ τα 

graphic novels όχι, διότι συνήθως η συγγραφή των gn μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια, 

καθώς οι δημιουργοί, ο συγγραφέας και ο εικονογράφος, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, 

προκειμένου να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα (Ζέζου, 2017).  

Σχετικά με τα βραβεία, από το 1988 έως σήμερα, έχουν καθιερωθεί ειδικές κατηγορίες 

για τα gn, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην αποδοχή τους από το αναγνωστικό κοινό 

(Ζέζου, 2017: 28). Λόγου χάρη, το 1992 δόθηκε το βραβείο Pulitzer στο Maus, δημιουργός 

του οποίου είναι ο Art Spiegelman. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Spiegelman 

ισχυρίζεται πως το έργο του αποτελεί ένα comic book novel και όχι graphic novel (Soloup, 

2017). To συγκεκριμένο έργο απευθύνεται σε ενήλικες και οι ήρωές του παίρνουν τη μορφή 

ζώων με ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά»), οι Εβραίοι αναπαρίστανται» π.χ. ως ποντίκια, 

οι Γερμανοί σαν γάτες και οι Πολωνοί σαν γουρούνια (Soloup, 2017). Παρουσιάζεται, με 

αυτόν τον μοναδικό τρόπο, η κτηνωδία των Γερμανών και ο αλύτρωτος πόνος των ανθρώπων 

που μαρτύρησαν.  
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Εμφάνιση των graphic novels στην Ελλάδα 

O Στέφεν Ταμπάτσνικ υποστήριξε ότι οι εκτενείς αφηγήσεις εμφανίστηκαν το 1919 και 

αναπτύχθηκαν τις δεκαετίες του 1960 και 1970, ενώ ο όρος GN  έγινε αποδεκτός από την 

ακαδημαϊκή κοινότητα των Η.Π.Α., τη δεκαετία του 1990. Στην Ελλάδα οι αφηγήσεις αυτές 

άρχισαν να γίνονται γνωστές τη δεκαετία του 1970 και 1980 μέσα από τις εκδόσεις 

ΠαραΠέντε, Μαμούθ Κόμιξ και Βαβέλ. Τέτοια έργα είναι το Palestine (ΚΨΜ, 2006), Blankets 

(ΚΨΜ, 2007), Batman. The Dark Knight Returns (Anubis, 2008) κ.ά.  

Ωστόσο, ο όρος που είχε άτυπα καθιερωθεί ήταν o όρος «άλμπουμ», όπως τα ονόμαζαν 

οι Γαλλοβέλγοι. Ανοίγει έτσι συζήτηση για το ποιος είναι ο ελάχιστος  αριθμός σελίδων που 

απαιτείται, για να χαρακτηρισθεί μια κόμικς αφήγηση ως gn, ποια τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της και αν η προδημοσίευσή της με άλλη μορφή (πχ. σε μορφή τευχών ή 

άλμπουμ, σε συνέχειες) δικαιολογεί τη χρήση του συγκεκριμένου όρου. Σύμφωνα με την 

άποψη αυτή δεν διαδραματίζει  ιδιαίτερο  ρόλο  στον διαχωρισμό του είδους ο αριθμός των 

σελίδων και το περιεχόμενο των αναγνωσμάτων (Κρητικός & Σαμπανίκου, 2017). Επίσης τα 

κόμικς από τη δεκαετία του 1960 έως και τη δεκαετία του 1980 ήταν γνωστά ως «Μίκυ 

μάους», έπειτα ως «εικονογράφημα» με το έργο του Γιάννη Καλαϊτζή Τσιγγάνικη Ορχήστρα 

(1984) και με την επισήμανση του όρου από τον Πέτρο Μαρτινίδη (1990). Στη συνέχεια, 

προτείνεται ο όρος «εικονογραφηγηματικό μυθιστόρημα» ως απόδοση του gn (Soloup, 

2012), ο οποίος είναι σαφής, αλλά έχει ήδη γίνει χρήση του gn στην Ελλάδα (Κρητικός & 

Σαμπανίκου, 2017).  

Το πρώτο ελληνικό gn, που εκδόθηκε το 2008, είναι το 1453 των Ορέστη Μανούσου και 

Νίκου Παγώνη, το οποίο  σημείωσε αρκετές πωλήσεις· και σε αυτό συνέβαλε ο εκδοτικός 

οίκος Anubis που ήταν ήδη γνωστός για τα κόμικς (Κρητικός & Σαμπανίκου, 2017). 

Ταυτόχρονα, κυκλοφόρησε το Logicomix των Απόστολου Δοξιάδη, Χρίστου Παπαδημητρίου, 

Αλέκου Παπαδάτου και Annie Di Donna με πωλήσεις έως και στο εξωτερικό. Τα παραπάνω –

για ευνόητους λόγους– αποτέλεσαν ισχυρό έναυσμα για πολλούς εκδοτικούς οίκους, ώστε 

να επενδύσουν στην κυκλοφορία έργων που έφεραν τον τίτλο gn, για ευνόητους λόγους 

(Κρητικός & Σαμπανίκου, 2017). 

Στην Ελλάδα γίνεται κατανοητό πως οι εκδότες έβλεπαν με επιφύλαξη την εμφάνιση των 

gn, διότι θεωρούσαν πως δεν θα έβρισκαν ευρεία ανταπόκριση από τους 

αναγνώστες/αναγνώστριες, εξαιτίας ενδεχομένως και του υψηλού κόστους τους. Ωστόσο, η 

Κατερίνα Φράγκου (2018) δηλώνει πως στράφηκε στην έκδοση των gn, καθώς υποστηρίζει 

πως στη σημερινή εποχή, αφού κυριαρχεί η εικόνα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάζει 

κανείς βιβλία για ένα κοινωνικό ζήτημα, για ένα πολιτικό γεγονός και τη διασκευή ενός 
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κλασικού λογοτεχνικού έργου. Η ίδια αναρωτιέται ακόμα ποιοι είναι οι λόγοι της επιτυχίας 

των gn και συγκεκριμένα αναλογίζεται «μήπως στην εποχή της εικόνας, μια καλή ιστορία 

θέλει σκίτσο όπως το ποίημα θέλει μελωδία;» και μήπως η εικόνα σε συνδυασμό με τον 

σύντομο λόγο συμβάλλει ευεργετικά στην ψυχολογία του ατόμου. Βέβαια, οι Έλληνες πλέον 

αποδέχονται περισσότερο τα κόμικς· το διαδίκτυο συνέβαλε ιδιαίτερα σε αυτό (Παπαδάτος, 

2018).  

 

Graphic novel για παιδιά 

Όπως δεν υπάρχει κάποιος σαφής ορισμός για τα gn που απευθύνονται σε ενήλικες, έτσι 

είναι δύσκολο να υιοθετηθεί ξεκάθαρος ορισμός για τα παιδικά gn (Ζέζου, 2017: 94-95). Τα 

gn αρχικά απευθύνονταν αποκλειστικά σε ενήλικους αναγνώστες, προκειμένου να 

θεωρηθούν σοβαρά κόμικς· τα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρείται μια προτίμηση στη 

διασκευή έργων παιδικής λογοτεχνίας και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως στο παιδικό κοινό 

είναι ιδιαίτερα δημοφιλή τα εικονοβιβλία. Ταυτόχρονα τα κέρδη αποτελούν έναν ακόμα 

παράγοντα για τον οποίον οι δημιουργοί προτιμούν τις διασκευές κλασικών έργων (Ζέζου, 

2017). Όταν μιλάμε φυσικά για μικρούς αναγνώστες εννοούμε παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών, 

τα οποία έχουν διαφορετικές ανάγκες και δεξιότητες, γι’ αυτόν τον λόγο εγείρονται πολλά 

ζητήματα και αλλαγές στα gn που γνωρίζαμε. Η θεματολογία πρέπει να αλλάξει, όπως και η 

γλώσσα, προκειμένου να μπορεί να διαβαστεί το gn από τα παιδιά (Ζέζου, 2017). 

Παράλληλα, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το πόσο εκτενής πρέπει να είναι η 

αφήγηση για κάθε ηλικία, αφού υπάρχουν έργα που δεν έχουν πολλές λέξεις, αλλά έχουν 

πολλές σελίδες Ωστόσο, υπάρχουν και έργα με λιγότερες σελίδες που παρουσιάζουν μεν 

απλοποιημένους τους χαρακτήρες εντός ενός οικείου θεματολογικού πλαισίου, αλλά δεν 

γνωρίζουμε κατά πόσο η πρακτική αυτή βοηθάει τους μικρούς αναγνώστες και πάλι να 

αποδώσουν ένα νόημα (Ζέζου, 2017: 95-96). Άλλωστε, τα χαρακτηριστικά του gn με τα 

πάνελς και τα μπαλόνια είναι πολύπλοκα για ένα παιδί, όταν καλείται να τα ερμηνεύσει 

(Bucher & Manning, 2004). 

Στην Ελλάδα τα παιδικά gn, σύμφωνα με τη Ζέζου (2017), ταξινομούνται σε τρεις 

κατηγορίες: 

I. τα αυτοδηλούμενα gn, όπως η Ομήρου Οδύσσεια των Αποστολίδη και Ακοκαλίδη 

και Ο δραπέτης της σκακιέρας του Ευγένιου Τριβιζά  

II. τα έργα που έχουν τα γνωρίσματα των gn, αλλά δεν δηλώνονται έτσι. Είναι 

παλαιότερα έργα που οι δημιουργοί, οι εκδότες και οι μελετητές δεν τα κατέταξαν 



 

[124] 
 

στην κατηγορία των gn, όμως σήμερα θα μπορούσαν να εκληφθούν ως τέτοια, όπως 

η Φρουτοπία του Τριβιζά 

III. τα μεταιχμιακά κείμενα που βρίσκονται μεταξύ των ορίων των κατηγοριών. 

Συγκεκριμένα πολλά κείμενα μπορεί να είναι gn ή εικονοβιβλία, λόγω των 

ομοιοτήτων μεταξύ τους. Το Φυσικά σ’ αγαπώ και Τα Αδέσποτα της Σοφίας 

Ζαραμπούκα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.  

 

Graphic novel και εκπαίδευση 

Αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ώστε να εισαχθούν τα gn στη σχολική 

εκπαίδευση (Yang, 2003). Η Μίσιου (2011: 25-26) σημειώνει ότι καθοριστικό ρόλο 

διαδραματίζει ο τρόπος με τον οποίον θα τα αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός στη διδακτική 

διαδικασία. Στα ελληνικά σχολεία δεν συναντάμε τη διδασκαλία των κόμικς, εφόσον οι 

εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν σε ποια μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος να τα 

εντάξουν, εξαιτίας  της ανομοιογένειας του είδους. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να 

μην εντάσσουν τα gn στη λογοτεχνία, επειδή θεωρούν πως το λεκτικό μέρος υποβιβάζεται 

σε σχέση με το οπτικό (Viadero, 2009). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές και οι 

μαθήτριες είναι σημαντικό να κατανοήσουν τον λεκτικό και οπτικό κώδικα, να εντοπίσουν τις 

αιτιακές σχέσεις και να ερμηνεύσουν την ιστορία (Μίσιου, 2011: 27). 

Γι΄ αυτόν τον λόγο και οι εκπαιδευτικοί θα ήταν ιδιαιτέρως ωφέλιμο να αποκτήσουν 

κάποιου είδους επιμόρφωση πάνω στο κειμενικό είδος των gn. Καταρχάς να επιμορφωθούν 

και έπειτα σε συνεργασία με τα παιδιά να μελετήσουν την ιστορική εξέλιξη των κόμικς, τη 

θεματολογία και τα είδη του, καθώς και να ενημερωθούν για αξιόλογα έργα και 

δημιουργούς. Έτσι, θα αναπτυχθεί η κριτική σκέψη και ο γραμματισμός, ενώ παράλληλα σε 

συνδυασμό με τη διαθεματικότητα θα μάθουν να αξιολογούν αυτά που προβάλλονται από 

τα Μέσα (Moula & Christodoulidou, 2017). Άλλωστε, ο γραμματισμός πλέον έχει μπει στις 

ζωές των ατόμων σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο, αλλά και κατά πόσο 

γνωρίζουν και αξιοποιούν τα πολυτροπικά συστήματα (Χριστοδουλίδου & Μουλά, 2017). 

Μάλιστα, ένα άτομο που είναι κριτικά εγραμματισμένο βλέπει πέρα από το «κείμενο» (Luke, 

2004) και κατανοεί πως υπάρχουν πέρα από μία αλήθειες (Green, 2001). Ένας πολλαπλά 

εγγραματισμένος, σύμφωνα με τους Anstey και Bull (2006: 24), ορίζεται «ως ευέλικτος και με 

στρατηγική, ικανός να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τον εγγραμματισμό και τις εγγράμματες 

πρακτικές σε μια κλίμακα κειμένων και τεχνολογιών, με κοινωνικά υπεύθυνους τρόπους, σε 

έναν κοινωνικό, πολιτισμικό και γλωσσικό ποικίλο κόσμο, για να μπορεί να συμμετέχει στη 

ζωή ως ενεργός και πληροφορημένος πολίτης». 
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Μία κατηγορία γραμματισμού είναι οι πολυγραμματισμοί, οι οποίοι δίνουν έμφαση στα 

πολυτροπικά και πολυμεσικά κείμενα (Μίσιου, 2010: 298). Τα κείμενα αυτά πρέπει να 

ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών και να σχετίζονται με την εξωσχολική τους 

ζωή, ώστε να περιέχουν αξίες και αντιφατικές ιδέες, τις οποίες κριτικά οφείλουν να 

ερμηνεύσουν (Cope & Kalantzis, 2000: 32). Έτσι και ο αναγνώστης ενός κόμικς ή gn πρέπει με 

βάση τις εμπειρίες και τις προσδοκίες  που έχει, να συμπληρώσει τα κενά που δημιουργούν 

οι εικόνες και οι λέξεις (Nikolajeva & Scott, 2001: 2), αφού, όπως και ο Groensteen (1999: 12) 

αναφέρει: «τα κόμικς στηρίζονται στο υπονοούμενο με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση μιας εγγράμματης προσωπικότητας» (Kress & Leeuwen, 1996: 166). 

 

Δημιουργοί των graphic novels που συζητούμε 

Δημιουργοί των έργων τα οποία προσεγγίσαμε είναι οι Θανάσης Πέτρου και Δημήτρης 

Βανέλλης.  Ο Θανάσης Πέτρου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1971 και σπούδασε Γαλλική 

Φιλολογία. Το 2002, κέρδισε το πρώτο βραβείο στον 2ο Διαγωνισμό Κόμικς του ένθετου 9 της 

εφημερίδας Ελευθεροτυπία (Πέτρου & Βανέλλης, 2011). Ο Δημήτρης Βανέλλης γεννήθηκε 

στη Λέσβο και εργάζεται στη Βιβλιοθήκη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα. 

Από το 1990 γράφει σενάρια για κόμικς για πολλούς έλληνες δημιουργούς όπως τους 

Δερβενιώτη και Ζήκο (Πέτρου & Βανέλλης, 2011).  

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Βανέλλης μετέγραψε ένα διήγημα του Δημοσθένη Βουτυρά . 

Πρότεινε στον Πέτρου να το εικονογραφήσει και σταδιακά δημοσίευσαν στο «9» της 

Ελευθεροτυπίας εννέα ιστορίες του Βουτυρά. Μάλιστα, Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές 

ιστορίες κέρδισε το βραβείο καλύτερου κόμικς 2012 στο φεστιβάλ Comicdom, το 2013.  

Στο Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες, ο Μαραγκόπουλος επισημαίνει πως ο 

Βανέλλης διατήρησε «τα αφηγηματικά στοιχεία και παράλληλα πρόβαλε τα πάθη, τις 

εντάσεις και υπογράμμισε τις ανατροπές με ακρίβεια, ενώ από την άλλη πλευρά, ο Πέτρου 

ανέδειξε τη σκηνογραφία, τον χρόνο και τον ρυθμό της εποχής (πράγμα εξαιρετικά δύσκολο 

στο κόμικς)» (Πέτρου & Βανέλλης, 2012). 

 

Παραρλάμα και άλλες ιστορίες 

Το Παραρλάμα και άλλες ιστορίες του Δημοσθένη Βουτυρά κυκλοφόρησε το 2011· θίγονται 

κοινωνικά ζητήματα, αναδεικνύεται ο κοινωνικός θυμός και είναι διάχυτη η υπαρξιακή 

αγωνία. Τα διηγήματα του Βουτυρά περιγράφουν άτομα περιθωριακά, σκληρά, άβουλα και 

σκοτεινά, χωρίς να ωραιοποιούνται. Δεν αναδεικνύονται οι αιτίες των γεγονότων και οι 

αναγνώστες/αναγνώστριες κινούνται ανάμεσα στον πραγματικό και τον φανταστικό κόσμο 
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(Δημητρούλια, 2010). Στη γραφή του κυριαρχεί το υπερρεαλιστικό στοιχείο, το μυστήριο, η 

έκπληξη και  η αμφισημία (Βασιλικός, 2008). 

 

Παραρλάμα 

Στην πρώτη ιστορία, το Παραρλάμα, κεντρικός  ήρωας είναι ο Φάρμας, ένας εργάτης που 

δουλεύει στη ρόδα, δηλαδή στις μηχανές· εμφανίζεται απόμακρος, λυπημένος και σκληρός, 

αφού ο συγγραφέας αναφέρει πως «ποτέ δεν τον είδε έστω να χαμογελά». Επισκεπτόταν τα 

βράδια μια ταβέρνα και μία φορά άκουσε πως σε ένα χαρέμι ένα χέρι εμφανίστηκε και 

άρχισε να γράφει μια ακατανόητη φράση, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για την 

απόφασή του να πάει στο εργοστάσιο και να γράψει μία λέξη που θεωρούσε ότι θα 

προκαλούσε αντιδράσεις.  

Η λέξη αυτή ήταν «παραρλάμα». Ουσιαστικά, η λέξη αυτή δεν σημαίνει κάτι, καθώς δεν 

έχει σημασιολογικό περιεχόμενο. Ο ήρωας επανέλαβε την πράξη του, γράφοντας τη λέξη στο 

εργοστάσιο άλλες δύο φορές, προκαλώντας τον τρόμο στους υπόλοιπους εργάτες αλλά και 

στον ίδιο τον διευθυντή, κάτι που τον ικανοποίησε, γιατί πήρε εκδίκηση για όσα περνούσε 

εξαιτίας του.  

H πρώτη ιστορία κινείται ανάμεσα στον πραγματικό και τον φανταστικό κόσμο, αφού 

συνδυάζεται η σκληρή εργασία ενός «μέσου» ανθρώπου που εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 

απέναντι στη δουλειά με την προσωπική εξέγερσή του και ταυτόχρονα εμφανίζεται το 

στοιχείο του μυστηρίου με τη λέξη που επινόησε, για να προκαλέσει τρόμο. Παράλληλα, ο 

κεντρικός ήρωας είναι ένας άνθρωπος του περιθωρίου, όπως ακριβώς συνηθίζουν να είναι 

οι ήρωες στα διηγήματα του Βουτυρά, όπου ο χαρακτήρας του διαμορφώνεται από την 

ένδεια που βιώνει. Ο εικονογράφος λαμβάνει υπόψη πως οι ήρωες του Βουτυρά είναι 

συνήθως δύσμορφοι, ρυτιδιασμένοι και θυμωμένοι, γι’ αυτό τονίζει τα σκληρά 

χαρακτηριστικά του Φάρμα και τον σχεδιάζει αγριεμένο και δύστροπο. 

 

Ο Μπαλάφας στον Παράδεισο 

Η ιστορία: Ο Μπαλάφας στον Παράδεισο αναδεικνύει έναν βασανισμένο άνθρωπο  –τον 

ομώνυμο ήρωα– που δεν είχε την οικονομική άνεση ούτε για να αγοράσει παπούτσια. Όταν 

όμως κατάφερε να φτιάξει ένα ζευγάρι αρβύλες σε έναν τσαγκάρη, πέθανε κυριολεκτικά από 

τη χαρά του. Στον Παράδεισο, ωστόσο, ο Άγιος Πέτρος διώχνει τον Μπαλάφα ο οποίος τον 

χτυπάει με την αρβύλα του. Συλλαμβάνεται λοιπόν από δύο γιγαντιαίους αγγέλους –που 

μοιάζουν περισσότερο με αστυνομικούς– οι οποίοι τον αφήνουν στην κρίση του Θεού-

δικαστή. Ο Θεός αποφασίζει πως πρέπει να πάει στην κόλαση. Έτσι, ο ήρωας, οδηγούμενος 
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προς την κόλαση, φανερά εκνευρισμένος, κατηγορεί τον Θεό πως δεν διαφέρει από τους 

δικαστές του επίγειου κόσμου.  

 

Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 

Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες κυκλοφόρησε το 2012· περιλαμβάνει 

μεταγραφές αφηγημάτων φαντασίας ελλήνων συγγραφέων από τους δημιουργούς gn οι 

οποίοι τα δημιούργησαν στο πλαίσιο των δικών τους πνευματικών αναζητήσεων, όπως 

σημειώνεται στο εισαγωγικό σημείωμα (Πέτρου & Βανέλλης, 2012).  

 

Το Γιούσουρι  

To Γιούσουρι ανήκει στον τόμο διηγημάτων Λόγια της πλώρης (1899), τα οποία θεωρούνται 

ως τα καλύτερά του (Δημαράς, 2000). Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας θεμελίωσε το διήγημα,  

αξιοποιώντας πολλά ηθογραφικά στοιχεία. Γνώριζε πολύ καλά την ύπαιθρο, τα ήθη και 

ιδιαίτερα τον κόσμο της θάλασσας, καθώς, ως γιατρός, εργάστηκε σε εμπορικά πλοία. Αυτό 

δικαιολογεί και την αναφορά στο γιούσουρι του Βόλου που, ενώ αποτελεί ένα δημιούργημά 

του, συνδέεται με το θαλασσινό στοιχείο30. Επιπλέον, ο πεζογράφος έχει ως στόχο να 

καταδείξει πως κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τους νόμους της φύσης και το χρήμα, το 

οποίο κατέχει εξέχοντα ρόλο στις ζωές των ατόμων (Σταυροπούλου, 1997). 

Το αφήγημα αυτό αναφέρεται στο γιούσουρι του Βόλου –ένα θαλασσόξυλο– που 

προσπάθησαν πολλοί να κόψουν, χωρίς αποτέλεσμα, καταλήγοντας στον θάνατο. Αποτελεί 

δε θέμα συζήτησης από γενιά σε γενιά. Ο Γιάννης από μικρό παιδί, δεδομένου ότι τον 

συνεπήρε η ιστορία, είχε δώσει υπόσχεση ότι θα πετύχει αυτό που οι άλλοι δεν μπορούσαν 

και ονειρευόταν τον συνακόλουθο έπαινο. Μια μέρα εμφανίστηκε το γιούσουρι και ο ίδιος 

όρμησε στη θάλασσα, κόβοντάς το από τη ρίζα· μαζί με τους υπόλοιπους ναύτες το τράβηξαν, 

για να το πάνε στο νησί. Όταν ο Γιάννης έφτασε στη στεριά αποκαλύφθηκε πως πάλευε για 

το τίποτα, καθώς το γιούσουρι παρέμεινε στη θάλασσα και στα χέρια τους παρέμενε 

μυστηριωδώς ένα κομματιασμένο σχοινί. Έτσι, το γιουρούσι συνέχισε να αποτελεί έναν 

θρύλο. Μετά από χρόνια, ηλικιωμένος πια, συνεχίζει να διηγείται την ιστορία και να 

προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην.  

 

Σκέλεθρας 

Ο Νίκος Νικολαΐδης ανήκει στη μεσοπολεμική γενιά της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Στα έργα 

του αποτυπώνεται ο κοινωνικός σπαραγμός, διότι οι ήρωες είναι κατατρεγμένοι και πάσχουν 

 
30 http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/andreas_karkabitsas/ 
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από ένα είδος εσωτερικής αναπηρίας που τους οδηγεί στην καταστροφή (Καλαμαράς, 2013). 

Έτσι, κατά τον Καλαμαρά (2013) συναντάμε ομοιότητες με τη θεματογραφία του Δημοσθένη 

Βουτυρά και, ως προς το ύφος, με τον Γιάννη Σκαρίμπα. Ο Στρατής Τσίρκας τον επαινεί για 

τον τρόπο που αποδίδει τη ρεαλιστική πραγματικότητα και ο Άλκης Θρύλος τονίζει την 

ικανότητά του «να αποκαλύπτει την κόλαση του εσωτερικού ανθρώπου» (Χατζηβασιλείου, 

2012). Σίγουρα όμως πρόκειται για έναν «σαρκαστικά γυμνό τραγικό» όπως υποστηρίζει και 

ο Καλαμαράς (2013).   

Συμπληρωματικά, στο πεζογραφικό του έργο  συναντάμε στοιχεία υπέρβασης της 

πραγματικότητας και ο ίδιος ο πεζογράφος διακρίνεται για «την οξύτατη ψυχογραφική 

διείσδυσή του στον χώρο του ασυνειδήτου των ηρώων του»31. Στρέφεται επίσης στους 

κατατρεγμένους, περιθωριακούς ανθρώπους καταγράφοντας τις υπαρξιακές του αγωνίες. 

Αυτό διαφαίνεται στο διήγημα, καθώς επέλεξε να διεισδύσει στα μύχια της ψυχής του 

Παύλου, ενός  ανθρώπου ταλαιπωρημένου, που βρισκόταν σε άθλια οικονομική κατάσταση. 

Στην πορεία διαπιστώνουμε την υπαρξιακή αγωνία που τον συνέχει για το πού θα καταλήξει 

το σώμα του, όταν φύγει από τη ζωή. 

O «Σκέλεθρας» του Νίκου Νικολαΐδη έχει ως κεντρικό ήρωα τον Παύλο, έναν άνθρωπο 

βασανισμένο που αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Την τελευταία όμως στιγμή 

σώθηκε και ένας γιατρός τού πρότεινε να πουλήσει τον σκελετό του μετά θάνατον. Έτσι του 

προσέδωσαν το παρωνύμιο «σκέλεθρας». Με την αποδοχή της πρότασης ξεκίνησε μια νέα 

ζωή, ως πλούσιος τοκογλύφος, χωρίς να δείχνει έλεος και συμπόνια στους φτωχούς. Ήταν 

χαιρέκακος και εξόργιζε τους ανθρώπους. Συχνά δε αυτοσαρκαζόταν.  

Με τα χρήματα αγόρασε «τον πάγκο ενού σαράφη» κι έγινε κι αυτός σαράφης- 

τοκογλύφος. Και «σαν άνθρωπος που γνώρισε στον καιρό της πείνας την αξία τού παρά, ήταν 

ευσεβέστατος παραδόπιστος.» Όλοι ήξεραν την ιστορία και τον φώναζαν πια σκέλεθρα. Κι 

όταν ένας γείτονας του τον απείλησε ότι θα του σπάσει τα πλευρά, απάντησε:   

–“…Πουλημένα είναι!… θα ζημιώσεις την Ευρώπη!...”  

Όμως, μια ανακοίνωση, που διάβασε, για την ανακομιδή των λειψάνων ήταν η αφορμή, 

για να συνειδητοποιήσει πως δεν θα έχει μνήμα και από τότε η ιδέα αυτή του έγινε εμμονή. 

Αποφάσισε λοιπόν να επιστρέψει τα χρήματα και να ακυρώσει τη συμφωνία, για να 

απαλλαγεί από αυτό το βασανιστήριο· όμως αυτό δεν ήταν εφικτό και έτσι έδωσε τέλος στη 

ζωή του. Ουσιαστικά, ο Παύλος είναι ένα τραγικό πρόσωπο θύμα της μοίρας και του εαυτού 

του. 

 

 
31 http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=294 
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Η Μεγάλη βδομάδα του Πρεζάκη  

Ο Μ. Καραγάτσης ή Δημήτρης Ροδόπουλος, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, ανήκει 

στους συγγραφείς της γενιάς του ΄30 και ισχυριζόταν πως «ο καλός λογοτέχνης μάς 

παρουσιάζει όπως θέλουμε να είμαστε, ενώ εκείνος που τολμάει να μας παρουσιάζει όπως 

είμαστε, είναι κακός λογοτέχνης» (Χωμενίδης, 2014).  Ο Καραγάτσης «καυτηριάζει χωρίς να 

γελοιοποιεί, αναδεικνύει χωρίς να κοροϊδεύει, με έναν τρόπο που μονάχα η γνήσια 

λογοτεχνική σάτιρα μπορεί» (Γιακουμέλος, 2016). Ο Κουτρούλης (2010) επισημαίνει πως ο 

Καραγάτσης προσιδιάζει στον Ντοστογιέφσκι, καθώς ο ρεαλισμός εναρμονίζεται με το 

φανταστικό. Παράλληλα, θα πάρει απόσταση από τον μαρξισμό, τον οποίο ταυτίζει με το 

ναρκωτικό, ενώ ο άνθρωπος μετατρέπεται σε αντικείμενο εκμετάλλευσης, για να υπηρετήσει 

το χρήμα και το κράτος. 

Η Μεγάλη βδομάδα του Πρεζάκη του Καραγάτση, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015, 

συνιστά μια σατιρική αλληγορία του ήρωα, με στόχο να θίξει κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι 

ο εθισμός σε ουσίες ή η επιθυμία να ελέγξει «το κράτος με τους διεφθαρμένους θεσμούς 

του, το κεφάλαιο με τους εκπροσώπους του που αγοράζουν και πουλάνε τις ψυχές, τη 

θρησκεία με την κατασκευασμένη μυθολογία της, τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα με τη 

ναρκωμένη μοιρολατρία τους, τους πάντες και τα πάντα» (Πέτρου & Βανέλλης, 2015), όπως 

σημειώνει ο Άρης Μαραγκόπουλος.  Άλλωστε, πολλά πρόσωπα παρουσιάζονται ως «καλοί 

χριστιανοί», ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει, αφού δεν διστάζουν π.χ.  να  βεβηλώσουν 

έναν νεκρό.  

 

Μεγάλη Δευτέρα 

O Καραγάτσης μάς μεταφέρει στη δεκαετία του ’30 και τη Μεγάλη Δευτέρα, για να   

παρακολουθήσουμε τη ζωή του Χρήστου Νεζερίτη. Η επιλογή του ονόματος δεν είναι  τυχαία· 

συνιστά ένα λογοπαίγνιο, καθώς το όνομα Χρήστος προσιδιάζει με το όνομα του Χριστού και 

το επώνυμο Νεζερίτης με το Ναζωραίος, όπως, ως γνωστόν, αποκαλούσαν συχνά τον Ιησού, 

λόγω της καταγωγής του. Κάθε ενότητα του κεφαλαίου αντιστοιχεί στις ημέρες της Μεγάλης 

Εβδομάδας και στα γεγονότα που εξελίσσονται, ενώ, κατ’ επέκταση, προοικονομούνται και 

τα πάθη του ήρωα. Ο Χρήστος είναι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος και στο καφενείο, όπου 

σύχναζε γινόταν ο περίγελος όλων. 

Παράλληλα, είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της 

ενότητας του βιβλίου, τη Μεγάλη Δευτέρα λέγεται το τροπάριο του Νυμφίου, όπου τονίζεται 

πως μόνο όσοι είναι έτοιμοι και καλοί άνθρωποι θα μπουν στη βασιλεία του Θεού κατά τη 
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Δευτέρα Παρουσία (Ρηγινιώτης, 2016).  Η ζωή του Χρήστου όμως έρχεται σε αντίθεση με τα 

λόγια αυτά και κατανοούμε πως σίγουρα δε θα είχε θέση στη βασιλεία του Θεού.  

 

Μεγάλο Σάββατο 

Ο Νεζερίτης, εξαιτίας της χρήσης ουσιών, πέθανε στη φυλακή. Μέσα από διαδοχικές εικόνες, 

παρακολουθούμε το «ταξίδι της ψυχής» του Χρήστου στον ουράνιο κόσμο, το Μεγάλο 

Σάββατο, και το πέρασμά του στον γαλαξία· μία αναδρομή στο παρελθόν μας πληροφορεί τι 

συνέβη με την αγαπημένη του Μαγδαληνή. Συγκεκριμένα, ενώ ήταν ερωτευμένη μαζί του 

τελικά παντρεύτηκε «έναν πλούσιο».  

Ο Χρήστος πήγε κι αυτός στον Παράδεισο, απʼ όπου όμως, όπως και στην ιστορία του 

Μπαλάφα, εκδιώχθηκε με άσχημο τρόπο. Στη συνέχεια, πήγε στο καθαρτήριο, όπου ο 

υπεύθυνος τον έδιωξε, καθώς τον ενδιέφεραν τα χρήματα. Περιφρονημένος και 

καταδιωγμένος ο Χρήστος, ακόμα και μετά θάνατον, επέστρεψε με τη θέλησή του στο σώμα 

του και αναστήθηκε στοιχείο που προοικονομούσε άλλωστε και ο τίτλος της ενότητας: 

«Ανάσταση». 

 

Κυριακή του Πάσχα 

Την Κυριακή του Πάσχα συνάντησε τον καπετάνιο και τον αρχικελέα μεθυσμένους. Ο 

αρχικελέας τον έσπρωξε στη βάρκα, εφόσον ο καπετάνιος ζητούσε έναν ναύτη. Πολλοί 

έσπρωχναν και χλεύαζαν τον Χρήστο. Το σπρώξιμο όμως αυτό του  αρχικελέα, ως ένα 

συμβολικό ταρακούνημα, αποτέλεσε ένα νέο ξεκίνημα. Ο Νεζερίτης ξαναγεννήθηκε· η 

ανάστασή του ήταν μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή. Καταλήγει  στο μεγάλο λιμάνι• «αυτό ήταν 

το σπίτι του, ή πατρίδα του, ή φαμελιά του, η υπόστασή του όλη. Αυτό ήταν ο βραχνάς των 

φαρμακωμένων χρόνων της ζωης του». Εκεί θα μπαρκάρει σε ένα καράβι το «Redemptor» 

και θα τραβήξει προς την Δύση. Το όνομα του πλοίου «redemptor» σημαίνει λύτρωση. 

 

Συμπεράσματα 

Τα graphic novels των Πέτρου και Βανέλλη αναδεικνύουν διαχρονικά κοινωνικά ζητήματα, 

όπως είναι οι θεσμοί του κράτους, η θρησκεία, η αξία του χρήματος στις ζωές των ατόμων 

και η αναζήτηση δόξας. Αποτελούν μια κραυγή και εκφράζουν έναν «κοινωνικό θυμό» 

απέναντι στις αδικίες που βιώνει η κοινωνία. Σʼ αυτά οι χαρακτήρες αποδίδονται με 

ευκρίνεια και, μέσω της δράσης τους, καταφέρνουν να κάνουν τον αναγνώστη συμμέτοχο 

της ιστορίας και όχι έναν απλό παρατηρητή. Αναμφισβήτητα το graphic novel αποτελεί ένα 

σοβαρό ανάγνωσμα που μπορεί να χειριστεί απαιτητικά και σοβαρά ζητήματα, 
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αποδεικνύοντας πως δεν αποτελεί απλώς ένα διασκεδαστικό ανάγνωσμα για παιδιά και 

ενήλικες, όπως πολλοί ισχυρίζονταν μέχρι πρόσφατα.  
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Περίληψη 

Παραδοσιακά, στα κόμικς η γυναίκα διαδραματίζει ρόλο δορυφόρου γύρω από τον άνδρα 

πρωταγωνιστή. Ο αγώνας της γυναίκας να αποκτήσει δική της φωνή στα κόμικς αποτυπώνεται στον 

χαρακτήρα της  Harley Quinn, ενός από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες του αμερικανικού εκδοτικού 

οίκου DC comics. H Harley συγκρούεται με τους σκιτσογράφους της, απαιτώντας τα δικαιώματά της 

στο μυθοπλαστικό στερέωμα των κόμικς. Παράλληλα, ασκεί κριτική στο ανδροκρατούμενο σύμπαν 

της DC, υπερασπιζόμενη την γυναικεία της υπόσταση και διεκδικώντας την αυτοτέλειά της. Σκοπός της 

εργασίας είναι η μελέτη αυτού του γυναικείου χαρακτήρα και της αντιηρωικής του πλευράς. Η Harley, 

εξελίχθηκε από δευτεραγωνίστρια σε χαρακτήρα με ολοκληρωμένο πρωταγωνιστικό ρόλο, με 

αποτέλεσμα να της αποδοθεί σχετική αυτονομία και να αποκτήσει τη δική της ομώνυμη σειρά. Η 

έρευνα κατευθύνεται στη μελέτη των τρόπων με τους οποίους  καταφέρνει η Harley Quinn να 

δραπετεύσει από τον στερεοτυπικό ρόλο της γυναίκας, αλλά και να διεκδικήσει κεντρικό ρόλο στο 

αντρικό στερέωμα των κόμικς. Ως θεωρητικά εργαλεία  χρησιμοποιείται η αφηγηματολογία και 

συγκεκριμένα η χαρακτηρολογία όπως έχει εφαρμοστεί στα κόμικς (Μίσιου, 2010). Λόγω της 

ιδιαίτερης μορφής τους διατρέχουμε διάφορα επιστημονικά πεδία, από τα οποία προέρχονται τα 

ερευνητικά μας εργαλεία, όπως οι φεμινιστικές θεωρίες (Παυλίδου 2002), οι αναπαραστάσεις των 

γυναικών στην λογοτεχνία (Κανατσούλη 2008) καθώς και οι μελέτες πάνω στα κόμικς (Μαρτινίδης 

1991, Μίσιου 2010). 

 

Λέξεις κλειδιά: Κόμικς, γυναίκα, αντιηρωίδα 
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Abstract 

Traditionally, female characters in comic books are created by men and for men. As a result, the women 

are secondary personalities that revolve around the protagonist. The subject of this paper is the 

character of Harley Quinn, one of the most popular characters in the Dc comic’s universe. She claims 

her woman’s rights as she argues with her creators in the fictional world. Criticizing DC comics man- 

Reigning universe, she manages to strongly supports her self- efficiency. The main goal of this essay is 

to study her personality and antiheroic status. Harley evolved from a secondary character to a 

protagonist. As a result, she became more autonomous, gaining a series that bares her own name. The 

main question is: In which ways is Harley Quinn escaping from that stereotypical gender role, and how 

does she become an antihero? The theoretical tools of this study are based on narratology, as applied 

in comic’s studies, and the feminist and gender approach.   

 

Key words: Comics, woman, anti-hero 

 

 

Εισαγωγή 

Οι γυναικείοι χαρακτήρες, δημιουργημένοι κυρίως από άνδρες, υπόκεινται στην ανδρική 

ματιά, με αποτέλεσμα η γυναίκα να παίρνει, στερεοτυπικά, ρόλο δορυφόρου γύρω από τον 

άνδρα πρωταγωνιστή (Μίσιου, 2010). Ο ρόλος της είναι δευτερεύον και ανήκει στους 

περιφερειακούς, επίπεδους χαρακτήρες, οι οποίοι ορίζονται από τους Παπαντωνάκη και 

Κωτόπουλο (2011) ως «ήρωες που δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι, η προσωπικότητά τους 

δεν εξελίσσεται, αλλά είναι αναγκαίοι, γιατί βοηθούν στη δράση και δείχνουν τον τρόπο με 

τον οποίο ο κεντρικός ήρωας συμπεριφέρεται στους άλλους» (σ.131). Όταν ένας ήρωας 

διαθέτει λίγα ατομικά χαρακτηριστικά είναι σαν να μην υπάρχει ως ατομική ύπαρξη. 

Εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό και όταν ολοκληρώσει την αποστολή του μένει στο 

περιθώριο και δεν επανεμφανίζεται στην εξέλιξη της ιστορίας.  

Σε ό,τι αφορά στον  αντιήρωα, αυτός περιγράφεται στη λογοτεχνία ως ο τύπος 

πρωταγωνιστή που δεν έχει να επιδείξει ούτε μία αρετή, αλλά μόνο αρνητικά στοιχεία. Ο 

αντιηρωισμός με την έννοια της αμφισβήτησης του ηρωικού ιδεώδους- συνιστά μια 

ευδιάκριτη και ισχυρή τάση στην ιστορία του εικοστού αιώνα. Ο αντιήρωας δεν είναι 

γενναίος, δεν μάχεται για το καλό, δεν είναι ευαίσθητος, δεν αγαπάει τον διπλανό του. 

Αντίθετα τις περισσότερες φορές είναι εγκλωβισμένος στο εγώ του, τις ανάγκες του οποίου 

προσπαθεί να ικανοποιήσει, συχνά με αθέμιτα μέσα (Jonason, Webster, Schmitt, Li, & Crysel, 

2012). 
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Ωστόσο, ο αντιήρωας στα κόμικς έχει διαφορετική λειτουργία και περιγράφεται ως ο 

πρωταγωνιστής που δεν διαθέτει συμβατικές ηρωικές ιδιότητες, όπως ο ιδεαλισμός, το 

θάρρος και η ηθική. Παρόλο που οι αντιήρωες μπορεί μερικές φορές να πράττουν το σωστό 

συχνά είναι για τους λάθος λόγους, επειδή εξυπηρετεί το δικό τους συμφέρον και όχι γιατί 

διακατέχονται από ηθικές πεποιθήσεις (Jonason, Webster, Schmitt, Li, & Crysel, 2012). 

Στα κόμικς οι γυναίκες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παθητικότητας και 

αυτοσυγκράτησης των έμφυτων ενστίκτων τους, ακόμη και όταν πρόκειται για υπερηρωίδες. 

Αντίθετα, στους αντίστοιχους αρσενικούς χαρακτήρες επιτρέπεται ο αυθορμητισμός που στις 

γυναίκες επικρίνεται. Μάλιστα,  θεωρείται μάλλον προτέρημα παρά ελάττωμα. Επιπλέον, οι 

γυναικείοι χαρακτήρες είναι σε σημαντικό ποσοστό λιγότεροι από τους αντρικούς 

(Κουκουλάς, 2005).  Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κόμικς στις ιστορίες των οποίων 

συγκεντρώνονται και συμμετέχουν γνωστοί υπερήρωες, όπως για παράδειγμα το Justice 

League32, σπανίζουν, ενώ δεν κατέχουν ηγετική θέση.  

Από την πλευρά των ανταγωνιστών παρατηρείται επίσης, ότι οι γυναίκες σπάνια κρατούν 

το ρόλο του εχθρού. Αυτό οφείλεται στην εντύπωση που κυριαρχεί ότι μια γυναίκα δεν 

μπορεί να αποτελέσει έναν δυνατό αντίπαλο, εξαιτίας της σωματικής της διάπλασης και της 

έμφυτης καλοσύνης και ευαισθησίας, που τείνουν να της αποδίδουν τόσο οι συγγραφείς όσο 

και η κοινωνία. Όταν στα κόμικς υπάρχουν ανταγωνίστριες, αυτές παρουσιάζονται 

ανεξάρτητες, πονηρές, σκληρές και συνήθως χρησιμοποιούν την σεξουαλικότητά τους ως 

όπλο (Κουκουλάς, 2005). 

Άρα, λοιπόν, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε πώς αυτή η αντιηρωική μορφή 

ενσαρκώνεται από γυναικείο χαρακτήρα. Σκοπός λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι η 

μελέτη αυτού του γυναικείου χαρακτήρα και της αντιηρωικής του πλευράς. Ως μελέτη 

περίπτωσης επιλέγουμε την Harley Quinn. Ο χαρακτήρας της είναι ένας από τους πιο 

δημοφιλείς χαρακτήρες του εκδοτικού οίκου DC κόμικς, ενός από τους μεγαλύτερους και πιο 

επιτυχημένους οίκους που δραστηριοποιούνται στην αμερικανική αγορά των κόμικς33. Η 

σειρά Harley Quinn είναι από αυτές με τις υψηλότερες πωλήσεις (Harper, 2016). Η Harley 

αποτελεί έναν από τους τέσσερις πυλώνες της εκδοτικής μαζί με τον Superman, τον Batman 

και την Wonder Woman (Riesman, 2016). Το όνομα DC είναι τα αρχικά του Detective Comics 

και προήλθε από την ομώνυμη σειρά κόμικς στην οποία έκανε το ντεμπούτο του και ο 

 
32 Σειρά κόμικς στην οποία παρουσιάζονται αμερικανικοί υπερήρωες και βασίζεται στην ομάδα superhero  της 
DC, που διανέμεται από την Warner Bros και αποτελεί συνέχεια του Batman vs Superman του 2016 : Dawn of 
Justice. Winick, J. (2011). Justice League. New York: DC comics. 
33Οι μεγαλύτεροι εκδοτικοί οίκοι κόμικς στην Αμερικανική αγορά είναι οι Dark Horse Κόμικς, DC Κόμικς, Marvel 
Κόμικς. Bλ. Σχετικά Melrose, K. (2009, Σεπτέμβριος 10). DC Entertainment: What we know so far. Ανάκτηση 
Μάρτιος 15, 2019, από CBR: http://www.citationmachine.net/items/confirm 
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Batman. Ο εκδοτικός οίκος ιδρύθηκε το 1934 και είναι ένας από τους παλαιότερους και 

δημοφιλέστερους οίκους που δραστηριοποιούνται στην αμερικανική αγορά των κόμικς. Η 

DC κόμικς  έχει δημιουργήσει πολλούς γνωστούς χαρακτήρες όπως ο Batman, ο Superman 

και η Wonder Woman. 

 Στη σύγχρονη εποχή η γυναίκα έχει αποκτήσει φωνή και διεκδικεί τα δικαιώματά της. 

Έτσι και η Harley πεισματικά, συγκρούεται με τους σκιτσογράφους της, διεκδικεί τη φωνή της 

και την αυτοτέλειά της. Προσπαθεί να διεκδικήσει τα χάρτινα δικαιώματά της και έχει 

διαγράψει την πορεία της με ανεξίτηλο μελάνι στο λογοτεχνικό στερέωμα. Η Harley Quinn 

κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει στον ανδροκρατούμενο κόσμο αλλά  να διεκδικήσει τη 

γυναικεία υπόστασή της και να συνεχίσει να εκδίδεται. Χαρακτηριστικά ο Κουκουλάς (2012) 

αναφέρεται στην αμφισημία της λέξης έκδοση, καθώς «πολλοί γυναικείοι χαρακτήρες στα 

κόμικς «εκδίδονται» τόσο με την έννοια της έκδοσης όσο και με αυτή της εκπόρνευσης» 

(σ.22). 

Η συγκεκριμένη σειρά κόμικς έχει επιτυχία και στην Ελλάδα, καθώς κυκλοφορεί επί σειρά 

ετών στις μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλείων34. Παρόλα αυτά οι επιστημονικές μελέτες  που 

αφορούν καθαρά το αντικείμενο κόμικς στην Ελλάδα είναι ελάχιστες35. Ως εκ τούτου, οι 

αντίστοιχες μελέτες για τους γυναικείους χαρακτήρες των κόμικς είναι δυσεύρετες, 

τουλάχιστον στον ελληνικό εκδοτικό στερέωμα (Κουκουλάς, 2005). 

 Μελετήσαμε τα πρώτα 8 τεύχη της ομώνυμης σειράς «Harley Quinn», από τις 

ανανεωμένες εκδόσεις, δηλαδή τις εκδόσεις που δημοσιεύτηκαν αφού η εταιρεία διέκοψε 

τις παλιές σειρές κόμικς και ανανέωσε 52 από αυτές το 2013. Στην φήμη της συντέλεσε και η 

προβολή της ταινίας Suicide Squad36 στην οποία πρωταγωνιστεί. Μέσω της ταινίας αυτής ο 

χαρακτήρας παρουσιάστηκε σε πιο ευρύ κοινό, πέρα από τους αναγνώστες κόμικς, με 

αποτέλεσμα το κοστούμι της να είναι πρώτο σε προτίμηση σε Αμερική και Αγγλία το 2016 

(Dockterman, 2016). 

Για την ανάλυση της Harley ως αντιηρωίδας αντλούμε από την τυπολογία 

(Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος, 2011, σσ. 92-122) και χαρακτηρολογία (Μίσιου, 2010, σσ. 

183-195) του μυθοπλαστικού προσώπου όπως αυτό περιγράφεται τόσο στις μελέτες των 

κόμικς όσο και των εικονογραφημένων βιβλίων (Nikolajeva, 2009, σσ. 88-112), καθώς επίσης 

από τις μελέτες του φύλου (Κανατσούλη, 2008; Παυλίδου, 2002). Για να μπορέσουμε να 

 
34  Τα Public είναι μία μεγάλη αλυσίδα βιβλιοπωλείων στην Ελλάδα. 
35 Τα θεωρητικά βιβλία για τα κόμικς είναι ελάχιστα στην ελληνική γλώσσα.  

Ενδεικτικά βλ. Μαρτινίδης, Π. (1991), Μίσιου, Μ.(2010), Νικολόπουλος, Α. (2012).  
36 Η ταινία πραγματεύεται τη διάσωση του κόσμου από μία ομάδα εγκληματιών, ανάμεσα τους και η Harley 
Quinn, οι οποίοι υποχρεώνονται από την Αμερικάνικη κυβέρνηση να δουλέψουν ομαδικά προκειμένου να 
μειώσουν την ποινή τους. Roven, C. S. (Παραγωγός), & Ayer, D. (Σκηνοθέτης). (2016). Suiside Squad [Ταινία]. 
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αποκρυπτογραφήσουμε επαρκώς τις βασικές πτυχές του χαρακτήρα της μελετήσαμε τόσο 

την εικόνα, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα στην ανάγνωση των κόμικς,  όσο και τα λόγια 

και τις πράξεις της.  

Στην παρούσα εργασία εστιάσαμε κυρίως στους τρόπους με τους οποίους η 

συγκεκριμένη ηρωίδα ξεφεύγει από το δευτεραγωνιστικό της ρόλο και εξελίσσεται 

διεκδικώντας την πρωταγωνιστική θέση. Επιπλέον, μας απασχόλησαν οι τρόποι με τους 

οποίους παρουσιάζεται ο χαρακτήρας, καθώς και τη σχέση ανάμεσα  στο στερεοτυπικό ρόλο 

της γυναίκας στα κόμικς και το ρόλο της Harley Quinn. 

 

Ανάλυση 

Μερικά από τα κριτήρια  για τον εντοπισμό του πρωταγωνιστή μιας ιστορίας είναι η 

παρουσία του στον τίτλο του λογοτεχνήματος, η εμφάνισή του από την αρχή του βιβλίου, η 

σταθερή παρουσία του χαρακτήρα καθ΄ όλη τη διάρκεια της πλοκής και η εστίαση της 

αφήγησης γύρω από τον ήρωα  (Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος, 2011). Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λοιπόν, η Harley Quinn είναι αδιαμφισβήτητα η πρωταγωνίστρια της ομώνυμης 

σειράς κόμικς αφού εμφανίζεται από την πρώτη βινιέτα και αποτελεί μία μόνιμη παρουσία 

στο κόμικς. Ο συγγραφέας εστιάζει το ενδιαφέρον στο πρόσωπό της ενώ οι υπόλοιποι 

χαρακτήρες παραμένουν σχεδόν περιθωριοποιημένοι. 

 Η Harley βρίσκεται στη μέση της εικόνας σχεδόν στο σύνολο των τευχών, εδραιώνοντας 

τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Επίσης, η λήψη πολλών εικόνων έχει γίνει από κάτω προς τα 

πάνω, γεγονός που της αποδίδει κυρίαρχο ρόλο στο κόμικς. Επιπρόσθετα, για τον τίτλο είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι κρύβει και μια διάθεση άρνησης του πραγματικού ονόματός της 

Quinzel. Επιδιώκει την αποποίηση του πατρικού ονόματός, καθώς η ίδια δίνει στον εαυτό της 

το όνομα χωρίς να προέρχεται από ανδρικά πρόσωπα. 

 

Γυναίκες στα ψυγεία 

Το σύνδρομο των γυναικών στα ψυγεία διατυπώθηκε από την Gail Simone (Women in the 

Refrigerators, 1999), μία Αμερικανίδα συγγραφέα κόμικς, που έχει συνεργαστεί και με την 

Marvel και με την DC κόμικς. Το σύνδρομο αναφέρεται στη θανάτωση ή τον τραυματισμό 

ενός γυναικείου χαρακτήρα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως «τέχνασμα» προκειμένου να 

συνεχιστεί η πλοκή σε ένα κόμικς, στο οποίο πρωταγωνιστεί κάποια ανδρική φιγούρα. Η 

ονομασία πάρθηκε από ένα περιστατικό στο κόμικς Green Lantern37, στο οποίο ο ήρωας 

γυρίζει στο σπίτι του και βρίσκει την κοπέλα του δολοφονημένη από τον ανταγωνιστή του 

 
37 Βλ. Marz, R. (1994). Green Latern: Deadly Force. Los Angeles: DC comics. 
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και τοποθετημένη σε ένα ψυγείο. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, η Simone ερεύνησε το 

θέμα και συνέταξε μία λίστα από γυναικείους χαρακτήρες που συνάντησαν παρόμοια τύχη. 

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος του γυναικείου χαρακτήρα στα κόμικς είναι κάθε 

άλλο παρά ευχάριστος.  

Η Harley δεν ξεφεύγει από τον μακάβριο κανόνα, καθώς η μοίρα της και ο σκοπός της 

δημιουργίας της ήταν να υποστεί πλύση εγκεφάλου από τον Joker38 προκειμένου αυτός να 

αποδράσει από το άσυλο στο οποίο ήταν φυλακισμένος. Παρόλο που η εμφάνισή της ήταν 

προγραμματισμένη για «μια χρήση», η επιτυχία που είχε στους αναγνώστες ώθησε τον 

εκδότη να τη συμπεριλάβει στη σειρά κόμικς του Batman. Επί σειρά ετών λειτουργεί ως 

δευτεραγωνίστρια και γίνεται η συνεργός και ερωμένη του Joker. Αυτός, την κακοποιεί 

συστηματικά τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, την χρησιμοποιεί για τις σεξουαλικές του 

ανάγκες και για να εκτελέσει τα πανούργα σχέδιά του. Το 2013 ξεφεύγει από τον κύκλο της 

βίας και αποκτάει τη δική της ομώνυμη σειρά. Παρόλο που συνεχίζει να βιαιοπραγεί δεν 

είναι πλέον η ίδια το θύμα αλλά ο θύτης.  Πλέον, δραπετεύει από το παρελθόν της ως σούπερ 

κακιά και προβάλλεται ως αντιηρωίδα. Η σατανική της πλευρά εξαλείφεται, αφού δεν είναι 

πλέον το φερέφωνο του Joker. Αποκτά τη δική της αντίληψη για τον κόσμο και μαζί μ’ αυτή 

κίνητρα τα οποία την οδηγούν προς την κατεύθυνση της αντιηρωίδας. Φυσικά, οι πράξεις της 

δεν κατευθύνονται προς τα ηρωικά ιδεώδη, αντιθέτως απευθύνονται στην βελτίωση της δική 

της ζωής και της ζωή των ανθρώπων που την περιτριγυρίζουν. Χωρίς να το θέλει η ίδια 

καταρρίπτει κάποια πρότυπα που αφορούν όλες τις γυναίκες, χρησιμοποιώντας όμως μέσα 

τα οποία κάθε άλλο παρά ηρωικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. 

 

Εξωτερική εμφάνιση και αναγνωρισιμότητα 

Αρχικά πρέπει να αναφερθούμε στις «μετωνυμίες» (Μίσιου, 2010) της 

Harley Quinn, δηλαδή στα χαρακτηριστικά εκείνα που την καθιστούν 

αναγνωρίσιμη ακόμα και αν παραλείπονται άλλες ιδιαιτερότητες που την 

αφορούν και διευκολύνουν την άμεση αναγνώριση της από τον αναγνώστη. 

Τέτοιες μετωνυμίες είναι τα χρώματα των ρούχων της (μαύρο-μπλε) και του 

δέρματός της (κάτασπρο), το όπλο της (σφυρί) καθώς και η προφορά του 

αμερικανικού Νότου (εικόνα 1). Ο τρόπος με τον οποίο οι χαρακτήρες 

παρουσιάζονται στον αναγνώστη αναδεικνύουν σημασίες, νοήματα και 

περιεχόμενα (Κανατσούλη, 2008, σ. 133). Ένας μεγάλος αριθμός κλισέ που 

 
38 Ο Joker είναι ένας «super κακός» χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από τους: Finger, Kane, Robinson. 
Πρωτοεμφανίστηκε στο κόμικς Batman το 1940. Dini, P., & Timm, B. (1994). The Batman Adventures: Mad Love. 
Los Angeles: DC comics. 
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αφορούν την εξωτερική εμφάνιση της Harley, κωδικοποιούν παράλληλα και γνωρίσματα του 

χαρακτήρα της. 

Όσον αφορά στην ενδυμασία της, δεν φοράει τακούνια, αξεσουάρ και φούστες, γεγονός 

που την απελευθερώνει από το στερεότυπο της γυναικείας χάρης. 

Ταυτόχρονα, εξαλείφεται  το πορτραίτο της ξανθής καλλονής, όπως 

αυτό προβάλλεται διαχρονικά, τόσο στη λογοτεχνία όσο και στα 

κόμικς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Supergirl39 και η 

Sheena, queen of the jungle40. Το μόνο αξεσουάρ που φοράει είναι 

ένα κολιέ με χειροβομβίδα υποδηλώνοντας τη βιαιότητά της. 

Ωστόσο, το μακιγιάζ, τα βαμμένα νύχια, αλλά και το μπούστο της 

δείχνουν πως βρίσκεται σε επαφή με τη γυναικεία πλευρά της και δεν 

την απαρνείται εντελώς. Και στις δύο εικόνες κρατάει αντικείμενα με 

τέτοιο τρόπο που παραπέμπουν σε φαλλικά σύμβολα, με 

αποτέλεσμα να μετατρέπεται και η ίδια σε υπόδειγμα ανδρικής 

επιθετικότητας (εικόνα 2). Ένας άλλος τρόπος για να φανεί η 

επιθετικότητά της είναι οι νεκροκεφαλές που την πλαισιώνουν. 

 

Χρώμα  

Τα χρώματα της στολής εκτός από την ανάδειξη της ως αρλεκίνου (Harley Quinn=harlequin) 

αποδίδουν και το δίπολο καλού κακού. Προφανώς το μαύρο αποδίδει την σκοτεινή, κακιά 

πλευρά της. Από την άλλη ο συνδυασμός κόκκινο-μπλε είναι χαρακτηριστικός των σούπερ 

ηρώων. Έτσι, το κόκκινο αναδεικνύει την πλευρά αυτής που μάχεται για το καλό και γι’ αυτό 

σε πολλές εικόνες της ιστορίας ακόμα και το μαύρο δεν είναι καθαρό μαύρο αλλά 

υπερισχύουν ιριδίζουσες αποχρώσεις (μπλε-μωβ).                 

 

Γυναικεία χαρακτηριστικά της Harley Quinn                                 

Σύμφωνα με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες το σώμα είναι περισσότερο ή 

λιγότερο ουδέτερη επιφάνεια στην οποία αποτυπώνονται κοινωνικοί συμβολισμοί 

 
39 Η Supergirl είναι μία από τις super ηρωίδες της Αμερικάνικης αγοράς με εκδότη τη DC comics. Η  πρώτη της 
εμφάνιση έγινε τον Μάιο του 1959 στα κόμικς δράσης, ως ο αντίστοιχος γυναικείος χαρακτήρας του Superman. 

Βλ. Loeb, J., & Turner, M. (2005). Superman/Batman, Vol. 2: Supergirl. New York: DC comics. 
40 Η Sheena είναι η πρώτη φανταστική ηρωίδα της Αμερικάνικης αγοράς και προηγείται της Wonder Woman. 
Πρωτοεμφανίστηκε το 1937 στη Μεγάλη Βρετανία, με εκδότη τη Fiction House. Η Sheena είναι ένα ορφανό  που 
μεγάλωσε στη ζούγκλα, μαθαίνοντας πως να επιβιώνει εκεί. Έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με άγρια ζώα και 
είναι ικανή να αγωνίζεται με μαχαίρια, δόρατα, τόξα και αυτοσχέδια όπλα. Βλ. Bennett, M., & Trujilo, C. (2018). 
Sheena: Queen of the Jungle Vol. 1. New York: Fiction House. 
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(Κανατσούλη, 2008, σ. 202). Έτσι, λοιπόν και στα κόμικς η εικόνα του σώματος είναι ένας 

καμβάς, που πάνω του καθρεφτίζονται οι ανδρικοί ή γυναικείοι συμβολισμοί.  

 Με βάση την εικόνα η Harley  φαίνεται να αγαπάει τη 

γυναικεία της υπόσταση. Ξεκινώντας, παρατηρούμε ότι το 

χρώμα του κοστουμιού της (baby doll) είναι ροζ και δείχνει ότι 

συμφιλιώνεται με τη γυναικεία της πλευρά (εικόνα 3). Επίσης, 

παρουσιάζεται ως άγγελος, γεγονός που υποκρύπτει μια απειλή 

προς το ανδρικό όραμα της αγγελικής γυναίκας. Οι 

χειροβομβίδες σε σχήμα καρδιάς, αλλά και το πριόνι που 

διαπερνά την καρδιά, η οποία πλαισιώνει την Harley, 

φανερώνουν ότι απαρνείται τον έρωτα, αλλά ταυτόχρονα  

δηλώνεται και η βιαιότητά της προς τον άντρα. Επίσης, 

διαφαίνεται η γυναικεία ευαισθησία της μέσω της 

οπτικοποίησης των δακρύων της. Τα δάκρυα αποτελούν 

μάλιστα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στη σειρά. 

 Η γυναικεία της διάσταση επιβεβαιώνεται επίσης και μέσα από τις πράξεις της. 

Επιδίδεται σε πράξεις καλλωπισμού, όπως το βάψιμο των νυχιών, η προσωπική περιποίηση, 

ενώ απολαμβάνει την ποικιλία στο ντύσιμο. Την απασχολούν θέματα που θεωρούνται 

στερεοτυπικά γυναικεία, όπως ο έρωτας και η συντροφικότητα. Η δυνατή φιλία της με την 

Poison Ivy41, το γεγονός ότι σκοτώνει ελάχιστες γυναίκες και μόνο όταν αυτές της επιτίθενται, 

σε συνδυασμό με το ότι η σεξουαλικότητά της εκδηλώνεται μόνο όταν βρίσκεται με γυναίκες, 

υπονοούν ότι αποδέχεται τη γυναικεία πλευρά της. Τέλος, μέσα από τις πράξεις αλλά και τα 

λόγια της δείχνει ευαισθησία προς τους αδύναμους, «αδέσποτα και ηλικιωμένους» (εικόνα 

4), τους οποίους προστατεύει. 

 
41  Η Poison Ivy  είναι ένας super κακός γυναικείος χαρακτήρας κόμικς που μάχεται για τη φύση και υπερασπίζεται 
τους φίλους της. Έχει  πρωτοεμφανιστεί σε κόμικς με τον Batman, με τον οποίο είναι θανάσιμοι εχθροί. Η Ivy είναι 
βοτανολόγος και φοράει πράσινη στολή που κοσμείται από φύλλα. Χρησιμοποιεί  φυτικές ίνες και φερορμόνες 
που ελέγχουν το μυαλό των ανθρώπων για τις εγκληματικές της ενέργειες. Το κόμικς της εκδίδεται από την DC 
comics. Βλ. Moore, J. F. (1997). Batman: Poison Ivy. Los Angeles: DC comics. 
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 Στο  κόμικς η Harley Quinn χρησιμοποιεί την ανδρική γλώσσα, όπου σύμφωνα με την 

Παυλίδου (2002), μέσω της υπερβολής της στερεοτυπικής απεικόνισης της Harley Quinn ως 

άνδρα επιτυγχάνεται η θετική αυτοπαρουσίαση και αλληλεπίδραση με τον αναγνώστη (σσ. 

73-75).  Παρόλα αυτά σε ορισμένα σημεία πηγάζει από μέσα της το γυναικείο λεξιλόγιο π.χ. 

(στο λεξιλόγιο της περιλαμβάνεται «γυναικεία γλώσσα» όπως «τα κακόμοιρα τα ζωάκια, 

είμαι κολακευμένη, oopsie daisy» κ.ά.). «Η γυναικεία γλώσσα έχει ως αποτέλεσμα να 

υποβιβάσει τη γυναικεία ταυτότητα, αφού της αρνείται τη χρήση ισχυρών τρόπων έκφρασης, 

ενθαρρύνοντας κοινότοπους και διστακτικούς τρόπους, ενώ επίσης περιγράφεται ως 

«αντικείμενο», αλλά ποτέ ως «υποκείμενο με προσωπικές απόψεις» (Μακρή-Τσιλιπάκου, 

2004). 

 

Ανδρικά χαρακτηριστικά της Harley Quinn 

Σε πολλά σημεία η Harley Quinn μεταμορφώνεται, 

εκδηλώνοντας τυπικά ανδρικά έμφυλα χαρακτηριστικά. 

Πιο συγκεκριμένα, το μακιγιάζ εξαφανίζεται και της 

αποδίδονται τα σκληρά χαρακτηριστικά, που 

ταιριάζουν περισσότερο στο ανδρικό σώμα [μπράτσα, 

λαιμός, μπουνιά] (εικόνα 5). Επίσης, μεταμορφώνεται 

σε ρομπότ, το οποίο αποτελεί ανδρική ενασχόληση. 

Ανδρικά  χαρακτηριστικά της αποδίδονται τόσο 

μέσα από τις πράξεις της όσο και από τα λόγια της.  

Ταυτίζεται με αντρικές επιθυμίες, καθώς παρουσιάζεται ως ρομπότ και δηλώνει ευθαρσώς 

ότι θα ήθελα να είναι ο Godzilla. Η επιθυμία της για κυριαρχία δηλώνεται εμμέσως από 

φράσεις όπως «Πάντα ήθελα να είμαι μεγαλύτερη από τους άλλους», μιας και το μεγαλύτερο 

μέγεθος αποτελεί αδιαμφισβήτητο στοιχείο εξουσίας και επιβολής.   Προβαίνει σε πράξεις 

υπερβολικής βιαιότητας με πολύ μεγάλη ευκολία, τις οποίες ταυτόχρονα διανθίζει με βίαιο 

λεξιλόγιο που θα ταίριαζε σε ένα αγόρι. Η ωμή βία που αποδίδεται στους άνδρες είναι ένα 
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επαναλαμβανόμενο μοτίβο στο κόμικς. Επιπλέον, ο αυθορμητισμός, η ανεξαρτησία και το 

γεγονός ότι τείνει να παίρνει πάντα αυτό που θέλει αποτελούν «αρετές» που διεκδικούνται 

συνήθως από ανδρικές φιγούρες. 

 

Η σχέση της με τα γυναικεία στερεότυπα 

Η Harley Quinn καταπατάει τις φεμινιστικές της ανησυχίες και 

υποχρεώνεται να συγκρουστεί με την ταυτότητα της για να γίνει 

αποδεκτή από την κοινωνία, προκειμένου να δουλέψει ως 

ψυχίατρος σε έναν οίκο ευγηρίας. Όπως είναι άλλωστε γνωστό, το 

φαινόμενο του γυάλινου τοίχου κατευθύνει τις γυναίκες σε 

επαγγέλματα φροντίδας, ιδιαιτέρως ηλικιωμένων και παιδιών.  

Δηλώνει ρητά ότι σιχαίνεται το τυποποιημένο μακιγιάζ, την ίδια 

στιγμή που βάφει το πρόσωπό της με αυτόν ακριβώς τον τρόπο 

που σιχαίνεται, προκειμένου να εμφανιστεί στην δουλειά της. 

Αισθάνεται, λοιπόν, ότι βρίσκεται παγιδευμένη σε ξένο σώμα 

επειδή μεταμφιέζεται σε κλασσική γυναικεία φιγούρα [ξανθό 

μαλλί, φούστα, μακιγιάζ] (εικόνα 6).                        

Καταστρέφει συμβολικά το γυναικείο πρότυπο το οποίο μιμείται, κατεδαφίζοντας ένα 

σπίτι στα προάστια γεμάτο γυναίκες τις οποίες υποτιμητικά χαρακτηρίζει soccer moms. Οι 

soccer moms είναι ένας όρος που αναφέρεται με αρνητική χροιά σε γυναίκες που είναι 

παντρεμένες, ευκατάστατες, ζουν στα προάστια και είναι σχεδόν πάντα αγχωμένες. Με αυτή 

της την πράξη αποδομεί  το πρότυπο μητέρα, σύζυγος, νοικοκυρά. 

 

Η σχέση της με τα αντρικά στερεότυπα 

Η σχέση της με τους άντρες είναι συγκρουσιακή. 

Αμφισβητεί την ανδρική κυριαρχία,  είτε καταστρέφοντας 

ανδρικά σύμβολα (αυτοκίνητο) είτε στρέφοντας την οργή 

της κατευθείαν στη πηγή (εικόνα 7), δηλαδή μέσω της 

δολοφονίας ανδρών (επαναλαμβανόμενο μοτίβο). 

Απεικονίζεται σε κεντρική υπερυψωμένη θέση ανάμεσα 

στους άντρες με τα μαλλιά της να ανεμίζουν, περήφανη, μεγαλοπρεπής και δυνατή, 

κρατώντας ένα τεράστιο όπλο. Οι μόνοι άνδρες που συναναστρέφεται είναι  ένας 

ηλικιωμένος και ένας ακόμα που παρουσιάζει γυναικεία χαρακτηριστικά, άρα δεν αποτελούν 

απειλή ούτε και πρότυπο. 
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Αντιστροφή ρόλων 

Στο συγκεκριμένο κόμικς γίνεται αντιστροφή πολλών έμφυλων 

ρόλων. Συνήθως, στα κόμικς το αρσενικό διαφοροποιείται με 

το να απεικονίζεται  μεγαλύτερο σε όγκο και ύψος (εικόνα 8). 

Σ’ αυτή την περίπτωση οι ρόλοι αντιστρέφονται, η γυναίκα 

τοποθετείται σε κεντρικό σημείο της εικόνας, σε υψηλότερη 

θέση και τοποθετείται εικονογραφικά στην κορυφή. Ο 

υπολογιστής αποτελεί δείγμα σοβαρότητας ενώ ο άνδρας 

κοιμάται στο πάτωμα φορώντας ένα ροζ μαγιό. Έτσι, 

αποδίδονται χαρακτηριστικά γυναικεία στους άνδρες και 

ανδρικά στις γυναίκες τονίζοντας την αντιστροφή των ρόλων. 

Ο άνδρας αποκλείεται από την κοινωνική δράση και 

αναλαμβάνει αυτός τη φροντίδα: «Είναι χαρά μου να σε υπηρετήσω». Οι γυναίκες δρουν και 

οι άνδρες απλά εμφανίζονται. Η ανδρική φωνή είναι αυτή που υποτιμάται: «Λιγότερο να 

μιλάς και περισσότερο να μου τρίβεις τα πόδια» ενώ η γυναικεία αποτελεί το κέντρο του 

ενδιαφέροντος. 

 

Διακειμενικότητα 

Ο όρος διακειμενικότητα σε μια εργοκεντρική θεώρηση, αναφέρεται στο πλέγμα σχέσεων 

μεταξύ δύο ή περισσότερων κειμένων. Σύμφωνα με την Ζερβού(1996) ορίζεται ως «η 

συγχρονική και διαχρονική σχέση συνύπαρξης και διαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στα 

κείμενα, που διέπει τη δημιουργία μα και την ανάγνωσή τους» (σ. 165).  

Στην μελέτη που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν συχνά διακείμενα, 

εξυπηρετώντας έτσι την ανάδειξη διαφόρων πτυχών του χαρακτήρα της Harley Quinn στον 

αναγνώστη μέσω της ερμηνείας αυτών ακριβώς των παραλληλισμών ή και διαφορών 

ανάμεσα στο κείμενο και στο διακείμενο του. 

Τόσο η διακειμενικότητα όσο και η διεικονικότητα εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό την 

αντιστροφή στερεοτύπων όπως αυτά έχουν αναπαραχθεί στην λογοτεχνία διαχρονικά. Η 

Harley Quinn συνδιαλέγεται με παραμύθια και αρχέτυπες ιστορίες και εικόνες προκειμένου 

να αντιστρέψει τα έμφυλα κλισέ, να διεκδικήσει εκ νέου την δύναμή της και να υπερασπιστεί 

την πρωταγωνιστική της θέση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην ιστορία αποτελεί η μεταγραφή του κλασσικού 

παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας. Η σελίδα ξεκινάει με την κλασσική φράση «Τι μεγάλα 

δόντια που έχεις!». Στην προκειμένη περίπτωση όμως, όταν ο «λύκος» (εδώ ο άνθρωπος με 
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το όπλο) επιτίθεται δεν επεμβαίνει κάποιος «κυνηγός» αλλά η ίδια η Harley, που σώζει τον 

εαυτό της. Με την ανατροπή του τέλους του παραμυθιού και την αναπόφευκτη σύγκριση με 

την Κοκκινοσκουφίτσα, ενισχύεται η εικόνα της πρωταγωνίστριας ως ανεξάρτητης, 

δυναμικής και αυτόνομης φιγούρας, που δεν χρειάζεται τη βοήθεια του άντρα.  

Φυσικά, η ανεξαρτησία της Harley Quinn δεν περιορίζεται στην προστασία του εαυτού 

της αλλά επεκτείνεται και στην κατάρριψη στερεοτύπων που θέλουν τη γυναίκα σύντροφο 

και ερωμένη. Μέσω της εισαγωγής του διακειμενικού στοιχείου του έρωτα του Σούπερμαν 

με την Λόις Λέιν42 δίνεται στην Harley η δυνατότητα να σχολιάσει την άποψη της για το 

πρότυπο του μοιραίου έρωτα και της αιώνιας αγάπης, αποκαθηλώνοντας άλλο ένα 

στερεότυπο όσο αφορά την οπτική της γυναίκας ως εξαρτημένης από την αγάπη «Φτάνει με 

την αιώνια αγάπη. Θα ξεράσω μέσα στην μπανιέρα μου». 

Στην προκειμένη σειρά κόμικς, πέρα από το γεγονός ότι η Harley Quinn εδραιώνεται ως 

αντιηρωίδα, προβάλλεται πολύ συχνά και μία ηρωική της πλευρά κυρίως μέσω του 

διακειμένου. Αυτό αν και συμβαίνει εν μέρει για χιουμοριστικούς λόγους παράλληλα 

βοηθάει το χαρακτήρα να αποδράσει ακόμη περισσότερο από τον ρόλο  του εγκληματία που 

μέχρι πρότινος τον συνόδευε. 

Η εικόνα εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την εδραίωση της Harley ως ηρωίδας. Πέρα από 

τα χρώματα της στολής της που αναφέρθηκαν παραπάνω και παίζουν κεντρικό ρόλο τόσο 

στην ψυχοσύνθεση της ηρωίδας όσο και του αναγνώστη, ο οποίος με αυτό τον τρόπο την 

αναγνωρίζει ως ηρωικό χαρακτήρα, παρατηρούνται και κάποια στοιχεία διακειμενικότητας, 

τα οποία ενισχύουν την βεβαιότητα ότι πρόκειται για χαρακτήρα με ηρωικές πτυχές στην 

συγκεκριμένη σειρά κόμικς. 

 
42 Η Lois Lane είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας που εμφανίζεται σε αμερικανικά κόμικς που εκδίδει η DC 
Comics. Η Lois είναι μία βραβευμένη δημοσιογράφος στην εφημερίδα Metropolis Daily Planet και το 
πρωταρχικό αντικείμενο αγάπης του υπεράνθρωπου Superman και του alter-ego του Clark Kent. Βλ. Weisinger, 
M. (1961). Superman’s girlfriend Lois Lane, vol. 1. New York: DC comics. 
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Η ηρωική της διάσταση διαγράφεται μέσα από την εικόνα και τις πράξεις της. Οι 

εικονογράφοι σχεδιάζουν την Harley να φοράει τη στολή της κάτω από τα ρούχα της 

δουλειάς της, παραλληλίζοντας την άμεσα με την κλασσική εικόνα του Σούπερμαν και άλλων 

σούπερ ηρώων που φεύγουν βιαστικά από την δουλειά προκειμένου να προβούν σε πράξεις 

ηρωικές (εικόνα 9).                        

Σε άλλη εικόνα στρέφοντας το βλέμμα της στο άπειρο με τρόπο ηρωικό δείχνει ότι είναι 

έτοιμη πάντα να εκπληρώσει το καθήκον της. Επίσης, η αμερικάνικη σημαία καλύπτει όλο το 

φόντο της εικόνας γεγονός που θέλει να τονίσει την ηρωική πλευρά της Harley, εφόσον η 

σημαία αποτελεί σύμβολο ελευθερίας. Τέλος, κρατάει ένα σφυρί που απεικονίζει 

διαγραμμένα σφυροδρέπανα σύμβολα του Ψυχρού Πολέμου. Ένα ακόμα διακείμενο που 

φανερά προβάλλει την Harley Quinn ως ηρωίδα είναι το κυνήγι Ρώσων πρακτόρων 

κατάλοιπο του Ψυχρού Πολέμου. Το σχήμα του Αμερικάνου ήρωα που σώζει τον κόσμο από 

την εισβολή των Σοβιετικών αποτελεί ισχυρό μοτίβο που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα 

τόσο σε βιβλία όσο και σε ταινίες. Πράξεις όπως η διάσωση ανθρώπων και ζώων ενισχύουν 

την ηρωική της διάθεση. 

Από την άλλη, το κόμικς δεν αφήνει τον αναγνώστη να ξεχάσει τη βίαιη πλευρά της 

αντιηρωίδας. Μέσω του διακειμένου δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει 

από μια παλιά ταινία το νόημα της εικόνας και το μήνυμα που θέλει να περάσει. Το 

               Εικόνα 13 
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κουρδιστό πορτοκάλι είναι μία 

δυστοπική ταινία εγκλήματος 

του 1971 (εικόνα 10).  Μία 

ομάδα νεαρών προβαίνει σε 

βιαιότητες χωρίς λόγο, ενώ 

δείχνει να το απολαμβάνει. 

Στον ίδιο τόνο και η Harley 

Quinn υποκύπτει στις βίαιες 

τάσεις της, γι αυτό τα μέσα που 

χρησιμοποιεί για να πετύχει 

τους σκοπούς της δεν είναι 

πάντα νόμιμα. Ακόμα και οι 

πράξεις της δεν ελέγχονται από κάποιο αξιακό σύστημα, αλλά είναι έρμαιο των ενστίκτων 

και των επιθυμιών της. Ένα ακόμα διακείμενο βασισμένο σε ταινία, παιδική αυτή τη φορά, 

εντοπίζεται σε εναλλακτικό εξώφυλλο του τεύχους. Στην εικόνα με τις ύαινες γίνεται μία 

σαφής σύνδεση της Harley με τον Σκαρ, τον ανταγωνιστή του Βασιλιά των λιονταριών. Όπως 

ο Σκαρ, έτσι και αυτή, καταφεύγει στην βία προκειμένου να λύσει τα προβλήματά της και να 

πετύχει τους σκοπούς της. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι χαρακτήρες, τους οποίους οι 

δημιουργοί συνδέουν ή ταυτίζουν με την Harley, είναι άνδρες εκτός από την 

Κοκκινοσκουφίτσα, αλλά και εκεί προωθείται η σύγκριση και όχι η ταύτιση. Στην ουσία με 

αυτό τον τρόπο αποδίδονται στην Harley Quinn η δυναμικότητα, η αυτοπεποίθηση, η 

σιγουριά και η πονηριά των ανδρικών χαρακτήρων, των οποίων την θέση οικειοποιείται, ενώ 

ταυτόχρονα αποτινάζει από πάνω της την αδυναμία του γυναικείου χαρακτήρα και 

καταφέρνει να δράσει και να πάρει την μοίρα της στα χέρια της δίχως εξωτερική βοήθεια.  

Συμπερασματικά,  η συγκεκριμένη σειρά «ευρισκόμενη πότε σε διαλεκτική και πότε σε 

συγκρουσιακή σχέση με δευτερογενείς πηγές κειμένων, εικόνων και πλοκών» δίνει εύρος και 

βάθος στην Harley Quinn, με έναν τρόπο που ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να 

επικοινωνήσει τόσο ζωντανά στον αναγνώστη βασισμένη σε άλλα μέσα (Ζερβού, 1992, σσ. 

99-102). 

 

 

 

 

     Εικόνα 14 
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Επίλογος 

Η διαμάχη της Harley Quinn με τους στερεοτυπικούς ρόλους των γυναικών στα κόμικς είναι 

διάχυτος σε όλα τα τεύχη που μελετήθηκαν. Παράλληλα, όμως, αγωνίζεται να διατηρήσει τη 

γυναικεία φύση της. Στην ουσία, αυτό που προσπαθεί να επικοινωνήσει η Harley στον 

αναγνώστη, τουλάχιστον όσο αφορά τη θηλυκότητά της, είναι ότι είναι κάτι το ευμετάβλητο 

ή το μοναδικό που δεν μπορεί να καταπιεστεί στα στενά όρια που θέλει να τη βάλει ο 

δημιουργός ή ο ίδιος ο αναγνώστης. 

Αυτή ακριβώς η δυνατότητα να παρουσιάζεται μια ολόπλευρη εικόνα του χαρακτήρα 

της, που τη μία φαίνεται σκληρός και αδίστακτος και από την άλλη θηλυκός και ευαίσθητος, 

αποτελεί και την πεμπτουσία της εξέλιξης της Harley Quinn από δευτεραγωνίστρια σε 

πρωταγωνίστρια. Παύει πια να αποτελεί σκιά, έναν χαρακτήρα μονόπλευρο και επίπεδο και 

μεταμορφώνεται σε μία ηρωίδα σφαιρική, σε αναζήτηση δικών της ανησυχιών και στόχων, 

όπου ταυτόχρονα ασπάζεται όχι μόνο το δικό της συμφέρον, αλλά όλων των γυναικών σε 

θέματα καταπίεσης. 

Φυσικά, όλα τα παραπάνω ξεδιπλώνονται ολοζώντανα μπροστά στα μάτια του 

αναγνώστη εκείνου, που διαβάζει τόσο την εικόνα όσο και το κείμενο και αναγνωρίζει τις 

λεπτές αποχρώσεις που προσδίδουν στη Harley Quinn τη διαφορετικότητά της και τη γοητεία 

της. 

 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Αναγνωστοπούλου, Δ., Παπαδάτος, Γ. Σ., & Παπαντωνάκης, Γ. (2013). Γυναικείες και ανδρικές 

αναπαραστάσεις στην λογοτεχνία για παιδιά και νέους. Αθήνα: Παπαδόπουλος. 

Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Β., Αθανασιάδου, Χ., & Στογιαννίδου, Α. (2010). Συμβουλευτική με την 

οπτική του φύλου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Ζερβού, Α. (1992). Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων: Ο 

Ριβινσώνας, η Αλίκη και το παραμύθι χωρίς όνομα αναγνώση απο μία ενήλικη. 

Αθήνα: Οδυσσέας ΕΠΕ. 

Ζερβού, Α. (1996). Στη χώρα των θαυμάτων:Το παιδικό βιβλίο ως σημείο συνάντησης 

παιδιών-ενηλίκων. Αθήνα: Πατάκης. 

Κανατσούλη, Μ. (2008). Ο ήρωας και η ηρωίδα με τα χίλια πρόσωπα, Νέες απόψεις για το 

φύλο στη παιδική λογοτεχνία. Αθήνα: Gutenberg. 

Κουκουλάς, Γ. (2005). Γυναίκες στα κόμικς, Ηρωίδες για κάθε χρήση. Αθήνα: Futura. 



 

[150] 
 

Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. (2004). Η «γυναικεία γλώσσα» & η γλώσσα των γυναικών. 

Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 

Μαρτινίδης, Π. (1991). Κόμικς, τέχνη και τεχνικές της εικονογράφησης. Θεσσαλονίκη: Α.Σ.Ε. 

Μίσιου, Μ. (2010). Τα κόμικς από το περίπτερο στη σχολική τάξη: ξεφυλλίζοντας τον 

Γκοσινί: θεωρητικές, ερμηνευτικές και διδακτικές διαστάσεις. Αθήνα: ΚΨΜ. 

Νικολόπουλος, Α. (2012). Τα ελληνικά κόμικς: Αντανακλάσεις ιδεών στις σελίδες των κόμικς. 

Αθήνα: Τόπος. 

Παπαντωνάκης, Γ. Δ., & Κωτόπουλος, Τ. Η. (2011). Σκηνικό χαρακτήρες πλοκή: Διαβάζοντας 

ένα λογοτεχνικό κείμενο για παιδιά και νέους. Αθήνα: Όμιλιος Ίων. 

Παυλίδου. (2002). Γλώσσα – Γένος – Φύλο. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. 

 

Ξενόγλωσση 

Bennett, M., & Trujilo, C. (2018). Sheena: Queen of the Jungle, vol. 1. New York: Fiction 

House. 

Conner, A., & Palmioti, J. (2014). Harley Quinn, vol. 1: Hot in the city. Canada: DC comics. 

DC. (χ.χ.). Ανάκτηση από: http://www.dccomics.com/. 

Dini, P., & Timm, B. (1994). The Batman adventures: Mad Love. Los Angeles: DC comics. 

Dockterman, Ε. (2016, Νοεμβρίου 18). Superheroes dethrone princesses as most popular kids' 

halloween costume. Ανάκτηση από: https://time.com/4510616/most-popular-

halloween-costume-superhero-/. 

Harper, D. (2016, Φεβρουάριος 2). The new trinity: Has Harley Quinn displaced wonder 

woman as DC’s leading lady? Ανάκτηση από: https://sktchd.com/longform/harley-

quinn-longform/. 

Jonason, P., Webster, G., Schmitt, D., Li, N., & Crysel, L. (2012). The Antihero in Popular 

Culture: A Life HistoryTheory of the Dark Triad. Review of General Psychology, 192-

199. 

Loeb, J., & Turner, M. (2005). Superman/Batman, vol. 2: Supergirl. New York: DC comics. 

Marz, R. (1994). Green latern: Deadly force. Los Angeles: DC comics. 

Melrose, K. (2009, Σεπτέμβριος 10). DC Entertainment: What we know so far. Ανάκτηση από: 

http://www.citationmachine.net/items/confirm. 

Moore, J. F. (1997). Batman: Poison ivy. Los Angeles: DC comics. 

Nikolajeva, M. (2009). The rhetoric of character in children’s literature. Lanham: Scarecrow 

press. 



 

[151] 
 

Riesman, A. (2016, Αύγουστος 10). Titlethe Harley Quinn boom is just getting started. 

Ανάκτηση από: https://www.vulture.com/2016/08/harley-quinn-boom-suicide-

squad.html 

Roven, C. S. (Παραγωγός), & Ayer, D. (Σκηνοθέτης). (2016). Suiside squad [Ταινία]. 

Seelinger Trites, R. (1997). Waking sleepy beauty, feminist voises in childen's novels. Lowa: 

Univesity of Iowa Press. 

Simone, G. (1999, Μάρτιος). Women in the refrigerators. Ανάκτηση από: lby3.com/wir/. 

Weisinger, M. (1961). Superman’s girlfriend Lois Lane, vol. 1. New York: DC comics. 

Winick, J. (2011). Justice League. New York: DC comics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[152] 
 

Πώς μπορώ να «διδάξω» μουσική;  

Η διατύπωση προβληματισμού σχετικά με διαπολιτισμικές 

προσεγγίσεις της διδασκαλίας της μουσικής και θεατρικής αγωγής για 
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Περίληψη 

Ο αυξημένος αριθμός μαθητών από διαφορετικές χώρες, διαμόρφωσε νέες ανάγκες στην δομή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής. Λόγω του «φόβου» που ελλοχεύει απέναντι στο διαφορετικό, 

και στον/στην «άλλο/η» που έρχεται από «ξένες» πατρίδες, η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα 

χρειάζεται ένα σχολείο που να φροντίζει τις ανάγκες όλων των μαθητών/τριών χωρίς να απομονώνει 

καμία κοινωνική ομάδα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Καθοριστικό ρόλο για την δημιουργία ενός 

δημοκρατικού και ειρηνικού πνεύματος μεταξύ των παιδιών διαδραματίζει ο/η νηπιαγωγός. Αφενός, 

γιατί είναι εκείνος/η όπου μέσα από τις δικές του/της προσωπικές αξίες και αρχές θα ενδυναμώσει τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, στηρίζοντας τους/τις αλλοδαπούς μαθητές/τριες και να οδηγήσει – ειδικά 

τα νήπια -  μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών στην αποδοχή της έννοιας του «διαφορετικού». 

Αφετέρου, γιατί το Νηπιαγωγείο, με τον θεσμικό του ρόλο μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων, 

μπορεί να εντάξει δημιουργικές δραστηριότητες όπως το Θεατρικό και το Μουσικό Παιχνίδι στην 

Προσχολική Αγωγή, αξιοποιώντας στοιχεία σύγκλισης  διαφορετικών πολιτισμών. Η συγκεκριμένη 

βιβλιογραφική έρευνα, υπερθεματίζει για μία διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσω των Τεχνών με 

έμφαση στη Μουσική. Η εργασία θεωρούμε ότι θα συμβάλλει στην αναδιαμόρφωση ενός συστήματος 

αντιλήψεων και νοοτροπιών με σύγχρονους όρους, αποτρέποντας την ανάπτυξη στερεοτύπων, 

αλληλεπιδρώντας και ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, με 

άξονα την αρμονική συνέργεια των μουσικών πολιτισμών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, θεατρικό παιχνίδι, προσχολική μουσική αγωγή, 

νηπιαγωγείο, πολιτισμική ταυτότητα, διαφοροποιημένη προσέγγιση 
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Abstract 

The increasing number of foreign students has shaped new needs in the structure of education policy 

and practice. Due to the lurking “fear” of difference and the “stranger” arriving from “outlandish” 

homelands, modern Greek reality has a dire need for an educational system that takes care of every 

student’s necessity without alienating any social group from the educational process. The Kindergarten 

teacher plays a decisive part in the creation of a democratic and peaceful atmosphere between 

children. On the one hand, the teacher is responsible for enforcing multicultural education with his own 

personal values and principles, by supporting foreign students and guiding – especially preschools- 

through educational procedures, to accepting the concept of difference. Another main reason is the 

institutional role the Kindergarten acquires from its thorough educational plans, which can include 

creative activities such as Theatrical and Musical games in preschool education, making good use of 

different cultures convergence. This particular bibliographic research endorses multicultural education 

with the use of Arts, mainly focused on Music. We believe that this project will contribute to the 

reformation of the beliefs and values system in modern terms, preventing the development of 

stereotypes, by interacting and exchanging good methods on the field of preschool education, based 

on peaceful cooperation of musical cultures. 

 

Keywords: Multicultural education, theatrical play, preschool musical education, kindergarten, cultural 

awareness, differentiated approach 

 

 

Εισαγωγή 

Η ξαφνική μετάβαση από κοινωνίες με σχετική γλωσσική, εθνολογική και θρησκευτική 

ομοιογένεια, σε κοινωνίες πολυγλωσσικές, πολυεθνικές και πολυπολιτισμικές, τροφοδοτεί 

τον διεθνή διάλογο, αφενός, για τις αλλαγές, οι οποίες αντιμετωπίζονται με δυσπιστία και 

φόβο για τη νέα πραγματικότητα, αφετέρου, για τις ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από 

την πολιτισμική και εκπαιδευτική συμβίωση των μαθητών/τριών, αναπροσαρμόζοντας τα 

εκπαιδευτικά σχήματα ανάλογα με τις κοινωνικές, πολιτιστικές και μορφωτικές 

ιδιαιτερότητες τους. 

Καθοριστικό ρόλο για την δημιουργία ενός δημοκρατικού και ασφαλούς κλίματος μεταξύ 

των παιδιών διαδραματίζει ο/η εκπαιδευτικός. Καλείται να ενδυναμώσει την ουμανιστική 

εκπαίδευση, στηρίζοντας τους αλλοδαπούς μαθητές και να προβληματίσει, μέσω 

εκπαιδευτικών διαδικασιών, πάνω στην αποδοχή της έννοιας του «διαφορετικού» καθώς και 

στην ανάπτυξη της παιδικής κριτικής σκέψης απέναντι σε μία ρητορική με ξενοφοβικό και 

εθνοκεντρικό - πολλές φορές - χαρακτήρα. 
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Το Νηπιαγωγείο με την σειρά του, μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, 

μπορεί να αποτελέσει τον προθάλαμο μίας ανάλογης παιδαγωγικής προσέγγισης 

αξιοποιώντας τα διδακτικά αντικείμενα της Μουσικής και της Θεατρικής Αγωγής, τα οποία 

προσφέρονται ως πεδία γόνιμης πολιτισμικής σύγκλισης και καλλιτεχνικής συνέργειας 

καθώς από τη νηπιακή ηλικία αρχίζει να διαμορφώνει εικόνα για το περιβάλλον στο οποίο 

ζει. Η κουλτούρα της οικογένειάς του νηπίου, το βοηθά να  διαμορφώνει απόψεις και στάσεις 

που το ακολουθούν και στην υπόλοιπη ζωή του. Το Νηπιαγωγείο όμως καλείται να του 

παρέχει τις γνώσεις αλλά και να διαπλάσει πτυχές της προσωπικότητάς του που θα το 

βοηθήσουν να συμβιώσει αρμονικά με τους «άλλους» μαθητές/τριες.  

 

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση «εντός» καλλιτεχνικού πλαισίου  

Η αντιμετώπιση της πολιτισμικής διαφορετικότητας με ισότιμη αντιμετώπιση των ατόμων 

διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας, έχοντας ως στόχο τη συνεννόηση, την επικοινωνία 

μέσα στο ίδιο κοινωνικό σύνολο και τη δημιουργική σύνθεση που θα είναι επωφελής για 

όλους, συστήνει τον όρο «διαπολιτισμικότητα» (Νικολάου, 2011:288· Παλαιολόγου & 

Ευαγγέλου, 2003:78·Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄70, ο 

όρος «διαπολιτισμικότητα» αναφέρεται «στην ισότιμη συνάντηση, αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία μεταξύ φορέων διαφορετικών πολιτισμών» (Δαμανάκης, 2007:58). 

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΔΕ) δεν αφορά μόνο τους μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο και τα σχολεία στα οποία φοιτούν. Αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία: όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, όλα τα 

σχολεία και τις κοινότητες. Σκοπός της ΔΕ είναι η ενδυνάμωση των παιδιών, ώστε να 

αντιμετωπίζουν τις ποικίλες ανισότητες που μπορεί να συναντήσουν στη ζωή τους. Πιο 

συγκεκριμένα, επιδιώκεται:  

- η ανάπτυξη κριτικής αντίληψης των ποικίλων στερεοτύπων που υπάρχουν σε κάθε 

κοινωνία, άλλα και γενικότερα η κριτική αντιμετώπιση της κοινωνικής 

πραγματικότητας, 

- η καλλιέργεια δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, 

- η ενθάρρυνση θετικών σχέσεων και συμπεριφορών, 

- η εφαρμογή τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων στον χώρο του σχολείου, 

- η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού  

- ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν από 

κάθε μορφή αποκλεισμού ή διάκρισης. 



 

[155] 
 

Στο πλαίσιο της κριτικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αντιλαμβανόμαστε την ετερότητα 

και σε σχέση με άξονες όπως φύλο, χρώμα, εθνικότητα, καταγωγή, θρησκευτικές ή άλλες 

πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός, γλώσσα, προφορά, 

συνήθειες/ενδιαφέροντα, επάγγελμα, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, εμφάνιση, 

κουλτούρα κ.λπ. Κατά συνέπεια, αντιλαμβανόμαστε ότι η ετερότητα υπάρχει παντού, ακόμα 

και σε μια τάξη με «πολιτισμικά ομοιογενή» σύσταση. 

Η κοινωνική πτυχή της καλλιτεχνικής αγωγής υποστηρίζεται και στη θεωρία του Vygotksy 

(1978˙ 2004), ο οποίος τονίζει τη σημαντική επιρροή  που ασκεί το ιστορικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο στη μάθηση. Με βάση την κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης, 

η μάθηση «αναπτύσσεται σε κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια, και οφείλεται στην 

αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, ιδέες και αντικείμενα. Εργαλεία όπως η γλώσσα, οι 

ιδέες, τα έθιμα, οι συμπεριφορές και οι πρακτικές, λειτουργούν ως πολιτισμικά μέσα 

διαπραγμάτευσης, διαμορφώνοντας ανάλογα τη μάθηση των παιδιών [...] η μάθηση είναι 

ιστορική... η πολιτισμική γνώση που οικοδομείται, είναι βασισμένη σε πραγματικές εμπειρίες 

και μαθήματα ζωής [...] » (Clemons, 2005:289). Ταυτόχρονα, ο Vygotsky θεωρεί πως η 

κουλτούρα και η παράδοση μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, εντούτοις αλλάζει συνεχώς. Τα 

πολιτισμικά εργαλεία που παρέχονται σε κάθε κουλτούρα (π.χ. η γλώσσα, οι πολιτισμικές 

προσδοκίες κ.ά.) διαμορφώνουν και φιλτράρουν τη σκέψη των μαθητών, επομένως 

επηρεάζουν και τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. 

Θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε τέσσερις βασικές λειτουργίες που αναπτύσσονται 

μέσω της καλλιτεχνικής αγωγής με διαπολιτισμικό περιεχόμενο: 

- έχοντας διευρυμένο ρόλο, βοηθά το παιδί να αντιληφθεί και να εκτιμήσει τη 

διαφορετικότητα που διέπει τις ανθρώπινες πράξεις, ιστορίες και κουλτούρες, 

- ενθαρρύνει τα παιδιά να κατανοήσουν τους συσχετισμούς που υπάρχουν στην τάξη 

τους και στο ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, 

- προωθείται η εφευρετικότητα και η δημιουργικότητα, ενώ η καλλιτεχνική αγωγή 

συμβάλλει στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων σκέψης και μάθησης.  

Η τελευταία λειτουργία αφορά στην ιδέα της ενσωμάτωσης/ενσάρκωσης, η οποία 

εμπεριέχεται στη διαδικασία της δημιουργίας. Είναι ουσιαστικό οι μαθητές να είναι σε θέση 

να κατανοήσουν ότι το κάθε καλλιτεχνικό/πολιτιστικό παράγωγο ή γεγονός αποτελεί ένα 

απόλυτο συνδυασμό ιδέας και πράξης. 
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Στο πλαίσιο της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής για τη Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση 

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για κάθε διδακτικό αντικείμενο δημιουργούν τις  

προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν σε όλους τους/τις μαθητές/τριες, ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, η θεματολογία του περιεχομένου ενός 

προγράμματος σπουδών με διαπολιτισμικό περιεχόμενο αφορά κυρίως στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, στην καλλιέργεια της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού και της ανοχής της 

ετερότητας, στην αντιμετώπιση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και στην καλλιέργεια 

στάσεων που θα χαρακτηρίσουν τον μελλοντικό ενεργό πολίτη. Εκτός από την στόχευση στην 

ενίσχυση της ελληνομάθειας, θεωρείται επιβεβλημένη η παροχή ολοκληρωμένης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης ομάδων με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο. Τα 

παιδιά αλλοδαπών, προσφύγων και ομογενών στην πλειονότητά τους χρειάζονται 

εξειδικευμένη ενίσχυση στο σχολείο της χώρας υποδοχής. Αυτή επιτυγχάνεται με: 

- τη σωστή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

- την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών) για την 

ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών 

- την εξατομικευμένη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν τη μητρική 

γλώσσα των παιδιών (όπου αυτό είναι δυνατό) 

- τη χρήση θεμάτων για διδασκαλία που να γίνονται κατανοητά από όλους τους 

μαθητές  

- την εργασία σε ομάδες για να διαμορφωθούν συνθήκες ουσιαστικής 

αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές (Μάρκου και Παρθένης, 

2011).  

Στο σημείο αυτό, θα σημειώσουμε τη συμβολή της Αισθητικής Αγωγής όπως 

περιγράφεται στο κείμενο αναφοράς του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τη 

διδασκαλία των μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής (Θέατρο-Εικαστικά-Μουσική) στις δομές 

υποδοχής, παρόλο που στις συγκεκριμένες, φοιτούν παιδιά τα οποία οργανώνονται ηλικιακά 

ως εξής: 6-8 (αντιστοιχεί σε Α' - Β' Δημοτικού), 8-10 (Γ' - Δ'), 10-12 (Ε-Στ) και 12-15 (Γυμνάσιο), 

με την Αισθητική Αγωγή να περιλαμβάνει δύο (2) ώρες διδασκαλίας με ελεύθερη επιλογή, 

σχεδιασμό και χρονικό προσδιορισμό από τον/την εκπαιδευτικό. Παρόλα ταύτα στο 

«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)» 

(όπ.αναφ.στη σελ.9) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από την πλευρά της 

Θεατρικής Αγωγής γίνεται ιδιαίτερη μνεία για το Νηπιαγωγείο στο «ΕΠΙΠΕΔΟ 1:ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Νηπιαγωγείο, Α΄-Β΄ Δημοτικού)», όπου δηλώνεται η 
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«παρουσία» της θεατρικής πράξης στη διδακτική μεθοδολογία για το συγκεκριμένο ηλικιακό 

επίπεδο.  

Μελετώντας το συγκεκριμένο κείμενο, για το αντικείμενο της Μουσικής, διαπιστώνουμε 

ότι το πρόγραμμα είναι δομημένο σε πέντε άξονες με έμφαση:  

- στην κιναισθητική ανάπτυξη, όπου τα παιδιά εκτελούν απλά ρυθμικά μοτίβα, 

παιχνιδοτράγουδα και ρυθμικές ασκήσεις με το σώμα έχοντας την ευκαιρία να 

εκφραστούν, χωρίς γλωσσικούς περιορισμούς ενώ ταυτόχρονα εκτονώνονται, 

διασκεδάζουν και αποφορτίζονται, 

- στην αισθητική καλλιέργεια, και με αναφορές στις παραδόσεις κάθε εθνικότητας 

(Μουσικές του Κόσμου), μέσα από το παραμύθι και τα προσωπικά βιώματα, 

- στη συναισθηματική καλλιέργεια, με στόχο την καλλιέργεια της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να δουλέψουν από κοινού στις 

διαπροσωπικές σχέσεις με σκοπό να αποβληθεί το άγχος, η ανασφάλεια και η 

αβεβαιότητα που προξενεί η απώλεια της πατρίδας και των οικείων προσώπων, 

- στην κοινωνικοποίηση,  

- στη δημιουργικότητα και τον αυτοσχεδιασμό, με έμφαση στο λόγο, την κίνηση και το 

ρυθμό. Σε αυτόν τον άξονα, σημειώνεται ιδιαίτερα η συμβολή της δραματοποίησης 

και η δημιουργία ιστορίας για δραματοποίηση (Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Δομών 

Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), 2016:29-34). 

Διαπιστώνουμε ότι η περιγραφή του περιεχομένου της διδασκαλίας του διδακτικού 

αντικειμένου της Μουσικής σε άξονες, εμπεριέχει τον ίδιο προσανατολισμό των 

δραστηριοτήτων όπως εκείνες περιγράφονται με λεπτομέρειες και επιμελημένο σχεδιασμό 

στα διδακτικά εγχειρίδια της Μουσικής για την Α και Β Τάξη του Δημοτικού, όπου αποτελούν 

και τη γέφυρα με το Νηπιαγωγείο αλλά και το ΔΕΠΠΣ της Μουσικής για την προσχολική και 

πρωτοσχολική ηλικία. Θεωρούνται ενδεδειγμένες οι ελεύθερες δραστηριότητες με μουσικό 

προσανατολισμό, με σκοπό πρωτίστως την απόλαυση της μουσικής εμπειρίας μέσα από την 

πράξη και το βίωμα.  

Σε συνδυασμό με τον Οδηγό του/της Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, Κουλούρη, & 

Μπασαγιάννη, 2012), στο νηπιαγωγείο, ο/η νηπιαγωγός έχει περιθώρια έκφρασης, καθώς 

δίνεται η πολύτιμη ευκαιρία στα νήπια για ελεύθερες, αυθόρμητες  δραστηριότητες, 

επιτυγχάνοντας  την  ένταξη των αλλοδαπών παιδιών στα μορφωτικά δρώμενα αβίαστα 

(Κούσουλα, 2006). Ένα πρόγραμμα νηπιαγωγείου βασισμένο στη δημιουργική έκφραση 

μέσω των Τεχνών όπως το θέατρο και η μουσική, δίνει τη δυνατότητα στα νήπια να 

μοιράζονται μία καθημερινότητα απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και αρνητικά πρότυπα 
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μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες παιγνιώδεις δραστηριότητες. Άλλωστε, η συνεργατική 

μάθηση, προσφέρει δυνατότητες αποδυνάμωσης των στερεότυπων, των 

κατηγοριοποιήσεων και των διαδικασιών ταξινόμησης του «άλλου» (Γκόβαρης, 2004).  

Ενσωματώνοντας το ελεύθερο παιχνίδι στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, τα νήπια 

πειραματίζονται με τις πολιτισμικές έννοιες και τους κανόνες της ζωής, γνωρίζουν παιδιά από 

άλλες χώρες, δημιουργούν σχέσεις φιλίας βασισμένες στη συνεργασία και το ομαδικό 

πνεύμα. Το παιχνίδι µπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό «εργαλείο» για τα 

νήπια, βοηθώντας τα να υιοθετήσουν κοινωνικές αξίες και να εξοικειωθούν µε αυτές. Η 

διοργάνωση σχολικών εορτών και πολιτιστικών εκδηλώσεων θα μπορούσε να ενισχύσει τον 

ρόλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι γιορτές/εκδηλώσεις/πολιτιστικά δρώμενα 

μπορούν να οργανωθούν με τη μορφή ενός θέματος που απαιτεί διερεύνηση (όπως τα 

Χριστούγεννα, το Πάσχα, η Γιορτή της Μητέρας, εποχιακά έθιμα ή αντίστοιχες σημαντικές 

γιορτές άλλων πολιτισμών). Τα παιδιά με την στήριξη των εκπαιδευτικών μπορούν να 

δραματοποιήσουν ιστορίες διαφόρων πολιτισμών ή ακόμα και να αυτοσχεδιάσουν με σκοπό 

την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός για συνεργασία και με άλλα τμήματα του 

νηπιαγωγείου (Δαφέρμου, Κουλούρη και Μπασαγιάννη, 2012).  

▪ Στο προαναφερθέν πλαίσιο, της αυτονόμησης της κίνησης και της ελεύθερης 

σωματικής αλλά και φωνητικής έκφρασης, κινείται και η θεατρική αγωγή η οποία 

δομείται πάνω σε πέντε άξονες ως εξής: 

▪ 1ος Άξονας: Ενεργοποίηση (σωματική-φωνητική-αισθητηριακή) (αισθητηριακές 

ασκήσεις, ασκήσεις παρατηρητικότητας, αναπνοή-φωνή, κίνηση). 

▪ 2ος Άξονας: Δημιουργική συνεργασία ομάδας (παιχνίδια γνωριμίας, παιχνίδια 

εμπιστοσύνης, παιχνίδια συνεργασίας). 

▪ 3ος Άξονας: Έκφραση και επικοινωνία (σωματική εκφραστικότητα, έκφραση 

συναισθημάτων, επικοινωνιακοί κώδικες). 

▪ 4ος Άξονας: Μορφές δραματικής έκφρασης (θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, 

αυτοσχεδιασμός). 

▪ 5ος Άξονας: Είδη και μορφές παραστατικών τεχνών (Κουκλοθέατρο και Μαριονέτες, 

Θέατρο Σκιών κ.λπ.) (Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης 

Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), 2016:10).  

Παρατηρούμε ότι είναι έκδηλη η διάθεση της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής για τη 

δημιουργία ενός προφίλ εκπαιδευτικού που ενθαρρύνει τους/τις μικρούς μαθητές/τριες να 

εκφράζονται δημιουργικά με σκοπό την επικοινωνία και την αρμονική ένταξή τους σε 

ομαδοποιημένα σύνολα. Η ισχυρή συνθήκη του να επιτευχθεί η διαμόρφωση της αισθητικής 
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- καλλιτεχνικής αντίληψης και του κριτηρίου αλλά και η παραγωγή του καλλιτεχνικού 

προϊόντος, αποτελεί και σε αυτό το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα την απαραίτητη 

συνιστώσα για την καλλιτεχνική ανάπτυξη του παιδιού.  

 

Προσεγγίσεις με διαπολιτισμικό μουσικό περιεχόμενο 

Οι οπτικές γωνίες, μέσω των οποίων οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της μουσικής διαφορετικών πολιτισμικών 

ενοτήτων μέσα στην τάξη, είναι ποικίλες. Αυτό το γεγονός εξηγεί την ύπαρξη μεγάλου 

αριθμού ορισμών αναφορικά με τη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση. Οι ορισμοί αυτοί 

μπορούν να ταξινομηθούν εννοιολογικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες (Σακελλαρίδης, 2008). 

Η πρώτη κατηγορία ορισμών αναφέρεται στη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση ως 

«αισθητική εκπαίδευση». Σε μεγάλο βαθμό, η γενική μουσική εκπαίδευση λειτουργεί ως 

«αισθητική εκπαίδευση» και είναι δημιούργημα δυτικότροπων αντιλήψεων. Βασικός της 

στόχος θεωρείται η παροχή δυνατοτήτων απόκτησης μουσικών γνώσεων, οι οποίες θα  

καταστήσουν ικανούς τους μαθητές να κατανοήσουν την υπάρχουσα αισθητική αξία στη 

μουσική. H Stellaccio (1995) ορίζει τη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση ως «τη διδασκαλία 

των βασικών αρχών της μουσικής από μία πολυπολιτισμική προοπτική». Αντίθετα, η 

Campbell (1994) τη θεωρεί ως τη μελέτη ενός μουσικού στοιχείου σε πολλούς πολιτισμούς, 

που έχει ως αποτέλεσμα την κατανόηση του συγκεκριμένου στοιχείου μέσα από μια μεγάλη 

ποικιλία μουσικών δειγμάτων. 

Η δεύτερη κατηγορία των ορισμών  αναφέρεται στη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση 

ως «ανθρωπιστικής» μορφής εκπαίδευσης. Στόχος αυτής είναι η υποβοήθηση των μαθητών 

για την απόκτηση γνώσεων αναφορικά με το αντικείμενο μελέτης, ώστε να καταφέρουν να 

ανακαλύψουν μέσω της κριτικής αξιολόγησης και του διαλόγου τη σημασία του εαυτού και 

των άλλων (Smith, 1983).  Κύριος εκφραστής της έννοιας αυτής θεωρείται ο David Elliott, ο 

οποίος αναφέρει ότι η μουσική εκπαίδευση πρέπει να παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης και 

εκτίμησης νέων τύπων συμπεριφοράς, «όχι μόνο σε σχέση με τη μουσική του κόσμου, αλλά 

επίσης σε σχέση με τους λαούς του κόσμου» (Elliott, 1989). 

Η διδασκαλία της  μουσικής εκπαίδευσης μέσα από μια διαπολιτισμική προοπτική είναι 

δυνατό να πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Η συμπερίληψη τραγουδιών, η 

κατασκευή και το παίξιμο μουσικών οργάνων, ο αυτοσχεδιασμός , η κίνηση ή ο χορός, η 

επιλεγμένη ακρόαση και αφήγηση μπορούν να αποτελέσουν βασικές δραστηριότητες στο 

νηπιαγωγείο και στο δημοτικό για τη μελέτη των επιμέρους μουσικών και πολιτισμικών 

ενοτήτων. 
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Ο Goodkin (1994) περιγράφει και προτείνει μεθόδους προσέγγισης της πολυπολιτισμικής 

μουσικής, οι οποίες προβάλλουν τη διαφορετικότητα και τις ομοιότητες των μουσικών του 

κόσμου. Οι συγκεκριμένες  προσεγγίσεις που συνδυάζουν τη μερικότητα με τη πολυμορφία 

συνοψίζονται ως εξής: «μελέτη πολιτισμών», «γιορτές», «τραγούδια με συγκεκριμένο θέμα», 

«τύποι μουσικών οργάνων» και «μουσικές φόρμες». Ο ίδιος χρησιμοποιεί και προτείνει την 

προσέγγιση μέσω της διδασκαλίας θεματικών τραγουδιών, δημιουργώντας ένα ευρύ 

ρεπερτόριο, βελτιώνοντας τις ποικίλες τεχνικές του τραγουδιού και εξοικειώνοντας τους 

μικρούς μαθητές με διαφορετικά μουσικά είδη. Πιο συγκεκριμένα, η Robinson (1996), 

υποστηρίζει ότι δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν κατηγορίες με τραγούδια 

διαφορετικών πολιτισμικών ενοτήτων ανά θεματικές κατηγορίες π.χ. τραγούδια για την 

αγάπη, λαϊκούς ήρωες, λειτουργικά τραγούδια εργασίας, νανουρίσματα, χορευτικά κτ.λ. 

Ιδιαίτερα οι μνημονικές εικόνες που προκαλούν τα νανουρίσματα όπως δέντρα, άγγελοι, 

αστέρια, φεγγάρι, πουλιά και μικρά ζώα θεωρούνται δημιουργικά πρόσφορες για 

δραστηριότητες νηπίων. Ακόμα όμως και όταν δεν έχουν δημιουργηθεί στο παιδί 

συγκεκριμένα βιώματα, με τις εικόνες αυτές μεταδίδονται και διαδίνονται ανθρώπινες 

εμπειρίες που λειτουργούν ως σύμβολα, χωρίς να χρειάζεται η διαμεσολάβηση της νόησης 

(Regner,1988).  

Ο Goodkin (1994) στις «Γιορτές», προτρέπει τα παιδιά να συμμετέχουν σε εορτασμούς 

παρουσιάζοντας τραγούδια, χορούς ή και οργανικά κομμάτια από τον ιδιαίτερο πολιτισμό 

τους. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα να εμφανιστούν ως «ειδικοί» και να 

μοιραστούν με υπερηφάνεια την πολιτισμική κληρονομιά τους (Σακελλαρίδης, 2008). 

Παράλληλα, τα παιδιά που βρίσκονται εκτός αυτής της κληρονομιάς, έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άλλων παραδόσεων και να προβούν στην 

ανακάλυψη ομοιοτήτων με το δικό τους πολιτισμό. Γίνεται λοιπόν φανερό ανάλογες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις αποβλέπουν στην ενσωμάτωση του ιδιαίτερου 

πολυπολιτισμικού πλαισίου στο σχολικό πρόγραμμα. 

 Οι Anderson και Campbell (1996) παραπέμπουν στην εξέταση της μουσικής σε 

συνάρτηση με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς της, λαμβάνοντας υπόψη την 

ιδιαίτερη σημασία του κάθε πολιτισμού στις λεπτομέρειες του. Ως εκ τούτου, ένα 

διαπολιτισμικό μουσικό σχολικό πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει τη δημιουργική 

ενασχόληση αλλά και τη σύνθεση μουσικών κομματιών προσαρμοσμένα στο δικό τους 

πολιτισμικό πλαίσιο. Μέσω της μελέτης της μουσικής και του πολιτισμού διαφόρων 

εθνοτήτων, ενδυναμώνεται η διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Με το 

πέρασμα του χρόνου, τα παιδιά είναι σε θέση να «ανακαλύπτουν» πολιτισμούς και αρχίζουν 
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να συνειδητοποιούν τη σημαντική θέση της μουσικής και διαφορετικών μορφών Τέχνης σε 

άλλους πολιτισμούς (Anderson και Campbell, 1996). 

 

Προσεγγίσεις με διαπολιτισμικό θεατρικό περιεχόμενο 

Στις μικρές ηλικίες του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού, το θεατρικό 

παιχνίδι αποτελεί ένα φυσικό μέσο για να ενισχυθεί η πολυπολιτισμική συνείδηση και η 

αποδοχή της διαφορετικότητας στην τάξη. Η Linda Huber (αναφορά Κατσαρίδου, 2014), 

υποστηρίζει ότι σε κέντρα που διδάσκεται το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως ερέθισμα ένα πλούσιο υλικό (όπως καθημερινά χρηστικά αντικείμενα, παιχνίδια, 

ενδύματα) που να παραπέμπει σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Η απλή παρουσία του 

«άγνωστου» πολιτισμικού υλικού δεν μπορεί να προωθήσει την πολυπολιτισμική συνείδηση 

στην τάξη. Χρειάζεται μακρόχρονη καθημερινή χρήση και επεξεργασία του υλικού από τα 

παιδιά ή «διάδραση» με αυτό μέσα από το θεατρικό παιχνίδι (Κατσαρίδου, 2014). Τεχνικές 

που συμβάλουν στην εξέλιξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω του θεατρικού 

παιχνιδιού αποτελούν ενδεικτικά, οι προτεινόμενες: 

Παιχνίδι Ρόλων: τα παιδιά, μέσω αυτής της τεχνικής, ανακαλύπτουν ρόλους, 

αναπαράγουν/συνθέτουν διαλόγους και μύθους, μέσω των οποίων οι ρόλοι 

προσωποποιούνται. Παράλληλα, οδηγούνται σε συγκρούσεις, βρίσκουν και δίνουν λύσεις. 

Αυτοσχεδιάζουν, μεταμφιέζονται, αξιοποιούν υλικά, φτιάχνουν ομάδες όπου αναπαράγουν 

διάφορα θέματα (όπως για παράδειγμα, το ζήτημα της μετακίνησης), βιώνοντας την 

«εμπειρία». Τα παιχνίδια ρόλων βοηθούν να διαπιστώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται τα κοινωνικά φαινόμενα και αντιδρούν σε αυτά. Η Άλκηστις 

(2008), σημειώνει  ότι με τα  παιχνίδια ρόλων μπορούν να προκληθούν το ενδιαφέρον και η 

συναισθηματική φόρτιση για θέματα ανισότιμων κοινωνικών σχέσεων.  

 Χρήση αντικειμένων καθημερινότητας: σε προκαθορισμένη μέρα, τα παιδιά καλούνται 

να φέρουν αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα οποία θα αποτελέσουν ερέθισμα για τη 

δημιουργία θεμάτων προς συζήτηση ή δράση (όπως «Η ζωή μου και τα αντικείμενά μου», 

«Όμοια και διαφορετικά», «Ταξίδι στη ζωή του άλλου», Άλκηστις, 2008). 

Μελέτη για ιστορίες, ποιήματα, θεατρικά έργα: Κείμενα όπως ιστορίες, μύθοι, 

παραμύθια, ποιήματα, θεατρικά έργα από διάφορα μέρη του κόσμου, μπορούν να 

αποτελέσουν έμπνευση για τα παιδιά και τον/την νηπιαγωγό, με σκοπό να δημιουργήσουν 

με ελεύθερη φαντασία ένα δικό τους μικρό θεατρικό έργο με αυτοσχέδιους διαλόγους σε 

συνεργατικό κλίμα (Schindel & Tabone, 2006).   
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Εκτός όμως από τις τεχνικές που εμπεριέχονται στις διδακτικές προσεγγίσεις, η σύνδεση 

της δραματικής τέχνης με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ισχυροποιείται καθώς ολοένα και 

περισσότερα προγράμματα υλοποιούνται εκ μέρους των εκπαιδευτικών αλλά και φορέων 

της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Επιλεκτικά, εστιάζοντας στο χώρο της 

προσχολικής αγωγής, θα αναφερθούμε στις παρακάτω συγκεκριμένες δράσεις με 

διαπολιτισμικό περιεχόμενο, οι οποίες συνδυάζονται και επανασχεδιάζονται με τη βοήθεια 

της Μουσικής και της Θεατρικής Αγωγής για νήπια: 

▪ Διαπολιτισμικό Σχέδιο Εργασίας 2: Οι Πρόσφυγες, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επιτροπή Ερευνών. Τμήμα Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ). Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής 

Περιέχει οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για την οργάνωση ενός διαθεματικού-

διεπιστημονικού σχεδίου εργασίας για τους πρόσφυγες, με διαπολιτισμικό προσανατολισμό. 

Εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της θεώρησης των Διαπολιτισμικών Σχεδίων 

Εργασίας ως συμπληρωματικών-εναλλακτικών μορφωτικών αγαθών που προκύπτουν από το 

ενδιαφέρον των μαθητών (και της εκπαιδευτικής κοινότητας) ή υπαγορεύονται από την 

παγκόσμια πραγματικότητα και έχουν ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία μελλοντικών 

ενεργών πολιτών. Προτείνονται στους εκπαιδευτικούς μια σειρά από δραστηριότητες για 

τους μαθητές, μέσα σε ένα γενικότερο ιστορικό και διαπολιτισμικό πλαίσιο θεώρησης των 

προσφύγων. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές επιτυγχάνεται η ενημέρωση αλλά και η 

ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα που σχετίζονται με τους πρόσφυγες όσον αφορά 

την Ελλάδα αλλά και διεθνώς, την αντιμετώπιση του προβλήματος της προσφυγιάς και τις 

οργανώσεις που ασχολούνται με αυτό.  

▪ «Τα Μουσεία ταξιδεύον με τα παιδιά των προσφύγων», Πιλοτική δραστηριότητα με 

παιδιά Δομής Φιλοξενίας του Ελαιώνα. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Η παρέμβαση ξεκίνησε στο τέλος Οκτωβρίου του 2015 και συνεχίστηκε ανελλιπώς μέχρι 

τον Ιούλιο του 2016. Είκοσι πέντε φοιτητές και φοιτήτριες αποτέλεσαν την πρώτη ομάδα 

παρέμβασης. Το ηλικιακό εύρος των παιδιών που συμμετείχαν σε όλες τις φάσεις στις 

δραστηριότητες είναι αρκετά μεγάλο: μέσα στον Ελαιώνα συμμετείχαν από τριάντα έως 

πενήντα παιδιά κάθε φορά, ηλικίας από 3 ετών μέχρι και 15. Τα παιδιά παρακολούθησαν 

εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώθηκαν από Μουσεία της Αθήνας (Βυζαντινό, 

Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Κεραμικής, Μουσείο Λαϊκής Τέχνης). Η συγκεκριμένη δράση 

στόχευε στην έξοδο από τον καταυλισμό και την προετοιμασία των παιδιών των προσφύγων 

για τα σχολεία μέσω της συνάντησης με άλλα παιδιά. Παράλληλα λειτούργησε ως γέφυρα με 



 

[163] 
 

την τοπική κοινωνία και την χώρα που ζουν μιας και μέσα από τις εμψυχωτικές 

δραστηριότητες των μουσείων παρουσιάστηκαν στοιχεία πολιτισμικά της Ελλάδας. 

▪ Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη 

Θράκη»,  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  

Αποτέλεσε μία πολύχρονη παραδειγματική προσπάθεια για τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Ξεκίνησε από τη 

δεκαετία του 1990 και συνεχίζει έως σήμερα. Το Πρόγραμμα αυτό εκτός από τις δεκάδες 

δράσεις που οργανώνει, παρέχει στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιμόρφωση με στόχο την εξοικείωση τους με τα 

εκπαιδευτικά υλικά του και τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης 

γλώσσας και την επιτυχή διαχείριση της πολιτισμικής ετερογένειας των μαθητών. Η 

επιμόρφωση αυτή μπορεί να είναι εθελοντική, οργανωμένη σε κύκλους και απευθύνεται σε 

όλους τους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα σε όσους διδάσκουν σε σχολεία με 

μουσουλμάνους μαθητές. Μπορεί να είναι όμως και υποχρεωτική, οργανωμένη με βάση τις 

ανάγκες των επιμέρους δράσεων, η οποία απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται στις ενισχυτικές δράσεις που οργανώνει το πρόγραμμα στα σχολεία (βλ. σχετικά 

https://museduc.gr/el/%CE%B5%CF%80%CE% 

B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7/protovathmia/2017-19).  

▪ «Ειρήνη» – Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα (για παιδιά 5-8 ετών). Εκπαιδευτικό 

υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (Διαθέσιμο στον ιστοχώρο: 

https://www.unhcr.org/gr/eirini) 

Η  Ειρήνη είναι ένα μικρό κορίτσι που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι της. Στην 

αρχή  βιώνει την  ανασφάλεια και την απόρριψη μέχρι να βρει  προστασία, αγάπη και 

ζεστασιά στο πιο απίθανο μέρος. Η «Ειρήνη» είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για  παιδιά 5-

8 ετών και  έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν μέσα στην 

τάξη θέματα όπως η διαφορετικότητα, η ανεκτικότητα και οι πολιτισμικές διαφορές. Η ταινία 

κινουμένων σχεδίων «Ειρήνη» διαρκεί 7 λεπτά και συνοδεύεται από σημειώσεις για τους 

εκπαιδευτικούς.  

Ειδικά, στα εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων και πολιτιστικών χώρων, ο/η 

νηπιαγωγός μπορεί να διακρίνει στοιχεία τα οποία προσφέρονται για ενσωμάτωση στην 

εκπαιδευτική πρακτική τους συνδυάζοντας τη μουσική και το θεατρικό παιχνίδι καθώς σε 

αυτά ελλοχεύει ένα ειδικό βάρος για δυο λόγους: Πρώτον, γιατί το θέμα τους, έχει 

σχεδιασθεί και υλοποιηθεί για τους πρόσφυγες είτε με τους πρόσφυγες, προτάσσει την 

εκπλήρωση ενός σημαντικού στόχου του σύγχρονου μουσείου, ανεξαρτήτως του είδους των 

https://museduc.gr/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7/protovathmia/2017-19
https://museduc.gr/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7/protovathmia/2017-19
https://www.unhcr.org/gr/eirini
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συλλογών τους, τον στόχο της συμπόρευσης με το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον, στο οποίο ανήκει και αναπτύσσει την πολυσχιδή δραστηριότητά του. 

Παράλληλα, αναδεικνύει τα άμεσα αντανακλαστικά των μουσείων στη χώρα μας, τα οποία 

με τις δράσεις που θα παρουσιαστούν σήμερα, αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν 

παρακολουθούν απλώς μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία στον τομέα αυτό, αλλά ότι 

πρωτοπορούν υλοποιώντας καινοτόμες δράσεις σε ένα δύσκολο πεδίο. Δεύτερον, γιατί 

υπογραμμίζει τη σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τη διατήρηση της 

συλλογικής ταυτότητας και μνήμης των πληθυσμών που έχουν υποστεί ή υφίστανται 

οποιαδήποτε μορφής βία: τους πρόσφυγες, τους εκτοπισμένους, τους μετανάστες κ.ά. Ως εκ 

τούτου, ο/η νηπιαγωγός έχει την ευκαιρία, αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω, να φέρει τα 

νήπια σε επαφή με τον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης, καθώς και 

με τον ευφάνταστο και δημιουργικό τρόπο που αυτή μεταλαμπαδεύεται στις νεότερες γενιές 

(Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

2016).  

Στις προγραμματικές δράσεις, τα νήπια συμμετέχουν ενεργητικά και αναπτύσσουν τις 

προτεινόμενες δραστηριότητες, επιδιώκοντας να δώσουν νόημα στις έννοιες και τα θέματα 

που απασχολούν τόσο εκείνα όσο και την τρέχουσα εκπαιδευτική ανάγκη. Αντιμετωπίζουν 

τις ανθρώπινες καταστάσεις ως προβλήματα που αναζητούν λύση (τα οποία συγχρόνως 

αποτελούν ιδιαίτερα δυναμικά γλωσσικά περιβάλλοντα). Η ανταλλαγή των εμπειριών 

καλλιεργεί τη συλλογικότητά τους και συμβάλλει στην προσωπική τους ανάπτυξη( 

Παπαδόπουλος, 2010). Με τη βοήθεια της διερευνητικής δραματοποίησης, τα παιδιά 

εισάγονται στη διαθεματική προσέγγιση της μάθησης, ενώ δημιουργείται ένα περιβάλλον 

κατεξοχήν ολιστικό και ευέλικτο. Σε θεατρικό ρόλο ερευνούν κοινωνικά θέματα και 

προβληματικές καταστάσεις που αντλούν από ποικίλα γνωστικά πεδία (Παπαδόπουλος, 

2010). Επιπλέον, η σφαιρική ματιά διευρύνει την ικανότητα τους να σχηματίζουν μία 

συνολική άποψη για τις καταστάσεις. Ειδικά, στο θεατρικό περιβάλλον, τα διαθεματικά 

σχέδια εργασίας εμπλουτίζονται με εναλλακτικούς τρόπους γνήσιας βιωματικής 

προσέγγισης θεμελιωδών εννοιών, όπως ο χώρος, ο χρόνος, η επικοινωνία, η δημοκρατία, η 

ελευθερία, η συνεργασία, η κατανόηση, η φιλία, η διαφορετικότητα, κτ.λ. Με την ανάληψη 

ρόλου, ως «άλλοι», βρίσκονται μπροστά σε μία κατάσταση, ένα πρόβλημα που καλούνται να 

διερευνήσουν και έτσι, αβίαστα, ωφελούνται από την συμμετοχή στη διαδικασία, αφού το 

ζητούμενο δεν είναι η λύση, αλλά η δράση και ο στοχασμός πάνω στη δράση 

(Παπαδόπουλος, 2010).  
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Ο ρόλος του/της νηπιαγωγού  

Οι νηπιαγωγοί που καλούνται να διδάξουν σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο 

απαρτίζεται από νήπια με διαφορετικές πολιτισμικές ή γλωσσικές ιδιαιτερότητες, οφείλουν 

να είναι  ευαισθητοποιημένοι, με στόχο να συμβάλλουν καθοριστικά στο να βοηθήσουν το 

παιδί να αποβάλλει τυχόν προκαταλήψεις και να φροντίσουν ώστε να εκφράζει την άποψή 

του μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης (Γεωργογιάννης, 2008). Θα πρέπει 

να κατανοούν την ψυχολογική κατάσταση των νηπίων και να γνωρίζουν τις τυχόν διαφορές 

που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους λόγω της διαφορετικότητας. Για να ανταποκριθούν 

όμως σε ένα τέτοιο ρόλο, δεν αρκεί να έχουν καλές προθέσεις. Είναι αναγκαίο να 

ενδυναμωθούν μέσα από κατάλληλη επιμόρφωση. Στους στόχους της επιμόρφωσης με 

διαπολιτισμικό προσανατολισμό, συγκαταλέγονται τα εξής: 

- ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις σύγχρονες απαιτήσεις της 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας και τις πρακτικές που προκύπτουν για την εκπαίδευση,  

- ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους σε θέματα που αφορούν τις θεωρητικές και 

πρακτικές όψεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,  

- ενημέρωση για θέματα διδακτικής και μεθοδολογίας για τις νέες εξελίξεις στην 

επιστήμη τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τάξεων μικτής 

δυναμικότητας, 

- ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και τα 

προβλήματα συμπεριφοράς με στόχο την ομαλή ένταξη και κοινωνικοποίησή των 

νηπίων στο χώρο του νηπιαγωγείου,  

- δημιουργία προϋποθέσεων που θα διασφαλίσουν την ομαλή σχολική και κοινωνική 

λειτουργία του νηπιαγωγείου, 

- προώθηση συντονισμένων παρεμβατικών ενεργειών σε επίπεδο σχολικών μονάδων 

αλλά και σε επίπεδο διοίκησης  (Μάρκου και Παρθένης, 2011).   

Στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.). 

σημειώνεται για τον/την εκπαιδευτικό με αντικείμενο τη διδασκαλία της Μουσικής: 

Οι ενεργητικές και βιωματικές μουσικές δραστηριότητες στόχο έχουν τη 

σφαιρική αντιμετώπιση της μουσικής τέχνης, την κατανόηση της συνύπαρξης 

του σώματος με τον νου μέσα στην τέχνη αυτή, την ανάδειξη της αμφίδρομης 

σχέσης που αποκαλύπτεται με τη μουσική: προσωπικότητα - πολιτισμός. Η 

Μουσική επιδρά στη σχέση ανάμεσα στην εκπαιδευτική συμπεριφορά των 

ενηλίκων και των αντιδράσεων των νέων. Επομένως ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού – γνώστη της τέχνης της μουσικής – ως εμψυχωτής και 
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εμπνευστής της ομάδας είναι καταλυτικός. Χρησιμοποιώντας την εμπειρία 

του, τη φωνή, και, ακόμη, τα μουσικά όργανα, αποτελεί σημείο αναφοράς 

για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του ψυχισμού των παιδιών και 

των νέων (Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης 

Προσφύγων, 2016: 34).  

Αντίστοιχα, για το αντικείμενο της θεατρικής αγωγής, επισημαίνεται ότι: 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες δεν απαιτούν προσέγγιση με παρατακτική 

διάταξη, αλλά έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και παρέχουν στον εκπαιδευτικό 

δυνατότητα επιλογής. ‘Άλλωστε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα δομημένο σε 

άξονες βασικών εργαλείων του Θεάτρου, άρα δεν υπάρχει κάποια δέσμευση ως 

προς τη σειρά προσέγγισης των θεμάτων. Ενδεχομένως, μόνο για την προσέγγιση 

του τελευταίου άξονα «Είδη και μορφές παραστατικών τεχνών» είναι καλό να 

έχουν αποκτήσει οι μαθητές προηγουμένως μια εμπειρία από άλλες θεατρικές 

δραστηριότητες που έχουν δοκιμάσει στην τάξη…το κάθε θέμα δεν εξαντλείται 

απαραίτητα σε μία διδακτική ώρα. Ο εκπαιδευτικός θα κρίνει ανάλογα με τις 

ανάγκες της ομάδας του πόσο χρόνο θα αφιερώσει στην κάθε δραστηριότητα 

(Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων, 2016: 

10). 

Καθώς δεν έχει γίνει ανάλογη δέσμευση για πρόβλεψη ειδικού εκπαιδευτικού πλαισίου 

από την επίσημη πολιτεία για νήπια σε αντίστοιχες δομές, τα παραπάνω μπορούν να 

αποτελέσουν πρόταση ενεργοποίησης του/της νηπιαγωγού για εκπαιδευτικές δράσεις σε 

οποιοδήποτε χώρο αναφοράς για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. 

 

Συζητώντας και προτείνοντας 

Αξίζει να σημειωθεί η σημαντικότητα των μουσικοπαιδαγωγικών και θεατροπαιδαγωγικών 

δράσεων για την προσχολική αγωγή (όπως ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, επισκέψεις σε χώρους αναφοράς των μουσικών πολιτισμών, επαφή με 

παραδοσιακά σχήματα διαφορετικών εθνοτήτων και δημιουργία μιας ιδιαίτερης γωνίας), η 

οποία υπογραμμίζει τη συνέργεια νηπίων και νηπιαγωγού ώστε να είναι σε θέση να 

διαμορφώσουν εκ νέου τον δικό τους πολιτιστικό αποτύπωμα στην διαπολιτισμική 

εκπαιδευτική πράξη. 

Η Αργυρίου (2018:115), υπερθεματίζει για τις οι εξελίξεις στον τομέα του πολιτισμού με 

τη διαμόρφωση και τη δημιουργία ανάλογων πολιτιστικών δράσεων οι οποίες 

επαναπροσδιορίζουν τη σημασία και το ρόλο των θεσμικών οργάνων σε θέματα που 
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αφορούν την πολιτιστική δράση και τις προκλήσεις της πολιτιστικής συνεργασίας. Άλλωστε 

η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) συμπληρώνει την πολιτιστική πολιτική των 

κρατών μελών σε διάφορους τομείς (βελτίωση της γνώσης, διάδοσης του πολιτισμού των 

ευρωπαϊκών λαών, μη εμπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές, καλλιτεχνική δημιουργία, κτ.λ.). 

Ειδικά για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, η  πολιτιστική εκπαίδευση και οι ευρύτερες 

δημιουργικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως 

αναγκαίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την άποψη αυτή, η πολιτιστική πολιτική δημιουργεί 

νέες συνέργειες μεταξύ πολιτισμού και εκπαίδευσης στο πλαίσιο των πολιτικών και των 

δραστηριοτήτων της Ε.Ε.  

Θεωρούμε ότι, διαχρονικά, ζητούμενα όπως: 

- Η υλοποίηση προγραμμάτων που στηρίζουν τη μουσική και θεατρική 

εκπαίδευση, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει η αγορά της Ε.Ε. 

και οι ψηφιακές τεχνολογίες, ενισχύουν πάντα την καλλιέργεια ανάπτυξης 

σχετικών σπουδών για τα συγκεκριμένα αντικείμενα αλλά και για τη μελέτη της 

ανακούφισης και της κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών ομάδων με ειδικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, 

παρέχοντας βοήθεια μέσω ερευνητικών σχεδίων, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία 

με εταίρους εντός και εκτός Ε.Ε.. Ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις έχει 

παρατηρηθεί ότι συμβάλλουν στην κοινωνική αναζωογόνηση περιοχών 

μεγαλύτερης πληθυσμιακής εμβέλειας διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργή 

συμμετοχή εκπαιδευτικών όσο και των πολιτιστικών φορέων σε μια ποικιλία 

σχεδίων που εγγυώνται την ενεργή προσέγγιση στην πολιτισμική ποικιλομορφία 

και έκφραση (όπ.αναφ. στο Αργυρίου, 2018:117).  

- Η ανάπτυξη μοντέλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που ερευνούν την μουσική 

παράδοση και τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας με ανταλλαγές παιδαγωγικών 

μεθόδων, είναι σε θέση να εμβολιάσουν τη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση 

για να συνεισφέρει στην αλλαγή του ρόλου της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ως 

αρωγού στην επικοινωνία και την κατανόηση των λαών αλλά και των ευπαθών 

ομάδων, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η 

μουσική εκπαίδευση θεωρείται σημαντικός παράγοντας για καλύτερες 

συνολικές εκπαιδευτικές επιδόσεις, με τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης 

του σχολείου και τη βελτίωση των προοπτικών κοινωνικής ένταξης, καθώς έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία κινήτρων και την κοινωνικοποίηση 
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επιτρέποντας στους μαθητές να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές 

τους (αναφορά Αργυρίου, 2018:117). 

- Η ενίσχυση της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας με την εισαγωγή μιας 

ανοικτής μεθόδου στον τομέα του πολιτισμού με σκοπό τη διαμόρφωση 

συνεργειών μεταξύ εκπαίδευσης και πολιτισμού αλλά και ανάπτυξης δεξιοτήτων 

για τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται 

ο εμπλουτισμός της καλλιτεχνικής διδασκαλίας με πληροφορίες αξιοποιώντας τη 

σύγχρονη βιβλιογραφία και τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας αλλά και η 

διδασκαλία της ιστορίας της τέχνης ενισχυμένη με συναντήσεις καλλιτεχνών και 

επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους. Η συγκεκριμένη θέση βρίσκει εφαρμογή 

μέσα από τη δημιουργία εθνικών τοπικών και διεθνών forums με τοποθετήσεις 

και ανταλλαγή επιχειρηματολογίας για τη διάχυση καινοτόμων εκπαιδευτικών 

θεωριών και πρακτικών. Επιπρόσθετα, κατανοείται η σημασία της επιρροής 

καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης σχετικά με τον πολιτισμό στην 

μουσική εκπαίδευση. 

- Η διαμόρφωση πολιτιστικής επιμόρφωσης με συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση μέσα από άρτια εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς 

μέντορες με γνώμονα τη δια βίου μάθηση μέσω της εργασίας. Οι συγκεκριμένες 

επιμορφώσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται από αναλύσεις των αναγκαιοτητών 

με σκοπό την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, από 

εκσυγχρονιστικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, από 

ανοικτές πλατφόρμες διαλόγου και γνώσης με σκοπό την προώθηση της συνοχής 

και της ολοκλήρωσης μέσα από τη Δια Βίου Μάθηση.  

- η αξιολόγηση και συντονισμός της καλλιτεχνικής και παράλληλα της μουσικής 

εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της 

παρακολούθησης των επιπτώσεων της διδασκαλίας σχετικά με τις ικανότητες 

των μαθητών.  

- η ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας μέσα από την υποστήριξη της 

κινητικότητας και της διασυνοριακής κατάρτισης (καθώς και της κατάρτισης για 

επιμορφωτές), με στόχο την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των τομέων του 

πολιτισμού και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς, διοργανωτές 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για νέους και εθελοντές (όπ.αναφ.στο Αργυριου, 

2018:118).  
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων 

μεταξύ της πολιτείας, της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και των εκπαιδευτικών. 

Διατυπώνεται, συνεπώς, το συμπέρασμα ότι η διαπολιτισμική πολιτική επιχειρηματολογία 

που διαφαίνεται στο διεθνές, ευρωπαϊκό, και κρατικό κοινωνικο-πολιτικό συγκείμενο δεν 

υπήρξε στατική ή κατ’ ανάγκη συνεκτική. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες 

κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις (Χατζησωτηρίου και Ξενοφώντος, 2014). Καθώς ο πολιτισμός 

εκλαμβάνεται ως ολότητα η οποία επιμερίζεται σε τομείς και μορφές καλλιτεχνικής 

δημιουργίας, χωρίς να εμφανίζεται μεμονωμένα και περιστασιακά, αποσπασμένα από το 

σύνολο του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού σχεδιασμού στο σχολικό χώρο, η αισθητική 

εκπαίδευση θα επιχειρεί πάντα την υπέρβαση των συμβατικών και παραδοσιακών 

διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, εμπεριέχοντας την πραγμάτωση της 

πολυπολιτισμικής αγωγής και της επαναδιατύπωσης της διαπολιτισμικής παιδείας με 

σύγχρονους όρους, απαραίτητους για τις συνθήκες λειτουργίας του ανοικτού σχολείου του 

21ου αιώνα. 
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Education.pdf. 
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Περίληψη  

Η θέση και η αξία του νανουρίσματος στο Λαϊκό πολιτισμό είναι πολύ σημαντική αφού συμβάλει στη 

διατήρηση των ηθών και των εθίμων. Τα νανουρίσματα από τα παλιά χρόνια δεν καταγράφονταν 

πουθενά άλλα περνούσαν στις γενιές των ανθρώπων μέσω της προφορικής αφήγησης και 

αφηγούνταν γεγονότα της καθημερινής ζωής. Αποτελούν σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού αφού 

μέσα από αυτά, γίνεται αφήγηση τόσο των καθημερινών ανησυχιών των ανθρώπων όσο και πτυχών 

του ιδιωτικού βίου τους ανά τόπους και χρονικές περιόδους. Ειδικότερα, στην προσχολική 

εκπαίδευση, όσον αφορά το Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, η επαφή του νηπίου με 

στοιχεία της λαϊκής παράδοσης εντάσσεται στο κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα και πιο 

συγκεκριμένα στην ενότητα «Επαφή και γνωριμία των νηπίων με τον κόσμο των ενηλίκων και των 

παιδιών», η οποία αφορά και το πεδίο της συγκεκριμένης παρουσίασης. Μέσα από τη συγκεκριμένη 

εργασία, θα εστιάσουμε στη σκιαγράφηση  του πολιτισμικού πλαισίου του νανουρίσματος για την 

ανάπτυξη της μουσικότητας, με αφορμή ένα θεσσαλικό νανούρισμα.  

 

Λέξεις κλειδιά: Νανούρισμα, παράδοση, πολιτιστική μνήμη, λαϊκός πολιτισμός, προφορική 

παράδοση. 
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Abstract 

The position and value of the lullaby in the Folk Culture is very important since it is conducive to the 

preservation of ethics and customs. The lullabies of the old times were never documented, but they 

were passed down to the next generations through the oral narrations and they would tell of everyday 

facts/incidents. They constitute a significant element of civilization, because through them, a narration 

of everyday concerns is achieved and furthermore, some aspects of their private lives throughout the 

chronological periods and societies. Especially in the preschool education, as far as the Kindergarten 

curriculum is concerned, the contact of the toddler with the popular tradition falls into the socio-

emotional field, and particularly, in the domain of “Contact and acquaintance of the toddlers with the 

world of adults and children”, which also concerns the domain of the present presentation. We will 

focus on the semantic delimitation of the cultural frame of the lullaby and its exploitation in the 

educational process by using a lullaby form Thessaly. 

 

Key words: Lullaby, Tradition, cultural memory, Folk Culture, oral tradition  

 

 

Η αναγκαιότητα του νανουρίσματος στην πρώιμη μουσική ανάπτυξη του νηπίου 

Η πρωιμότητα της ανάπτυξης του ακουστικού συστήματος στο έμβρυο και η μετέπειτα 

σύνδεσή του με πληθώρα άλλων λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού, αναδεικνύει την 

ευαισθησία του ατόμου στα ηχητικά ερεθίσματα και την αξία της ακρόασης στην 

ισορροπημένη ανάπτυξή του (Τσαουσίδου, 2015:47). Η ακοή παράλληλα με την 

κινητικότητα, είναι πράγματι η πρώτη αίσθηση που αναπτύσσεται και καθορίζει ένα μεγάλο 

μέρος της αντίληψης του εξωτερικού κόσμου (Πρίνου, 1989:37). Ο άνθρωπος είναι 

προδιαθετημένος μουσικά και κινητικά και προορισμένος να ακροάται και να κινείται. Από 

τα πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού εκδηλώνεται η έντονη ευαισθησία του στους ήχους 

καθώς και η διάθεση να τους διακρίνει και να τους αναπαράγει, όπως επίσης και μια 

αυθόρμητη διερευνητική δραστηριοποίηση.  

Το αυτί είναι ο επικρατέστερος προμηθευτής ενέργειας του εγκεφάλου, γεγονός που 

πραγματοποιείται μέσα από την ακοή-ακρόαση και τον εξαιρετικά πολυσύνθετο και 

ενδιαφέροντα μηχανισμό που την υποστηρίζει (Tomatis, 1987). Τα ακουστικά φαινόμενα τα 

οποία μας υποδεικνύουν ότι υπάρχει ικανότητα εστίασης (όπως η ακουστική επεξεργασία, η 

ακουστική διάκριση και η ακουστική συγκέντρωση προσοχής), ερμηνεύονται συνήθως στο 

επίπεδο του εγκεφάλου με την ενεργητική συμμετοχή του αυτιού και του ατόμου. Η ποιότητα 

των ερεθισμάτων και ο τρόπος που προσλαμβάνονται και επεξεργάζονται από τον εγκέφαλο 

επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη λειτουργία του (όπ.αναφ.στην Τσαουσίδου, 2015:14).  
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Σύμφωνα με τη Στάμου (2006), η έκθεση του βρέφους σε ένα πλούσιο μουσικά 

περιβάλλον το επηρεάζει άμεσα, διαμορφώνοντας ακόμα και την προσωπική μελλοντική 

μουσική δυναμική του. Καθώς ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να προσλαμβάνει, να 

κωδικοποιεί, να συγκρατεί και να ανταποκρίνεται στα περιβαλλοντική ερεθίσματα-σήματα, 

η γνώση του σχηματισμού του εγκεφάλου θεωρείται μείζονος σημασίας ώστε να 

κατανοήσουμε την ικανότητα αυτή, και η οποία του επιτρέπει να συστήνει την μνήμη του και 

την αναδιοργάνωση του απέναντι στις εξωτερικές επιδράσεις (Κολιάδης, 2002).  

Όπως υποστηρίξει ο Piaget (1973), ο ρόλος του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται μόνο στο 

να πυροδοτεί το έμφυτο δυναμικό του παιδιού, αλλά και να αλλάζει την ίδια τη δομή του 

ατόμου (όπ.αναφ.στην Στάμτση, 2010:10). Στην θεωρία του Piaget, παίζει κομβικό ρόλο το 

περιβάλλον ως μία συνεχή πηγή ανατροφοδότησης, η οποία οδηγεί την τάση της 

εξερεύνησης μέσα από διεργασίες «εσωτερικής ορμής». Για αυτό, τα αναπτυξιακά στάδια 

της θεωρίας του εκπροσωπούν τα επίπεδα σταθεροποίησης ή προσαρμογής ανάμεσα σε 

νοητικές δομές του παιδιού και σε δομές του περιβάλλοντος του (Piaget και Inhelder, 

1969,όπ.αναφ.στην Αργυρίου, 2019). 

Κατά τον Hodges (1989), όπως ο άνθρωπος γεννιέται με την ικανότητα της ομιλίας και 

έχει το δυναμικό να μάθει τη γλώσσα που του καθορίζει το άμεσο περιβάλλον, έτσι 

εφοδιάζεται με τα μέσα να αντιδρά στη μουσική που του καθορίζει το οικείο περιβάλλον του 

(όπ.αναφ στην Στάμτση, 2010).Ιδιαίτερα η ανθρώπινη φωνή αποδεικνύεται μέσα από 

έρευνες (Spence, 1986, όπ.αναφ στην Στάμτση, 2010˙ Cole, 2002 όπ.αναφ στην Στάμτση, 

2010˙ Custodero, 2007) ότι επιδρά καταλυτικά καθώς διαμορφώνει για το βρέφος την 

πρόσληψη των ήχων, του τόνου και του ρυθμού της μητρικής φωνής, διαμορφώνοντας και 

την μουσική του κουλτούρα.  

Όπως σημειώνει ο  Hargreaves (2004) «η μουσική είναι μια μοναδική συμβολική μορφή 

με μέσο την ήχο, μία ευδιάκριτη περιοχή μάθησης, μάλλον ανεξάρτητη  από τα άλλα 

αναπτυξιακά επιτεύγματα (π.χ. γλώσσα, κινητικές δεξιότητας, κ.λπ.)…τα μουσικά 

χαρακτηριστικά, όπως ρυθμός, μελωδία, κίνηση… εξελίσσονται σε κάθε παιδί με 

διαφορετικό ρυθμό» και για διαφορετική χρονική φάση της ζωής τους. Η μουσική ανάπτυξη 

αφορά ασφαλώς σφαίρες επιρροής όπως το πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο καθώς 

διαμορφώνεται ποικιλότροπα και διαμορφώνει με τη σειρά του εκ νέου την μουσική 

κουλτούρα του νηπίου και του παιδιού (όπ.αναφ.στην Αργυρίου, 2019). Αυτό που φαίνεται 

όμως, σύμφωνα με έρευνες (Tafuri, 2017), να αναπτύσσεται για τα συγκεκριμένα ηλικιακά 

επίπεδα, είναι το τραγούδι, το οποίο συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε 

επίπεδο κατεύθυνσης της μελωδικής γραμμής (ανιούσα ή κατιούσα), επανάληψης στις 
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γενικές φόρμες, στην έκταση και την κατάληξη των μελωδιών, στην μελωδική αναπαραγωγή 

συγκεκριμένων μοτίβων, σε αυτοσχέδιες μελωδίες (Αργυρίου, 2019).  

Πρωταρχικός ρόλος της μουσικής είναι αυτός που αφορά στη συναισθηματική ανάπτυξη 

του βρέφους/νηπίου, καθώς τα νανουρίσματα επιδρούν όχι μόνο στον ψυχικό χώρο της 

μητέρας αλλά κύριος του βρέφους/νηπίου. Η επίδραση του νανουρίσματος έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στην ισορροπία και τη συναισθηματική ηρεμία του ζεύγους μητέρα – παιδί, καθώς 

φτάνουν σε βαθύτερα επίπεδα γαλήνης και συναισθηματικής ένωσης (Καραβίδας, 2003:69). 

Αποτελούν τις πρώτες μουσικές εμπειρίες του βρέφους, το οποίο φαίνεται να αναγνωρίζει 

σε αυτά τη μητρική φωνή σε σχέση με τη μουσική δομή της, την διαδοχή του τονικού ύψους 

τόνο και τον ρυθμό (Turner, 2007). Η επανάληψη των λέξεων εκ μέρους της μητέρας προς το 

βρέφος/νήπιο, η εναρμόνιση του ίδιου με τις κινήσεις και τους ήχους της, συστήνουν την 

μουσική επικοινωνία τους. Σύμφωνα με την Κόνιαρη (2001), ενεργοποιούνται περιοχές του 

εγκεφάλου που συνδέονται άμεσα με τις γνωστικές λειτουργίες, όπως μνήμη, προσοχή, κ.ά 

και εμπλουτίζεται το ακουστικό λεξιλόγιο. Η εξελικτική πορεία του λόγου, και η οποία ξεκινά 

με φωνητικούς λαρυγγισμούς, εξελίσσεται μέσα από τη διαμόρφωση των λέξεων και από 

εκεί στη δημιουργική σύνθεση των λέξεων.  

Σύμφωνα με την Κωνσταντινίδου (2005), η  διαφοροποιηµένη  ευαισθησία  των  

νεογέννητων  προς  τη  γνώριμη  οµιλία της µητέρας, µπορεί να επηρεάσει τα πρώτα στάδια 

της απόκτησης της «µητρικής γλώσσας». Σηµαντικό λοιπόν είναι οι µητέρες να συνομιλούν 

τραγουδιστά στα έµβρυα, ώστε αυτά να εξοικειώνονται ακόµα πιο πολύ µε τη φωνή της. Με 

αυτόν τον τρόπο, προετοιμάζεται καλύτερα η συµβιωτική σχέση που θα αναπτύξουν µεταξύ 

τους, κυρίως µετά τη γέννηση και ασφαλώς κατά τον θηλασµό. H ανάπτυξη της λεκτικής 

δεξιότητας του βρέφους/νηπίου είναι πολύ σημαντική καθώς τα νανουρίσματα την 

«ασκούν» δια της ακρόασης. Οι επαναλαμβανόμενοι ήχοι και ο ρυθμικός λόγος του οικείου 

προσώπου, ενισχύουν την σταθερή πρόσληψη των ήχων από την πλευρά του, την 

«κατανόηση» φράσεων και τη «δομή» του λόγου. Όλα τα παραπάνω ενδυναμώνουν την 

ανάπτυξη και την ερμηνεία του λεξιλογίου από το βρέφος/νήπιο (Φλωρά,2007). Μέσα από 

τις διαδικασίες της επανάληψης και της απομνημόνευσης, ο άναρθρος λόγος, η απόπειρα 

του συλλαβισμού, τα ρυθμικά κτυπήματα και ο τονισμός των λέξεων, αποτελούν σημαντικά 

στοιχεία πρόσληψης του λόγου εκ μέρους του βρέφους/νηπίου. 

Εκτός όμως από τον κύριο στόχο των νανουρισμάτων, που ήταν να κοιμίσουν τα παιδιά, 

τα νανουρίσματα λειτουργούσαν και ως ένα είδος προετοιμασίας του παιδιού για τους 

κινδύνους και τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε αργότερα στην ενήλικη ζωή του, αφού 

μέσα από τους στίχους γίνονταν αναφορές στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. 
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Ταυτόχρονα, λειτουργούσαν λυτρωτικά, αφού περιέχουν τις ελπίδες, την αγάπη, τον πόνο, 

τις προσδοκίες και τα όνειρα της μητέρας για τη μελλοντική ευτυχία του παιδιού της,  

συνθέτοντας μια  ρυθμική και μελωδική ιστορία, η οποία τη βοηθούσε να εκτονωθεί αλλά 

και να εκτονώσει την ένταση του παιδιού ώστε να ηρεμίσει και να κοιμηθεί.  

Απόλυτα σύμφυτα με το νανούρισμα θεωρούνται τα στοιχεία του ρυθμού και της 

μελωδίας. Στα νανουρίσματα, η μελωδία είναι συνήθως απλή, αργή, επαναληπτική και 

προσαρμόζεται από τις μητέρες ανάλογα με το στόχο τους και έτσι άλλοτε είναι πιο 

χαλαρωτική και άλλοτε πιο παιχνιδιάρικη. Όσον αφορά τον ρυθμό, στην ουσία πρόκειται για 

οποιαδήποτε κίνηση που χαρακτηρίζεται από την οργανωμένη διαδοχή ισχυρών και 

αδύναμων στοιχείων ή  και το αντίθετο. Επιπλέον από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, ακόμη 

είμαστε πολύ ευαίσθητοι στο «κτύπημα» - σε εκείνο το σταθερό υποκειμενικό παλμό που 

κουνάμε το σώμα μας η κουνάμε σύμφωνα με αυτόν  τη κούνια του παιδιού. Στα 

νανουρίσματα, ο ρυθμός είναι ήρεμος και χαλαρωτικός αφού το ζητούμενο είναι να ηρεμίσει 

το παιδί και να αποκοιμηθεί. 

Τα περισσότερα νανουρίσματα έχουν τη λειτουργία της επικοινωνίας ως πολύμορφο 

δίκτυο ανθρώπων της κοινωνίας μέσα στην οποία γεννιούνται και, ιδιαίτερα, της κοινότητας 

των γυναικών που άρθρωναν το λόγο-επικοινωνία μέσα από τα συγκεκριμένα τραγούδια. 

Υφαίνονταν άλλωστε από δοξασίες, στερεοτυπικές στάσεις, ιστορικές και προσωπικές 

μνήμες, μυθολογία της κοινότητας που ανήκαν συστήνοντας έναν χωροχρόνο χαράς και 

προσωπικών στιγμών (Αναγνωστοπούλου, 2006:85). Επιπλέον, η σχέση παιδιού-χώρου 

ενεργοποιεί μηχανισμούς επικοινωνίας με το περιβάλλον της καθημερινής ρουτίνας του, 

εμπεριέχοντας τα στάδια της παρατήρησης, της αναγνώρισης, της ερμηνείας και 

αφομοίωσης του κόσμου και των φαινομένων και της διάδρασης του παιδιού με το 

περιβάλλον του. Οι μηχανισμοί αυτοί, ενεργοποιούμενοι στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 

αγωγής, μπορούν να ενταχθούν συστηματικά στη δημιουργική επαφή του παιδιού με το 

περιβάλλον του και να αποτελέσουν μέσο για την υποστήριξη διαδικασιών μάθησης, όσο και 

συνολικότερα της διαδικασίας ανάπτυξης του παιδιού (Γερμανός, 1993:34, όπ.αναφ. στη 

Δρόμπουρα, 2012).  

Το νανούρισμα βασίζεται στη δυαδική σχέση νηπίου – οικείου προσώπου (μητέρας, 

γιαγιάς, παραμάνας, κτλ), τις περισσότερες φορές χωρίς την παρουσία ή τη συμμετοχή  

τρίτων. Εκτός από την  αίσθηση χαλάρωσης, το κούνημα και το τραγούδι, βοηθούν το παιδί 

να εξοικειωθεί με τον ήχο και την κίνηση. Η ήπια αυτή εισαγωγή στην πρώτη επαφή με τη 

μουσική βοηθά τα βρέφη/νήπια να αντιδρούν αποτελεσματικά απέναντι σε άλλους ήχους, 

πιο έντονους, πιο ξαφνικούς αλλά και δυνατούς. Παρόλο που η επικοινωνία σε αυτήν την 
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ηλικία ενισχύεται με τη βλέμμα, το βρέφος/νήπιο, ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτόν/ην που 

του τραγουδά με γουργουρίσματα και κουβεντούλες νιώθοντας ασφάλεια στο άκουσμα της 

οικείας φωνής. Η επικοινωνία μεταξύ μητέρας και βρέφους ξεκινάει πριν ακόμη το ίδιο το 

βρέφος αναπτύξει την λεκτική ικανότητα. Η μητέρα διαθέτει μεν την ομιλία αλλά επικοινωνεί 

με το παιδί της μέσω του τόνου, των αποχρώσεων της φωνής της με τη δερματική επαφή, 

της μυϊκής χαλάρωσης αλλά και με τη στάση του σώματος. Ανταποδοτικά και το 

βρέφος/νήπιο στέλνει μηνύματα προς τη μητέρα του κατά τη διάρκεια του νανουρίσματος 

μέσα από ποικιλία κινήσεων (Σακελλαρόπουλος,1998).  

Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ο κομβικός ρόλος της μητέρας στην ανάπτυξη του 

παιδιού δια των νανουρισμάτων, ως βασικό πρόσωπο, και η οποία κινεί τον φυσικό αλλά και 

τον φαντασιακό κόσμο, υπογραμμίζοντας την τετηγμένη ένωσή της με το βρέφος/νήπιο μέσα 

στο κοσμικό σύμπαν αλλά και σε ένα χώρο του φαντασιακού και των ονείρων 

(Αναγνωστοπούλου, 2006:83). 

 

Ο πολιτισμός της υπαίθρου ως «μήτρα» των νανουρισμάτων 

Στα νανουρίσματα ή «ναναρίσματα», η γυναίκα συμμετέχει και με την όψη της δημιουργού 

(ενός δημοτικού τραγουδιού), με θέμα-μήτρα δημοτικών τραγουδιών, αναπαράγοντας στο 

τραγούδι της πολλές φορές κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά στερεότυπα. Τα 

νανουρίσματα αποδίδουν ένα locus amoenus, έναν ειδυλλιακό τόπο παιχνιδιού, ασφάλειας, 

αγάπης και εμπιστοσύνης, όπου συμπαρασύρουν ή δημιουργούν τις προϋποθέσεις για 

ευχάριστο ύπνο με ευεργετικές επιδράσεις (Αναγνωστοπούλου, 2006:60). Χαρακτηριστικό 

θεματικό μοτίβο αποτελεί η φύση και η ανθρωποποίησή της, δεμένη με μύθους και 

παραμύθια, όπου λειτουργεί και εκείνη όπως ο ύπνος, ξυπνά και κοιμάται μαζί με το παιδί. 

Σύμφωνα με τον Αβραμίδη (2017:14) «το βασικότερο στοιχείο της πολιτιστικής 

ταυτότητας μιας κοινότητας, είναι η μουσική της παράδοση. Στην πραγματικότητα γύρω από 

τη μουσική παράδοση σχηματίζεται ένα σύμπλεγμα στοιχείων που όλα μαζί 

αλληλοεπηρεάζονται, με κυρίαρχο το ανήκειν». Ο πολιτισμός της υπαίθρου ως άυλη 

πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και με την πνευματική και λειτουργική του διάσταση σε 

ζητήματα της καθημερινότητας, εμπεριέχει τα νανουρίσματα αναπαράγοντας την 

πολιτιστική μνήμη. Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τη σημασία και την αξία του 

νανουρίσματος, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε  τους λόγους που το «γέννησαν» εντός 

του πολιτισμικού πλαισίου που ανήκει και να λάβουμε υπόψη τη χωρική διάσταση και τη 

διάσταση της ταυτότητας του. Εξετάζοντας την χωρική διάσταση, παρατηρούμε ότι η 
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πολιτιστική ταυτότητα ενός τόπου είναι ένα από τα βασικά συστατικά που θα βοηθήσουν 

τόσο στη δημιουργία όσο και στη συνοχή των νανουρισμάτων.  

Η πολιτιστική συνοχή τους θα ευνοήσει τις προφορικές τους ανταλλαγές, προδίδοντάς 

τους και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δημιουργήθηκαν από την ανάγκη να ηρεμήσουν το νήπιο 

όχι μόνο για να κοιμηθεί αλλά και να ανακουφιστεί από διάφορους πόνους (κοιλιακοί, 

οδοντοφυΐα κ.λπ.), οι οποίοι απαιτούσαν την επινόηση τρόπων για να εξασφαλιστεί η ηρεμία 

του. Το είδος αυτό είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό είδος για να μελετήσει κανείς τη 

σχέση χρηστικότητας και καλλιτεχνικής δημιουργίας (Αυδίκος, 1996). Έτσι τα νανουρίσματα 

διαμορφώθηκαν και επηρεάστηκαν από ποικίλες συνιστώσες, αλλά ιδιαίτερα από τους 

κατοίκους της εκάστοτε περιοχής και κυρίως από τις μεταξύ τους αλληλοεπιδράσεις και 

αλληλεξαρτήσεις. Περικλείονται στα ήθη και τις παραδόσεις, την ιστορία του τόπου αλλά και 

τις ιστορικές μνήμες του παρελθόντος και αποτελούν πολιτιστικό προϊόν, συνδέοντας  το 

παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. 

Τα νανουρίσματα ανήκουν στην κατηγορία των τραγουδιών, τα οποία δημιουργήθηκαν 

από μεγάλους για μικρά παιδιά (στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται τραγούδια για να 

εξυπηρετήσουν κάποια περίσταση, ή για να διδάξουν, όπως τραγούδια με θρησκευτική και 

φιλοσοφική διδασκαλία, αλφαβητάρι και αριθμητήρια, φωνητική διαδικασία κατά την οποία 

το παιδί - μέσα απ’ το τραγούδι και το παιχνίδι - μάθαινε την αλφαβήτα και τους αριθμούς, 

τραγούδια που εξασκούσαν την μνήμη των παιδιών, αλλά και προσευχές, Αβραμίδης, 

2017:51). Σε αυτά αποτυπώνεται όλη η τρυφερότητα της μητέρας προς το παιδί της, καθώς 

τραγουδά για να το κοιμίσει (μαζί με τα νανουρίσματα, υπάρχουν και τα ταχταρίσματα, 

τραγούδια δηλαδή που οι μητέρες παίζουν με τα παιδιά/ μωρά τους, τα οποία δεν διαφέρουν 

πολύ από τα νανουρίσματα, πέρα από το ότι έχουν εντονότερο ρυθμό, βλ.σχετ.στο Αργυρίου 

& Τσούτσια Λουλάκη, 2013:120, 122). Στη συγκεκριμένη κατηγορία παιδικών τραγουδιών, 

ανήκουν όλα τα τραγούδια που συνοδεύουν διαδικασίες και δραστηριότητες που κάνει η 

μητέρα με το παιδί της (το τάισμα, το παιχνίδι, το μπάνιο κ.λπ.), όπως επίσης και τραγούδια 

με τα οποία το παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο (τραγούδια που περιγράφουν τα ζώα και τους 

ήχους της φύσης). 

Μέσα από τα νανουρίσματα, η νεαρή μητέρα, φορέας της οικογενειακής της παράδοσης, 

αλλά και όλου του οικισμού στον οποίο ζούσε, τονίζει τα ψυχικά και σωματικά χαρίσματα 

του νεογέννητου, με έναν ευρηματικό τρόπο, δηλ. τραγουδώντας τους. Στο νανούρισμα που 

ακολουθεί, προσπαθεί να το νανουρίσει απερίσπαστο και από τον ήχο των πουλιών: 

 

Νάνι, νάνι, νάνι του 
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και καλά κρατάτε το. 

Παραθύρια μη βροντάτε 

χελιδόνια μη λαλάτε. 

Το παιδούλι μου κοιμάται 

χελιδόνια μη λαλάτε  

(Παραδοσιακό, Θεσσαλίας) 

ενώ στο νανούρισμα που ακολουθεί, η αγρότισσα μητέρα, αγωνιά για την υγεία του νηπίου, 

αλλά παράλληλα, σκέφτεται και τις οικιακές εργασίες δουλειές που πρέπει να κάνει. 

Προσπαθεί, λοιπόν, να το κοιμίσει και προσκαλεί τον ύπνο, σε πρώτο πρόσωπο, να βοηθήσει 

το παιδί της: 

Νάνι, νάνι το μικρό μου, 

νάνι, νάνι το μωρό μου. 

΄Ελα ύπνε, ύπνωσέ το 

και καλά αποκοίμησέ το. 

Πάρ’ το, σύρ’ το στα λουλούδια 

να κοιμάται με τ’ αρνούλια 

(Παραδοσιακό, Θεσσαλίας) 

Ο ύπνος δεν έρχεται πάντοτε αμέσως και  γι’ αυτό το νανούρισμα συνεχίζεται, με 

μικρότερη, όμως, ένταση καθώς αρχίζουν να βαραίνουν τα βλέφαρα του νηπίου. Η ποιητική 

ευρηματικότητα, της αναλφάβητης συνήθως αγρότισσας και πάλι παίρνει τη θέση της, στο 

επόμενο νανούρισμα: 

Νάνι, νάνι, νάνι του 

ώσπου να ’ρθ’ η μάνα του 

απ’ τον Δαφνοπόταμο 

κι από την κρυόβρυση, 

να του φέρει λούλουδα, 

λούλουδα τριαντάφυλλα 

και μοσχογαρίφαλα 

(Παραδοσιακό Θεσσαλίας) 

Τα νανουρίσματα χαρακτηρίζονται ως είδος δημώδους ποιητικού κειμένου, ατομικής 

μικρής σύνθεσης και εκδηλώνουν τα συναισθήματα  και τη συγκίνηση της μητέρας προς το 

παιδί, είτε βρίσκεται στην αγκαλιά της, ή στην κούνια. Η μουσική τους - με τη μητρική φωνή 

- συνοδεύεται, ενίοτε,  από τη χρήση κουδουνίστρας, αυτοσχέδιας τις περισσότερες φορές, 

και είναι συνδεμένη με το υλικό περιβάλλον του νηπίου, χαρακτηρίζοντας πολιτισμικά το 



 

[181] 
 

στρώμα στο οποίο ανήκει καθώς είναι δυνατό να κατανοηθεί και να ερμηνευθεί ανάλογα 

μέσα σ’ αυτό. Αποτελούν μέρος της εθνικής μουσικής και είναι άρρηκτα συνδεμένα με τον 

Ελληνικό λαό από την εποχή του μεσαίωνα, χωρίς να αποκλείονται και αρκετά στοιχεία από 

την αρχαιότητα (Σπυριδάκης, 1999). Είναι κομμάτι της ελληνικής προφορικής παράδοσης, με 

τη μορφή του μη  γραπτού τρόπου της μουσικής απεικόνισης-καταγραφής, της μουσικής 

«πληροφορίας» (από στόμα σε στόμα).  

Συνοδεύονται και από ένα αυτοσχέδιο μουσικό όργανο-παιχνίδι την «πλαταγή» ή αλλιώς 

«κουδουνίστρα». Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά μουσικά όργανα όπου το παιδί 

έρχεται σε πρώτη επαφή μαζί του από την βρεφική ηλικία. Αρχικά, η κουδουνίστρα 

κατασκευαζόταν από πηλό τοποθετώντας μέσα ρύζι ή πέτρες, ώστε όταν ο πηλός θα 

στέγνωνε τα υλικά που είχαν τοποθετήσει μέσα να προκαλούν έντονο θόρυβο που να 

αποσπά το ενδιαφέρον του βρέφους με σκοπό να ησυχάσει και να παρηγορηθεί (Κροντηρά, 

2002). 

Για τον χώρο της υπαίθρου, τα νανουρίσματα δημιουργήθηκαν με τη μορφή της 

διατύπωσης της συλλογικής γνώσης και μνήμης, με τρόπο κατανοητό, αποδεκτό και 

πρόσφορο προς απομνημόνευση από όλους (διαδικασία η οποία πραγματοποιήθηκε αλλά 

και πραγματοποιείται με βάση ένα σύνολο κανόνων-συμβάσεων, που εκφράζουν τις 

καθημερινές ανάγκες του γενικού συνόλου και  ως εκ τούτου, τα παράγωγα-νανουρίσματα, 

με το πέρασμα των γενεών, παγιώνονται). Το κύριο χαρακτηριστικό της αέναης κίνησής τους 

στο χρόνο, αποτελεί η μίμηση, η οποία μορφοποιεί και ερμηνεύει. Η προφορικότητα των 

νανουρισμάτων έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, όσον αφορά στη μετάδοσή της: τη μνήμη. 

Λόγω του ότι οι πληροφορίες δεν είναι αποτυπωμένες πουθενά, ελλοχεύουν στην μουσική 

πληροφορία άγραφοι κανόνες και στερεότυπα, για να μπορέσει να αποτυπωθεί και να 

διατηρηθεί η πληροφορία (Αβραμίδης, 2017:21). 

Ο Μερακλής (2004), σημειώνει ότι ο πολιτισμός που δημιούργησαν οι άνθρωποι των 

αγροτικών στρωμάτων, μεταφέρθηκε μαζί τους κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων τους σε 

αστικούς χώρους, μαζί και τα τραγούδια τους. Ο Ν.Πολίτης (1904), ταξινομεί τα δημοτικά 

τραγούδια κατά θέμα και λειτουργία τους στον ανθρώπινο βίο, εντάσσοντας τα 

νανουρίσματα στα αυτοσχέδια τραγούδια με ευχετικό περιεχόμενο. Ο Δ.Λουκάτος (1992), 

τοποθετεί τα νανουρίσματα στα παιδικά τραγούδια μαζί με τα ταχταρίσματα, τα 

πρωτοβαδίσματα, τα κυκλικά ή πορευτικά του παιχνιδιού. Στον Σ.Κυριακίδη (1990), τα 

νανουρίσματα ανήκουν στα παιδικά τραγούδια μαζί με τα εργατικά «τα συναφή ‘’προς 

εορτάς’’ και έθιμα, της αγάπης, του γάμου, της ξενιτιάς, τα μοιρολόγια, τα κλέφτικα, τα 

ιστορικά…» (Κυριακίδης, 1990:125).  
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Στοιχεία δομής του νανουρίσματος - Κατηγοριοποίησεις 

Τα νανουρίσματα, σε συνδυασμό με το χώρο και τους πρωταγωνιστές του (κυρίως η μητέρα 

με το βρέφος), διακρίνονται από: 

▪ την (εσωτερική και την εξωτερική) ομοιοκαταληξία, η οποία κατά κανόνα είναι 

ζευγαρωτή (Σέργη, 2003),  

▪ τη δίστιχη μορφή τους, σε μέτρο ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο ή τροχαϊκό 8/σύλλαβο, 

7/σύλλαβο και καμιά φορά 6/σύλλαβο (Αυδίκος, 1996:260˙ Σέργη, 2003), 

▪ την παρήχηση: 

                                                      Νάνι, νάνι το μωρό μου 

o Νάνι, νάνι το μικρό μου 

▪ τη συχνή χρήση φωνηέντων (α, ι, ω): 

Ναν ’ ω, ω, ω, ω, ω … 

                                      Ναν ’ ω, ω, ω, ω, ω … (Κουλεντιανού, 1994:21) 

Ο Αυδίκος (1996) σημειώνει ότι η μορφή του νανουρίσματος θυμίζει - σχεδόν πάντα στη 

δημώδη εκδοχή τους - την αρχέτυπη μορφή του νανουρίσματος. Το φωνήεν «ω/ο» είναι 

μακρόσυρτο με παρατεταμένο ήχο. Γύρω από αυτό, οργανώνονται στίχοι δεδομένου ότι και 

η επανάληψη του εκφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί, προκύπτει και η λέξη «νάνι» 

καθώς εμπεριέχει την επανάληψη των φωνηέντων «α» και  «ι» με έμφαση στον αργόσυρτο 

ρυθμό. Με το πέρασμα των χρόνων και των γενεών,  προστέθηκαν λέξεις όπως «νάνα», 

«νανά», «νούνα», «νινά». Κατ΄επέκταση δημιουργούνται βασικοί στίχοι όπως «νάνι νάνι το 

παιδί κάνει» και, σταδιακά, προστίθενται και άλλες λέξεις.  

▪ τις «ακουστικές εικόνες», χαρακτηριστικές για την σταθερή ένταση και απλή 

μελωδία τους, στοιχεία τα οποία επαυξάνουν το αίσθημα της ηρεμίας και σιγουριάς 

(Αυδίκος, 1996:261), 

▪ το λιτό περιεχόμενό, πλούσιο όμως σε συναισθηματικές αποχρώσεις, 

▪ τον αυτοσχεδιαστικό τους χαρακτήρα, με προσπάθεια προσαρμογής σε 

καθιερωμένα θέματα του ιδιωτικού και κοινωνικού βίου των αγροτών. Σαφώς όμως, 

ο λαϊκός ποιητής επαναλαμβάνει τα νανουρίσματα με δικές του τροποποιήσεις, 

δημιουργώντας παραλλαγές, όπως άλλωστε συμβαίνει  και με όλα τα δημοτικά 

τραγούδια. 

 

Με κριτήριο μορφής μπορούν να διαιρεθούν σε: 

▪ ελεύθερα, μη έμμετρα νανουρίσματα, που προέρχονται από αυτοσχεδιασμούς 

βάσει παραδοσιακών σχημάτων, 
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▪ περιστασιακά νανουρίσματα, αποτελούν συνήθως κείμενα ανώνυμων ποιητών με 

έμφαση σε προσωπικά βιώματα,  

▪ δίστιχα ομοιοκαταληκτικά νανουρίσματα,  

▪ καθιερωμένα θέματα και μοτίβα, που απαντούν, υπό σχετικά σταθερή μορφή, σε 

εκτεταμένες περιοχές ή σε περιορισμένες ή και σ ’ όλο το πανελλήνιο (Δρουμπούρα, 

2012). 

Ο Αυδίκος (1996) φαίνεται πώς κατηγοριοποιεί τα δημοτικά νανουρίσματα σύμφωνα με 

το περιεχόμενο τους σε: 

1. νανουρίσματα παράκλησης για καλό ύπνο, 

2. νανουρίσματα δυαδικής συναισθηματικής σχέσης μάνας – παιδιού, 

3. νανουρίσματα των ονείρων της μάνας, 

4. νανουρίσματα που εμπεριέχουν έντονο το στοιχείο της μετανάστευσης, 

5. νανουρίσματα προβληματισμού της μάνας για το γάμο και το μέλλον του παιδιού της,  

6. νανουρίσματα αγωνίας για μόρφωση, επιτυχία και αποκατάστασή του (όπ.αναφ. στο 

Δρουμπούρα, 2012).  

Λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική υποδιαίρεση της Ελληνικής παραδοσιακής 

μουσικής μπορούν να προκύψουν νανουρίσματα με διαφορετική προέλευση καθώς οι 

υποδιαιρέσεις τους, περιλαμβάνουν ιδιώματα περιοχών ή ακόμα και μεμονωμένων χωριών.  

 

Η προέλευση του τοπικού ιδιώματος της θεσσαλικής περιοχής 

Ειδικότερα, καθώς η Θεσσαλία δεν αποτελούσε ενιαία πολιτιστική, συμπεριλαμβάνοντας: τα 

Αμπελάκια (με την περίφημη Συντεχνία τους), το Πήλιο με τα ιδιότυπα χωριά του, τα Άγραφα, 

τον Αλμυρό με τη γεωργοκτηνοτροφική του οικονομία, τη Ραψάνη και τα κοντινά της χωριά 

με την αναπτυγμένη βιοτεχνία, τον Τύρναβο μη την επίδοσή του στα σταμπάτα, τη Λάρισα 

με τον μεταπρατικό χαρακτήρα της οικονομίας της, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα (ως αστικά 

κέντρα γεωργοκτηνοτροφικών περιοχών), τον κάμπο με την τιμαριωτική του κοινωνική 

διάρθρωση, σημειώνεται ότι οι προαναφερθείσες περιοχές δημιούργησαν μικρές 

πολιτιστικές ενότητες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Μακρής, 1961,χ.σ). 

Ο τοπικός πολιτισμός φαίνεται να διαμορφώνεται από νομάδες που μετακινούνταν, 

αφήνοντας το πολιτισμικό τους αποτύπωμα στη θεσσαλική γη, διαμορφώνοντας εκ νέου τα 

χαρακτηριστικά του τοπικού ύφους. Όπως σημειώνει ο Μακρής (1961), η υφαντική τέχνη των 

Θεσσαλών είναι όπως τα τραγούδια τους, όπου χαρακτηρίζονται από την απλή χαρά και την 

αλύγιστη ψυχή τους. Γλαφυρά περιγράφει ο Μακρής: «Καθώς η ματιά περπατάει στο μάκρος 

του κιλιμιού, σέρνει μαζί της την καρδιά απ’ τους ψηλούς τόνους του κόκκινου στις βαρείες 
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νότες του σκουροπράσινου και του μαύρου, για να τραγουδήσει τον Αυγερινό πού βγαίνει 

λαμπρός πάνω από τον κάμπο… Μέσα του αντηχούν αρχαίοι παιάνες, βυζαντινές μελωδίες, 

ανατολίτικοι σκοποί, κλέφτικα τραγούδια, καημοί και πόθοι ενός λαού πού έχει τη δύναμη 

να φυτεύει το λουλούδι της χαράς και της ελπίδας στο χώμα το ποτισμένο με δάκρυα και 

αίμα ….μια θαμπή ανάμνηση βγαλμένη μέσα από την κασέλα του ναύτη πού γύρισε από τα 

λιμάνια της Φραγκιάς, σχέδια που ταξίδεψαν με τα καραβάνια των πραματευτάδων» 

(Μακρής, 1961, χ.σ). 

Οι αποκαλούμενοι κάτοικοι της Θεσσαλίας ως «Βλάχοι», διακρίνονται έτσι από γλωσσική 

ιδιαιτερότητα καθώς αποτελούνται από πρώην ημι-νομάδες κτηνοτρόφους μέχρι πρώιμα 

αστικοποιημένα στρώματα που συμμετείχαν στις ελίτ της χώρας. Παρόλο που διακρίνονται 

από γλωσσική ετερότητα (επιρροές τόσο από την Αλβανία, όσο και από τη Ρουμανία) το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικεί σε αστική η ημι-αστικά κέντρα, διατηρώντας τη 

γλώσσα με τις όποιες ιδιαιτερότητες της (οι επιδράσεις της αστικής γλώσσας φαίνεται να 

«ρετουσάρουν» και το νανούρισμα, βλ.Παράρτημα Ι).  

Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και η ομάδα των Αρβανιτόβλαχων, με χαμηλότερο 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο από τους υπόλοιπους Βλάχους και με έντονη nμινομαδική 

δραστηριότητα, η οποία συνεχίζεται σε αρκετές περιπτώσεις και μέσα στον 20ο αιώνα, 

διατηρώντας τη γλώσσα (Μπαλτσιώτης, 2008:60-61).  

Για να μπορέσει κάποιος να διακρίνει την ντοπιολαλιά στο τραγούδι των Θεσσαλών 

Βλάχων, μπορεί να αναζητήσει τις επιτόπιες καταγραφές που περιέχονται σε σχετικές 

μελέτες για το βλάχικο δημοτικό τραγούδι, όπως στο βιβλίο του Σίμωνα Καρρά 

«Μικρόβλαχοι. Δίγλωσσοι Ελληνικοί Πληθυσμοί»(1993) αλλά, κυρίως, στο βιβλίο του Samuel 

Baud-Bovy και στο CD που περιλαμβάνει η μελέτη του με τον τίτλο «Chansons Aromounes de 

Thessalie / Κουτσοβλάχικα τραγούδια τnς Θεσσαλίας (ΦΙ.ΛΟ.Σ Τρικάλων, Εκδ.Αφοι 

Κυριακίδη, Θεσ/κη, 1990). Με το πέρασμα του χρόνου, η Ελληνική Πολιτεία θεώρησε τη 

«βλαχικότητα» και τη γνώση της βλάχικης γλώσσας ως ένδειξη ελληνικότητας, με 

αποτέλεσμα τα τραγούδια να προβάλλονται ως ανάλογα τεκμήρια (Μπαλτσιώτης, 2008: 

66). 

 

Η αξιοποίηση του νανουρίσματος στην εκπαιδευτική διαδικασία ως καλλιέργεια 

της πολιτιστικής του μνήμης 

Όπως υποστηρίζει η Αργυρίου (2018:26), o πολιτισμός (με τον συγγενή του όρο 

«κουλτούρα»),  βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης σκέψης, αντανακλώντας μέσα από 

τις διαφορετικές σημασίες που τους έχουν κατά καιρούς αποδοθεί αλλά και τις διαφορετικές 
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χρήσεις τους, πολλές από τις καίριες ιδέες, συνθήκες, εμπειρίες και συγκρούσεις που 

προσδιόρισαν τη φυσιογνωμία και την εξέλιξη της σύγχρονης εποχής.  

Τα νανουρίσματα στην εκπαιδευτική τους χρήση (ως παράδειγμα βλ.Παράρτημα ΙΙ), δεν 

αποτελούν «απολιθώματα» μιας άλλης εποχής καθώς διαχρονικά εντάσσονται ως χρηστικά 

εκπαιδευτικά εργαλεία σε σχέδια εργασίας νηπιαγωγών, στις καθημερινές τους πρακτικές, 

στη ρουτίνα του νηπιαγωγείου ως «τελετουργικό» του θεατρικού παιχνιδιού, του 

κουκλοθέατρου, της απαγγελίας σε σχολική εκδήλωση, ή μέρος της εκμάθησης ενός 

παραδοσιακού τραγουδιού. Σωστά η Γκενάκου (2004), αναφέρει ότι «ο λαός, από το 

νανούρισμα ως το μοιρολόγι, σε όλες τις μικρές ή μεγάλες στιγμές της ζωής, ψυχαγωγούσε 

και παιδαγωγούσε με την ποίηση, για αυτό και πολλά είδη της λαϊκής δημιουργίας είναι σε 

ποιητική μορφή, όπως τα νανουρίσματα, τα ταχταρίσματα, οι προσευχές….όλα αυτά 

αλληλοσυμπληρώνουν το οικοδόμημα της λαϊκής μας δημιουργίας και μαρτυρούν πόσο 

συγκροτημένος, πόσο ανθρώπινος, ενάρετος και γενναίος είναι ο ψυχικός κόσμος του λαού 

μας» (Γκενάκου, 2004:18). Σύμφωνα με την ίδια, η αναγεννητική πνοή του παρελθόντος 

μπορεί να λειτουργήσει όπως η μαγιά στο προζύμι στα χέρια των εκπαιδευτικών.  

Αντλώντας από τα νανουρίσματα της ελληνικής παράδοσης, θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι ο/η νηπιαγωγός είναι σε θέση να τα αξιοποιήσει παιδαγωγικά για να: 

▪ μυήσει το νήπιο στη λαϊκή ποίηση και νεοελληνική τέχνη καθώς όπως υποστηρίζει ο 

Σεφέρης (όπ.αναφ στη Γκενάκου,2004:20), τα νανουρίσματα αποτελούν τις 

περισσότερες φορές δείγμα υψηλής νοηματικής και στιχουργικής τέχνης. Μέσα από 

ένα νανούρισμα καλλιεργείται η ιστορική μνήμη καθώς η μητέρα, στη διαχρονική 

αφήγησή της, εξιστορεί κατορθώματα βασιλιάδων και λαϊκών ηρώων, υπάρχει 

έντονο το θρησκευτικό στοιχείο (με την επίκληση αγίων και θαυμάτων), αναφέρει 

σύμβολα (π.χ. την Αγιά Σοφιά, το άλογο του Διγενή Ακρίτα, κ.ά) και έννοιες 

(ανδροσύνη, γενναιότητα, σοφία, πλούτο, βασιλική καταγωγή, κ.ά), 

▪ μάθει στο νήπιο να τραγουδά με εύκολο και παιγνιώδη τρόπο καθώς το νανούρισμα 

έχει πάντα αργό ρυθμό, με επαναλαμβανόμενες λέξεις εύκολες στην πρόσληψή 

τους,  

▪ καλλιεργεί την ακρόαση ως φυσική διαδικασία. Το νανούρισμα ως φωνητική πράξη 

μέσα από το λόγο, το τραγούδι, τον αυτοσχέδιο φωνητικό πειραματισμό, την 

απαγγελία είναι δράσεις που επηρεάζονται από την καλή λειτουργία του αυτιού και 

βελτιώνουν τη δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης, 

▪ ασκήσει τη μνήμη του μέσα από το παιχνίδι με την κούκλα, 
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▪ βιώσει ενεργητικά τον ρυθμό μέσα από την κίνηση (του σώματος του ή της κούκλας). 

Τα νανουρίσματα προσφέρονται να αξιοποιήσουν τον εσωτερικό ρυθμό των νηπίων 

αλλά και την εσωτερική προδιάθεσή τους να μιλούν με ρυθμό. 

▪ ανακουφίσει το νήπιο από το πένθος ή το θρήνο της απώλειας (Αργυρίου & 

Ιωαννίδου, 2019), 

▪ επικοινωνήσει στην ομάδα το νήπιο, στο πλαίσιο μίας ηχοϊστορίας, η οποία 

απευθύνεται στους ήχους της φαντασίας και του ονείρου. Τα νήπια με αυτόν τον 

τρόπο, αφενός, αναπτύσσουν ευαισθησία στην πληθώρα των ακουστικών 

ερεθισμάτων και, αφετέρου, η παιδαγωγική αξία των  ηχοϊστοριών έγκειται στο ότι 

εντάσσει τα νανουρίσματα στο πλαίσιο της λεκτικής άσκησης καθώς βοηθά στην 

αύξηση της ικανότητας του προφορικού λόγου, της περιγραφής, της παρατήρησης, 

της συγκέντρωσης καθώς και στην ανάπτυξη της φαντασίας του νηπίου. Τα 

νανουρίσματα λοιπόν εντάσσονται μέσα στις ηχοϊστορίες αφού δίνουν στα παιδιά 

τη δυνατότητα να εξερευνήσουν διάφορους ήχους, όπως να μιμηθούν τη φωνή της 

μητέρας και τις κινήσεις της, 

▪ βοηθήσει το νήπιο να αυτοσχεδιάσει λεκτικά, και να αξιοποιήσει το νανούρισμα σε 

γλωσσικές δραστηριότητες, καθώς ένα πλήθος γραμματικών στοιχείων της δομής και 

λειτουργίας της γλώσσας, εμπεριέχονται σε αυτό. Συνεπαγωγικά, μέσα από την 

ένταξη του νανουρίσματος στο παιχνίδι, τα νήπια παρασύρονται στο να τραγουδούν 

σύνθετες λέξεις, κ.ά 

▪ βοηθήσει το νήπιο να συνθέσει μουσικά. Τα νανουρίσματα είναι αυτοσχέδια 

τραγούδια, τα οποία με την κατάλληλη καθοδήγηση από τον/τη νηπιαγωγό μπορούν 

να οδηγήσουν στη μουσική σύνθεση εκ μέρους των νηπίων (αξιοποιώντας και 

μουσικά όργανα στη θέση της κουδουνίστρας), 

▪ βοηθήσει το νήπιο να ανακαλέσει δικές του μνήμες, οι οποίες μεταμορφώνονται  σε 

μουσική έκφραση του νηπίου. 

   O πολιτισμός ήταν και θα είναι ο ιδιαίτερος εκείνος τρόπος/σύστημα με τον οποίο 

ένας λαός ή μία συγκεκριμένη κοινωνία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Η διαδικασία της 

δημιουργίας της ικανότητας του σύγχρονου ανθρώπου να παράγει και να χρησιμοποιεί 

πολιτισμό, το πιο χαρακτηριστικό διανοητικό του γνώρισμα διέπεται από ποιοτική διαφορά. 

Πυλώνας και δομικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η μουσική καθώς ως 

ανθρώπινη δραστηριότητα αποτελεί μέρος της κοινωνικής εμπειρίας κάθε ατόμου.  

Υπό αυτό το πρίσμα, καλείται ο/η νηπιαγωγός να αξιοποιήσει τα νανουρίσματα στην 

εκπαιδευτική πράξη καθώς η μουσική είναι μορφή αγωγής και ανθρώπινης έκφρασης. Η 
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ικανοποίηση που προέρχεται από την συναισθηματική και πνευματική ενασχόληση της, 

υπογραμμίζει άλλωστε την αισθητική αξία της. Γιατί με την έννοια της ενσωμάτωσής της στο 

πολιτιστικό κεφάλαιο ενός λαού, εμπεριέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που τροφοδοτούν την 

φαντασία και εξελίσσουν τον ψυχισμό του παιδιού, δίνει την δυνατότητα της ουσιαστικής 

επαφής με τις ρίζες του, επενδύοντας στην αναζήτηση του «ωραίου», αναζητώντας την 

ομορφιά σε ένα «διαφορετικό» σχολικό περιβάλλον, που σέβεται και αγκαλιάζει τις 

πανανθρώπινες αξίες.  

Με αφορμή το συγκεκριμένο νανούρισμα από την περιοχή της Θεσσαλίας (βλ.σχετ. 

Παράρτημα Ι), πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής. 

Μοιράστηκαν δώδεκα ερωτηματολόγια σε νηπιαγωγούς που υπηρετούσαν σε σχολεία της 

Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στους νομούς: Καρδίτσας, Λάρισας, Καλαμπάκας και Τρικάλων. 

Σκοπός της εμπειρικής έρευνας ήταν να διερευνήσει τις θέσεις και τις απόψεις νηπιαγωγών 

για θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των νανουρισμάτων ως αυτοσχέδια τραγούδια 

στη δημιουργική πράξη (ως διδακτικό εργαλείο) αλλά ως δίαυλο μεταφοράς στοιχείων της 

ελληνικής λαϊκής παράδοσης σε νήπια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2019 

και τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν: στην αξιοποίηση των νανουρισμάτων ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο, στις απόψεις τους για την ενίσχυση της λαϊκής παράδοσης μέσα από 

το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, τις απόψεις τους για την αναγκαιότητα της 

χρήσης τους στην εκπαίδευση και τις απόψεις τους σχετικά με το βαθμό συμμετοχής των 

γονέων και του σχολείου στη καλλιέργεια της πολιτιστικής εκπαίδευσης των νηπίων. 

Τα ερευνητικά ευρήματα σύστησαν μία μικρή συλλογή από νανουρίσματα της 

Θεσσαλίας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), τα οποία ευρέως χρησιμοποιούνταν από τις νηπιαγωγούς 

στα νηπιαγωγεία των νομών που διεξήχθη η έρευνα και υπογράμμισαν την αναγκαιότητα της 

αξιοποίησης των νανουρισμάτων στην εκπαιδευτική πράξη, καθώς μπορεί να λειτουργήσει 

ως εργαλείο ενεργοποίησης του νηπίου σε πολιτιστικά προγράμματα,  με κύριο σκοπό την 

απελευθέρωση του καλλιτεχνικού δυναμικού τόσο των νηπίων όσο και των νηπιαγωγών 

ώστε η τυπική διδασκαλία να μεταμορφωθεί σε πολιτιστική δυναμική συλλογικής 

συμμετοχής. 
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Παράρτημα  

 

I. Νανούρισμα (Φωτεινό Τρικάλων) 

Κοιμήσου, άστρο μ,’ κοιμήσου, αυγή, κοιμήσου, νιο φιγγάρι. 

Κοιμήσου που θα σ’ αγαπάει ο νιος που θα σι πάρει. 

νάνι το κορίτσι μου να κάνει 

κοιμήσου που σου παρήγγειλα στην Πόλη τα προικιά σου, 

στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου. 

οοο, νάνι το παιδί μου να κάνει 

Κοιμήσου που σου παρήγγειλα το πάπλωμα στην Πόλη 

και σου το τελειώνανε σαράντα δυο μαστόροι. 

νάνι, το παιδί μου να κάνει 

Κοιμήσου μες στην κούνια σου, μες στ’ άσπρα τα πανιά σου 

και Παναγιά η Δέσποινα θα είναι συντροφιά σου. 

οοο, νάνι το παιδί μου να κάνει. 

 

(οπτικοακουστική καταγραφή διαθέσιμη στο: https://www.youtube.com/watch?v= zsWu 

_KSj5uk)  

 

II. Νανουρίσματα για εκπαιδευτική χρήση 

Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού (Α , Β, & Γ μέρος) (1975). Αθήνα: Οργανισμός 

Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 

Aυγέρης, M., Παπαϊωάννου, M.M., Pώτας, B., & Σταύρου, Θ. (1959). H ελληνική ποίηση 

ανθολογημένη (Γ΄ τόμος). Αθήνα: Eκδόσεις Kυψέλη.  

1. 

Ύπνε, που παίρνεις τα παιδιά, 

έλα πάρε και τούτο, 

μικρό μικρό σου το ’δωκα, 

μεγάλο φέρε μου ’το· 

μεγάλο σαν ψηλό βουνό, 

 ίσιο σαν κυπαρίσσι 

κι οι κλώνοι του ν’ απλώνονται 

σ’ ανατολή και δύση.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=%20zsWu%20_KSj5uk
https://www.youtube.com/watch?v=%20zsWu%20_KSj5uk
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2. 

Νάνι νάνι, νάνι νάνι 

ύπνον ήσυχο να κάνει. 

Να κοιμάται να μερώνει, 

να ξυπνά να μεγαλώνει· 

να κοιμάται σαν τ’ αρνάκι, 

να ξυπνά σαν τ’ αηδονάκι. 

Μην πατάτε, μη βροντάτε· 

το παιδάκι μου κοιμάται… 

  

3. 

Νάνι, θά ’ρθει η μάνα σου 

απ’ το δαφνοπόταμο 

κι από το γλυκό νερό, 

να σου φέρει λούλουδα, 

λούλουδα, τριαντάφυλλα 

και μοσκογαρούφαλα. 

  

 4. 

Κοιμήσου συ, μωράκι μου, σε κούνια καρυδένια, 

σε ρουχαλάκια κεντητά και μαργαριταρένια. 

  

Έλα, Χριστέ και Παναγιά, και πάρ’ το στους μπαξέδες 

και γέμισε τους κόρφους του λουλούδια, μενεξέδες. 

  

Κοιμήσου συ, παιδάκι μου, κι η μοίρα σου δουλεύει 

και το καλό σου ριζικό σού κουβαλεί και φέρνει. 

  

Κοιμάται νιο, κοιμάται νιο, κοιμάται νιο φεγγάρι, 

κοιμάται το παιδάκι μου στ’ άσπρο το μαξιλάρι. 

  

Ο ύπνος τρέφει τα μωρά κι η υγειά τα μεγαλώνει 

και η κυρά η Παναγιά τα καλοξημερώνει. 
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5. 

Κοιμήσου αστρί, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιο φεγγάρι, 

κοιμήσου, που να σε χαρεί ο νιος που θα σε πάρει. 

Κοιμήσου, που παράγγειλα στην Πόλη τα χρυσά σου, 

στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου. 

Κοιμήσου, που σου ράβουνε το πάπλωμα στην Πόλη 

και που σου το τελειώνουνε σαράντα δυο μαστόροι. 

Στη μέση βάνουν τον αϊτό, στην άκρη το παγόνι, 

νάνι του ρήγα το παιδί, του βασιλιά τ’ αγγόνι. 

Κοιμήσου και παράγγειλα παπούτσια στον τσαγκάρη, 

να σου τα κάνει κόκκινα με το μαργαριτάρι. 

Κοιμήσου μες στην κούνια σου και στα παχιά πανιά σου, 

κι η Παναγιά η Δέσποινα να είναι συντροφιά σου. 

  

 6. 

Να μου το πάρεις, ύπνε μου, τρεις βίγλες θα σου βάλω, 

τρεις βίγλες, τρεις βιγλάτορες κι οι τρεις αντρειωμένοι. 

Βάζω τον ήλιο στα βουνά και τον αϊτό στους κάμπους, 

τον κυρ Βοριά το δροσερόν ανάμεσα πελάγου. 

Ο ήλιος εβασίλεψε κι ο αϊτός αποκοιμήθη 

κι ο κυρ Βοριάς ο δροσερός στη μάνα του πηγαίνει: 

«Γιε μου, και πού ’σουν χτες προχτές, πού ’σουν την άλλη νύχτα; 

Μήνα με τ’ άστρα μάλωνες, μήνα με το φεγγάρι; 

Μήνα με τον αυγερινό, που ’μαστε αγαπημένοι;» 

«Μήτε με τ’ άστρα μάλωνα μήτε με το φεγγάρι 

μήτε με τον αυγερινό, οπού ’στε αγαπημένοι. 

Χρυσόν υγιόν εβίγλιζα στην αργυρή του κούνια». 

  

 

 7. 

Kοιμάται το τριαντάφυλλο κοντά στη μαντζουράνα, 

κοιμάται το παιδάκι μου με τη γλυκιά του μάνα. 

  

Kοιμάται το παιδάκι μου στην αργυρή του κούνια, 
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στην αργυρή και στη χρυσή και στη μαλαματένια. 

  

Kοιμήσου συ, παιδάκι μου, κι εγώ σε νανουρίζω, 

κι εγώ την κούνια σου κουνώ, γλυκά να σε κοιμίζω. 

  

Kοιμήσ’ αστρί, κοιμήσ’ αυγή, κοιμήσου, νιο φεγγάρι, 

κοιμήσου, κυρά θάλασσα με το χρυσό σου ψάρι. 

 

(Πηγή: Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία και Πολιτισμός. 

Διαθέσιμο στο: http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=16&cat_id=1). 

 

 

ΙΙΙ. Καταγραφή παραδοσιακών νανουρισμάτων από την Θεσσαλία 

1.Νάνι Νάνι 

 

Νάνι- νάνι και νανάκια, 

Έλα ύπνο απ’τάι βουνά 

Κι απ’ τα κρύα τα νερά, 

Έλα πάρ’ το μπέμπη, 

Για να κοιμηθεί. 

Νάνι-νάνι το παιδί μου, 

Όσο να έρθει η μάνα του 

Από τα ξύλα 

Κι απ’ το κόκκινο νερό. 

Νάνι-νάνι κούτσικο 

Σαρμανίτσα απ’ ασήμκου 

 

2.Έλα ύπνε 

Έλα ύπνε απ’ τα βουνά, 

Να κοιμηθούνε τα παιδιά. 

Έλα ύπνο από τα ίτσια, 

Να κοιμηθούνε τα κορίτσια. 

Έλα ύπνε ύπνωσέ τα, 

Και γλυκά κοίμηθησέ τα. 

http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=16&cat_id=1
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Έλα ύπνε, ύπνωσέ το, 

Παναγιά μου, φύλαξε το. 

Έλα ύπνε, ύπνωσέ το 

Και καλά αποκοίμισέ το. 

Έλα υψηλό σαν κυπαρίσσι 

Και χοντρό σαν κολοκύθι. 

 

 

3.(Χωρίς τίτλο) 

Λάτε κορίτσια, πάρτε τον, τον μπέμπη, 

Σύρτε τον στα ίτσια και στα λουλουδίτσα. 

Πάρτε τον, συρείτε τον, πάλι δω φερείτε τον. 

Νάνι-νάνι νάνι του 

Ώσπου να ‘ρθει η μάνα του, 

Να ΄ρθει και ο μπαμπάκας του 

Να του φέρει κάτιτί 

Λουκουμάκια στο χαρτί. 

Έλα ύπνε, από τα βουνά 

Και από τα κρύα τα νερά 

Να υπνώσεις το παιδί. 

Έλα ύπνε, ύπνωσέ το  

Παναϊτσα, φύλαξέ το. 

Κοιμήσου και παρήγγειλα 

Στην Πόλη τα προικιά σου, 

Στη Βενετιά τα ρούχα σου  

Και τα χρυσαφικά σου. 

 

 

4.(Χωρίς τίτλο) 

Κοιμήσου, άστρο μ’, κοιμήσου, 

Αυγή, κοιμήσου, νιό φιγγάρι. 

Κοιμήσου που θα σ’ αγαπάει ο νιός 

Που θα σι πάρει. 

Νάνι το κορίτσι μου να κάνει 
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Κοιμήσου που σου παρήγγειλα 

Στην πόλη τα προικιά σου, 

Στη Βενετιά τα ρούχα σου 

Και τα διαμαντικά σου. 

Ω ω ω, νάνι το παιδί μου να κάνει 

Κοιμήσου που σου παρήγγειλα 

Το πάπλωμα στην πόλη 

Και σου το τελειώνανε σαράντα δυο μαστόροι. 

Νάνι, το παιδί μου να κάνει 

Κοιμήσου μες στην κούνια σου 

Μες στ’ άσπρα τα πανιά σου 

Και η Παναγιά η Δέσποινα 

Θα είναι συντροφιά σου. 

Ω ω ω, το παιδί μου να κάνει. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται δυο μορφές αισθητηριακών αναπηριών, την τύφλωση και την 

κώφωση, όπως απεικονίζονται στον κινηματογράφο. Ειδικότερα, εξετάζει την απεικόνιση της 

αναπηρίας, του οικογενειακού και κοινωνικού-φιλικού περιβάλλοντος, καθώς και τη σύνδεση της 

ειδικής αγωγής και της κινηματογραφικής απεικόνισης. Η έρευνα συνιστά μια ποιοτική μελέτη. Το 

δείγμα της έρευνας συνιστούν δυο ταινίες:  Άρωμα γυναίκας (Scent of a Woman) του 1992 και  

Οικογένεια Μπελιέ (La Famille Bellier) του 2014. Η ανάλυση των ταινιών βασίστηκε στην ανάλυση 

περιεχομένου και στην ερμηνευτική μέθοδο της επαγωγικής προσέγγισης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, 

οι χαρακτήρες με διάγνωση είναι συνολικά τρεις: δυο άντρες και μια γυναίκα οι οποίοι, εμφανίζουν 

ολική απώλεια όρασης και ακοής.  Στην περίπτωση του χαρακτήρα με τύφλωση η αναπηρία προήλθε 

έπειτα από ατύχημα, ενώ στη περίπτωση των χαρακτήρων με κώφωση, η αιτιολογία ήταν εκ γενετής.  

Η αποτύπωση της αισθητηριακής αναπηρίας είναι ρεαλιστική. Η απεικόνιση του οικογενειακού και 

φιλικού-κοινωνικού περιβάλλοντος αποδίδεται διαφορετικά στις δύο ταινίες, ωστόσο, αναδεικνύεται 

ότι η κινηματογραφική απεικόνιση  συνάδει με την έρευνα της ειδικής αγωγής.  

 

Λέξεις κλειδιά: Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης, αισθητηριακές αναπηρίες ακοής, κινηματογράφος, 

ειδική αγωγή 

 

 

Abstract 

This paper deals with two forms sensory impairment, blindness and deafness as depicted in cinema. In 

particular, it examines the depiction of disability, how it addresses the social and family environment, 

and the connection between special education and cinematographic imaging. The study is a qualitative 

survey. The survey sample consists two films: Scent of a woman of 1992 and The Family Belie of 2014. 

The analysis of the films was based on the content analysis and the method of interpetation of the 

mailto:tsimpidaki@rhodes.aegean.gr
mailto:pre14024@aegean.gr
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inductive approach. According to the findings, the characters with diagnosis are total three: two men 

and one woman who show total loss of vision and hearing. In the case of the character with blindness, 

the disability caused after an accident, while in the case of characters with deafness the audiology was 

from birth. Cinematic representation of disability is realistic. Besides, the representation of amily and 

friendly-social environment is attributed differently in the two films, however, it is shown that 

cinematographic imagery is consistent with the study in special education. 

 

Key words: Sensory vision disabilities, sensory hearing disabilities, cinema, special education 

 

 

Εισαγωγή 

Οι αισθητηριακές αναπηρίες αναφέρονται σε διαταραχές ή βλάβες των αισθητηριακών 

λειτουργιών, όπως της όρασης, της ακοής, της αίσθησης, της αφής, της γεύσης, της 

όσφρησης, της αντίληψης του τρισδιάστατου χώρου ή ακόμα και συνδυασμός αυτών. Οι 

συγκεκριμένες βλάβες προκαλούν λειτουργικές διαταραχές με αντίστοιχα αποτελέσματα σε 

διάφορους τομείς, όπως στην κινητικότητα, στην ομιλία και στο λόγο, στην επικοινωνία και 

αλλού (Στεφανίδης, 2004). Η τύφλωση μπορεί να είναι επίκτητη ή εκ γενετής. Άτομο με 

τύφλωση είναι αυτό του οποίου η κεντρική οπτική οξύτητα δεν υπερβαίνει τα 20/20 στο 

καλύτερο μάτι ακόμα και με διορθωτικούς φακούς (Πολυχρονοπούλου 2012).  Η κώφωση 

είναι μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία οι προσλαμβανόμενοι αισθητηριακοί ήχοι  

δεν έχουν καμία πραγματολογική σημασία στην καθημερινή ζωή του οικείου ατόμου. Τα 

άτομα με κώφωση μπορούν να προσλαμβάνουν ορισμένους ήχους αλλά αδυνατούν να 

χρησιμοποιήσουν την υπολειπόμενη ακουστική τους ικανότητα για να κατανοούν το  

περιεχόμενο της ομιλίας (Στασινός, 2016).  

Τα τελευταία χρόνια η αναπηρία προβάλλεται ολοένα και περισσότερο στα κείμενα 

μαζικής κουλτούρας, αν και συνεχίζει να κατέχει μικρό μερίδιο της μιντιακής προβολής σε 

σχέση με άλλα κοινωνικά ζητήματα (Renwick, 2014). Όμως, η ολοένα συχνότερη προβολή της 

αναπηρίας γεννά αναπαραστάσεις και  αναπαράγει στερεότυπα (Levers, 2001). Η τέχνη και 

η αναπηρία είναι  δύο έννοιες που στις συνειδήσεις της πλειονότητας  της κοινής γνώμης 

είναι αντικρουόμενες. Δύο έννοιες που κατ’ επίφαση  είναι αντίθετες χωρίς κανένα σημείο 

συνάφειας. H τέχνη για τους περισσότερους αποτελεί μονοδιάστατα μια έκφραση του 

ωραίου, του ιδανικού. Κι όμως για πολλούς σύγχρονους καλλιτέχνες, με την προσπάθεια που 

καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια από τα αναπηρικά κινήματα σε όλο τον κόσμο να 

επικοινωνήσουν την πραγματική έννοια της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης 
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ποικιλομορφίας, η αναπηρία αποτελεί μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης για δημιουργία, μια 

προσέγγιση που δεν γίνεται όμως εύκολα αποδεκτή (Ρέλλας, 2007). 

Η έρευνα στην Ελλάδα αναδεικνύει ότι γίνεται λόγος για τη στερεοτυπική αντίληψη στα 

θέματα αναπηρίας μέσω της θετικής υπερβολής και της αρνητικής αναπαράστασης. Η 

υπέρμετρη χρήση θετικών χαρακτηρισμών (π.χ. ειδικές ικανότητες), στις περιπτώσεις όπου 

ο χαρακτηρισμός δεν συνοδεύει κάποιο επίτευγμα, θεωρείται αρνητικός διότι παραπέμπει 

κατευθείαν στην αναπηρία του ατόμου και όχι στην ανθρώπινη υπόστασή του. Αναφέρεται, 

επίσης, πως σε έρευνα του περιοδικού «Ισοτιμία», τα ίδια τα άτομα με αναπηρία εκφράζουν 

την έντονη αντίθεσή τους με τη χρήση παρόμοιων ισοδύναμων χαρακτηρισμών του όρου 

«ειδικές ικανότητες» (Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, 

2006). Ταυτόχρονα, η εικόνα του ανθρώπου με αναπηρία που προβάλλουν τα ΜΜΕ, με τις 

οποίες εξαιρέσεις απλώς να επιβεβαιώνουν τον κανόνα, είναι ψευδής. Ψευδής, υπό την 

έννοια ότι κινείται σε δυο αντιδιαμετρικά άκρα, εξαιρώντας τον «μέσο» πολίτη με αναπηρία 

που αποτελεί την συντριπτική πλειοψηφία. Τα δύο αντιδιαμετρικά άκρα είναι τα εξής: Είτε ο 

άνθρωπος με αναπηρία παρουσιάζεται με τρόπο τέτοιο ώστε να προκαλεί οίκτο 

(θυματοποίηση), είτε παρουσιάζεται ως «ήρωας της ζωής» και/ή άνθρωπος με ειδικές 

ικανότητες (Σκορδίλης, 2006).  

Η έρευνα στον διεθνή χώρο επισημαίνει ότι ο κινηματογράφος προσφέρει στους θεατές 

πληροφόρηση σχετικά με τη φύση της αναπηρίας, που ανεξάρτητα από την ακρίβεια των 

απεικονίσεων της, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις στάσεις και τις αντιλήψεις των θεατών 

προς τα άτομα με αναπηρία (Black & Pretes, 2007). O Nelson (1994) σημειώνει επτά 

στερεότυπα για την αναπηρία, όπως αυτά αναδύονται στις κινηματογραφικές αφηγήσεις. Η 

πρώτη στερεοτυπική αναπαράσταση απεικονίζει τα άτομα ως έχοντα  ανάγκη φροντίδας ή 

θεραπείας και η αναπηρία εκλαμβάνεται ως μια τραγωδία που απαιτεί τη συμπάθεια και τη 

φιλανθρωπία. Η δεύτερη εστιάζει στο θάρρος την αντοχή και την αποφασιστικότητα του 

ατόμου να ξεπεράσει την αναπηρία του και η  τρίτη περιγράφει το άτομο ως κακό με 

εγκληματικές προθέσεις. Η τέταρτη περιγράφει τη ζωή του ως μη έχουσα αξία, και επομένως 

παρουσιάζει την αναπηρία ως μια σωματική εξάρτηση και δυστυχία, που συνεπάγεται τη 

στέρηση της αυτονομίας και της αυτοδιάθεσης. Η πέμπτη στερεοτυπική αναπαράσταση, 

παρουσιάζει το άτομο ως απροσάρμοστο που χρειάζεται τους μη έχοντες αναπηρία για να 

αποκτήσει γνώση για τον εαυτό του και η έκτη παρουσιάζει το άτομο ως βάρος για το 

οικογενειακό περιβάλλον, στερεότυπο που χρησιμοποιείται για να επιτονίσει τη 

γενναιοδωρία των υπολοίπων. Το τελευταίο και έβδομο στερεότυπο παρουσιάζει το άτομο 
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ως ανίκανο να ζήσει μια επιτυχημένη ζωή, ουσιαστικά η υπόσταση του ατόμου καθορίζεται 

από την αναπηρία του και όχι από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά (Black & Pretes, 2007). 

Στην έρευνα των Black & Pretes (2007) μελετήθηκαν 18 ταινίες, μεταξύ των ετών 1978 

έως 2004, όπου απεικονίζονταν χαρακτήρες με αναπηρία. Οι ερευνητές παρατήρησαν, στο 

συγκεκριμένο δείγμα, πως το άτομο με αναπηρία διέθετε ολοκληρωμένη προσωπικότητα, η 

οποία, κυρίως, δεν καθοριζόταν από την αναπηρία του. Επίσης, οι χαρακτήρες με αναπηρία 

αρκετά συχνά παρουσίαζαν χαρακτηριστικά όπως επιμονή, αποφασιστικότητα, και να 

αγωνίζονται για ένα σκοπό, αλλά και πικρία, θυμό και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. 

Όσον αφορά στην κοινωνική ένταξη τους, στις περισσότερες ταινίες, οι χαρακτήρες με 

αναπηρία απεικονίζονταν ως άτομα μοναχικά που βίωναν κοινωνικό αποκλεισμό. Οι Black & 

Pretes (2007) διερεύνησαν τις κοινωνικές σχέσεις που συνάπτουν οι χαρακτήρες με 

αναπηρία και συγκεκριμένα εντόπισαν πως οι περισσότεροι χαρακτήρες ανέπτυξαν φιλικές 

σχέσεις με άτομα χωρίς αναπηρία, ενώ 7 από τους 18 χαρακτήρες που μελετήθηκαν είχαν 

συντροφικές σεξουαλικές σχέσεις.  

 

Η παρούσα εργασία 

Στην παρούσα εργασία, προσεγγίζεται η απεικόνιση της τύφλωσης και της κώφωσης και κατά 

πόσο ο κινηματόγραφος, μέσα από ταινίες, μπορεί να αποδώσει αυτές τις δυο αισθητηριακές 

αναπηρίες. 

Τα άτομα με αναπηρία απέδειξαν ότι μπορούν να είναι πρωταγωνιστές τόσο στη ζωή όσο 

και στον κινηματογράφο. Εδώ και μερικές δεκαετίες ο κινηματογράφος στις περισσότερες  

χώρες του κόσμου, επιλέγει ως  πρωταγωνιστές σε αρκετές ταινίες άτομα με αναπηρία. Με 

γνώμονα δυο ταινίες, που οι πρωταγωνιστές φέρουν αισθητηριακές αναπηρίες κώφωσης και 

τύφλωσης η παρούσα εργασία επιδιώκει να εξετάσει: 

- τον τρόπο που απεικονίζονται οι αισθητηριακές  αναπηρίες όρασης και ακοής  στον 

κινηματογράφο. 

- το πώς απεικονίζεται το οικογενειακό και φιλικό/κοινωνικό περιβάλλον. 

- τη σύνδεση ειδικής αγωγής και κινηματογραφικής  απεικόνισης. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

1. Πώς απεικονίζονται οι αισθητηριακές αναπηρίες της τύφλωσης και κώφωσης στην 

κινηματογραφική ταινία;  

2. Πώς απεικονίζεται το οικογενειακό περιβάλλον; 

3. Πώς απεικονίζεται το φιλικό – κοινωνικό περιβάλλον; 
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4. Πώς συνδέεται η ειδική αγωγή με την κινηματογραφική απεικόνιση; 

 

Μεθοδολογία έρευνας 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην εξέταση του ατόμου με αισθητηριακή αναπηρία (όρασης 

και ακοής) μέσα από δυο κινηματογραφικές ταινίες. 

Η  έρευνα συνιστά μια ποιοτική  μελέτη, η οποία βασίστηκε στην ανάλυση περιεχομένου 

και ειδικότερα,  στην ερμηνευτική μέθοδο της επαγωγικής  προσέγγισης. Η ποιοτική έρευνα 

μας επιτρέπει , σε κάποιο βαθμό, να έχουμε πρόσβαση στην υποκειμενική εμπειρία ή 

προοπτική των άλλων, στα υποκειμενικά τους νοήματα. Σε όλη τη ποιοτική ερευνητική 

διαδικασία το κύριο  ενδιαφέρον του ερευνητή εστιάζεται στη σύλληψη και κατανόηση των 

νοημάτων που τα υποκείμενα της έρευνας έχουν για το υπό διερεύνηση ζήτημα, και όχι τόσο 

στα νοήματα που πηγάζουν από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας (‘Ισαρη & Πουρκός, 

2015). 

 

 Δείγμα 

Το δείγμα έρευνας συνιστούν δύο ταινίες το Άρωμα Γυναίκας (1992) και Οικογένεια Μπελιέ 

(2014). Πιο αναλυτικά: 

Άρωμα Γυναίκας 

 

Το Άρωμα Γυναίκας (1992)  είναι μια δραματική  ταινία σε σκηνοθεσία του Martin Brest 

και σενάριο των Bo Goldman, Giovanni  Arpino και Dino Risi.  Η ταινία βασίστηκε στην 

νουβέλα του Giovanni Arpino  «Il Buio E Il Miele». Κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες  Πολιτείες 

Αμερικής το 1992 και έχει διάρκεια 157 λεπτά (2 ώρες και 37 λεπτά).  

Βασικοί πρωταγωνιστές είναι : Al Pacino, Chris O΄ Donnel , Philip Seymour Hoffman, 

Gabrielle Anwar, Ron Eldard. 



 

[202] 
 

Υπόθεση ταινίας: Η ταινία αφηγείται τη ζωή ενός τυφλού, απόστρατου, αλκοολικού και 

ιδιότροπου συνταγματάρχη, του Frank Slade, του οποίου η ζωή αλλάζει ριζικά, όταν ένας 

νεαρός φοιτητής ο Charlie Simms αναλαμβάνει να του κρατήσει συντροφιά κατά τη διάρκεια 

των Ευχαριστιών. Ένα ταξίδι στην Νέα Υόρκη, μια βόλτα με Ferrari και λίγο άρωμα γυναίκας 

θα τους φέρουν πιο κοντά.  

 

Η  Οικογένεια Μπελιέ (2014) 

 

 

Η  Οικογένεια Μπελιέ (2014) συνιστά μια γαλλική κωμωδία  σε σκηνοθεσία του  Eric 

Lartigau και σενάριο των Victoria Bedos και Carre de Malberg.  

Πρωταγωνιστές είναι οι : Louane Emera, Francois Damiens, Karin Viard, Eric Elmosino. 

Η ταινία κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 2014 και έχει διάρκεια 106 λεπτά (1 ώρα και 46 

λεπτά). 

Υπόθεση ταινίας: Στην οικογένεια των Μπελιέ, η 16χρονη Πόλα είναι αυτή που κάνει τη 

δουλειά του διερμηνέα και για τους κωφούς γονείς και τον αδελφό της σε καθημερινή βάση, 

ειδικά όσον αφορά την οικογενειακή φάρμα. Μια ημέρα, υπό την ενθάρρυνση του μουσικού 

της δασκάλου που ανακαλύπτει το ταλέντο της στο τραγούδι, ο Πόλα αποφασίζει να λάβει 

μέρος σε ανάλογο διαγωνισμό. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να αφήσει πίσω την 

οικογένεια της και να κάνει τα πρώτα της ουσιαστικά βήματα στην εφηβεία.  

 

Ανάλυση Δεδομένων 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση δεδομένων είναι η ποιοτική ανάλυση 

περιεχομένου και ειδικότερα, η ερμηνευτική μέθοδος της επαγωγικής προσέγγισης. Η 

ανάλυση περιεχομένου (content analysis) αναλύει τις κοινωνικές προεκτάσεις και συνέπειες 



 

[203] 
 

της κοινωνικής επικοινωνίας (Ιωσηφίδης, 2003). Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει προταθεί και 

καθιερωθεί ως μία εκ των καλυτέρων τεχνικών έρευνας στους κόλπους των κοινωνικών 

επιστημών και των επιστημών του ανθρώπου, εφόσον αυτή στοχεύει στην «αντικειμενική 

περιγραφή του φανερού περιεχομένου της επικοινωνίας γραπτού ή προφορικού λόγου», με 

τελική επιδίωξη την ερμηνεία. Η ανάλυση περιεχομένου αποτελεί την βασική μέθοδο της 

έμμεσης παρατήρησης (Τζάνη 2005). Η ερμηνευτική μέθοδος δηλώνει τον τρόπο 

προσέγγισης, ανάλυσης και ερμηνείας θεολογικών, φιλολογικών, νομικών κειμένων 

κειμένων, έργων τέχνης και φιλοσοφικών κειμένων κειμένων. Αποβλέπει στην όσο το 

δυνατόν πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση των έργων αυτών (Πηγιάκη, 2004). Η μέθοδος 

αυτή επιχειρεί να συλλάβει τους τρόπους με τους οποίους άτομα ή ομάδες προσδίδουν 

νόημα στον κοινωνικό τους κόσμο και οικοδομούν τη βιωμένη εμπειρία τους σχετικά με το 

εξεταζόμενο φαινόμενο (Τσιώλης, 2015). 

Ως μονάδα ανάλυσης ορίζεται η κινηματογραφική ταινία ενώ ως κατηγορίες ανάλυσης, 

οι ακόλουθες: 

1η κατηγορία ανάλυσης: Απεικόνιση αισθητηριακής αναπηρίας 

Υποκατηγορίες:  

▪ Διάγνωση 

▪ Αιτιολογία 

▪ Δημογραφικά ατόμου με αισθητηριακή αναπηρία: φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση  

2η κατηγορία ανάλυσης: Απεικόνιση οικογενειακού περιβάλλοντος 

Υποκατηγορίες:  

▪ Ύπαρξη ή όχι οικογενειακού περιβάλλοντος 

▪ Άτομα που απαρτίζουν το οικογενειακό περιβάλλον  

▪ Σχέσεις χαρακτήρα με οικογενειακό περιβάλλον 

▪ Σχέσεις οικογενειακού περιβάλλοντος περιβάλλοντος με χαρακτήρα 

με αισθητηριακή αναπηρία 

3η κατηγορία ανάλυσης: Απεικόνιση φιλικού-κοινωνικού περιβάλλοντος 

Υποκατηγορίες:  

▪ Ύπαρξη ή όχι φιλικού-κοινωνικού περιβάλλοντος 

▪ Άτομα που απαρτίζουν το φιλικό-κοινωνικό περιβάλλον  

▪ Σχέσεις χαρακτήρα με φιλικό-κοινωνικό περιβάλλον 

▪ Σχέσεις φιλικού-κοινωνικού περιβάλλοντος με χαρακτήρα με 

αισθητηριακή αναπηρία 
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4η κατηγορία ανάλυσης: Σύνδεση ειδικής αγωγής και κινηματογραφικής απεικόνισης 

Υποκατηγορίες:  

▪ Κινηματογραφική απεικόνιση: ρεαλιστική, φαντασιακή ή μικτή 

▪ Σύνδεση ή μη της  κινηματογραφικής απεικόνισης με την έρευνα 

στην ειδική αγωγή σχετικά με την τύφλωση και την κώφωση 

 

Ευρήματα  

Απεικόνιση αναπηρίας  

Στην ταινία  Άρωμα Γυναίκας: 

- Η  αισθητηριακή αναπηρία του εξεταζόμενου χαρακτήρα είναι η τύφλωση και η 

αιτιολογία είναι επίκτητη. 

- Ο χαρακτήρας με διάγνωση είναι ο Φρανκ Σλεηντ, πρώην Συνταγματάρχης του 

Αμερικανικού Στρατού.   

- Απέκτησε την αναπηρία του έπειτα από ατύχημα στον χώρο εργασίας του όπου μια 

χειροβομβίδα εξερράγη στα χέρια του (50:48 sec). 

- Ο χαρακτήρας εμφανίζει άρνηση και μη αποδοχή της αναπηρίας του. Παρουσιάζεται 

ως ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα την παρούσα κατάστασή 

του, και αναπολεί συχνά τη παλιά του ζωή και αυτό γιατί η αναπηρία του προήλθε 

ύστερα από ατύχημα. Η τύφλωση είχε αντίκτυπο τόσο στον χαρακτήρα του που ήταν 

δύστροπος, οξύθυμος και ιδιαίτερα ειρωνικός απέναντι σε οποιοδήποτε 

προσπαθούσε να τον προσεγγίσει (10:20 sec), (20:36 sec) αλλά και στην ψυχολογική 

του κατάσταση που παρουσιάστηκε ιδιαίτερα κλονισμένη με τον ίδιο να θέλει να 

βάλει τέλος στην ζωή του χρησιμοποιώντας το όπλο της υπηρεσίας του (68:30 sec). 

Επιβιώνει με το επίδομα αναπηρίας,  το οποίο εκείνος  χαρακτηρίζει ως επίδομα 

ανικανότητας (48:47 sec). Επιπρόσθετα, παρουσιάζει και μεγάλη εξάρτηση από το 

αλκοόλ συγκεκριμένα από το ουίσκι και αυτό διαφαίνεται σε αρκετά σημεία της 

ταινίας (15:29 sec), (33:55  sec), (48:36 sec) 

- Στην ταινία Οικογένεια Μπελιέ: 

- Η αισθητηριακή αναπηρία των εξεταζόμενων χαρακτήρων με διάγνωση είναι η 

κώφωση και η αιτιολογία είναι εκ γενετής. 

- Οι χαρακτήρες της ταινίας  με διάγνωση είναι δυο, το ζεύγος Ρουντόλφ και Ζιζί 

Μπελιέ. Πρόκειται για ένα παντρεμένο ζευγάρι ηλικίας  γύρω στα πενήντα  ο άντρας 

και  περίπου σαράντα η γυναίκα. Πιο αναλυτικά: 
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- (α) Ρουντόλφ Μπελιέ: Ο χαρακτήρας της ταινίας που εξετάστηκε είναι αυτός 

του Ρουντόλφ Μπελιέ, με κώφωση. Πρόκειται για ένα άντρα ηλικίας περίπου 

πενήντα.  Έχει οργανώσει τη δική του φάρμα και παράγει γαλακτοκομικά 

προϊόντα τα οποία πουλά σε υπαίθριο παζάρι της περιοχής. Επιπλέον θέτει 

υποψηφιότητα για δήμαρχος της περιοχής. Απέκτησε την αναπηρία του από 

την γέννηση του. 

- (β) Ζιζί Μπελιέ: Ο χαρακτήρας που εξετάστηκε είναι αυτός της Ζιζί Μπελιέ, 

με κώφωση. Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικίας λίγο μετά τα σαράντα.  

Παντρεύτηκε τον Ρουντόλφ, και ζουν μαζί στη φάρμα με τα παιδιά  τους. 

Είναι η τυπική μητέρα που φροντίζει για όλα. Απέκτησε την αναπηρία της 

από τη γέννηση της.  

- Η ταινία αποδίδει μία λειτουργική καθημερινότητα των χαρακτήρων. Πιο αναλυτικά, 

και οι δύο χαρακτήρες με κώφωση που από τη γέννηση τους έχουν την αναπηρία, 

την οποία προσάρμοσαν εξαιρετικά στην καθημερινότητα τους και δεν της 

επέτρεψαν να σταθεί εμπόδιο στην ζωή και στα όνειρα τους. Δημιούργησαν τη δική 

τους οικογένεια, δραστηριοποιήθηκαν με επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα 

συγκροτώντας επιτυχώς τη δική τους φάρμα και τον δικό τους χώρο στο υπαίθριο 

παζάρι της περιοχής  πουλώντας γαλακτοκομικά προϊόντα (14:05 sec). Επιπλέον, ο 

Ρουντόλφ αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα ως δήμαρχος της περιοχής. (18:09 

sec) 

 

Απεικόνιση οικογενειακού περιβάλλοντος 

Στην ταινία  Άρωμα Γυναίκας: 

- Ο Φρανκ Σλεηντ είναι άγαμος και δεν έχει αποκτήσει τη δική του οικογένεια. 

- Οι μόνοι συγγενείς του είναι ο αδερφός του και μια μακρινή ανιψιά του η οποία τον 

φροντίζει. 

- Στην ταινία παρουσιάζεται κυρίως ένα ανύπαρκτο και απομακρυσμένο 

οικογενειακό περιβάλλον 

- Οι σχέσεις του Φρανκ με την οικογένεια του είναι τεταμένες. Φαίνεται ότι κανένας 

δεν ενδιαφέρεται για εκείνον εκτός από μια μακρινή ανιψιά του, η οποία τον 

φροντίζει και μένει με την οικογένεια της στο σπίτι της. Από τους συγγενείς πρώτου 

βαθμού έχει μόνο έναν μεγαλύτερο  αδερφό που ζει μακριά και ο Φρανκ  είναι ο 

μόνος που επιδιώκει την οποιαδήποτε επαφή μαζί του. Μάλιστα την Ημέρα των 

Ευχαριστιών, θεωρώντας πως είναι μια οικογενειακή γιορτή τον επισκέφτηκε 
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απρόσκλητος πράγμα που δεν φάνηκε να αρέσει καθόλου στον αδερφό και στα 

μέλη της οικογένειας του κάνοντας φανερή την αντιπάθεια προς το πρόσωπο του  

(48:25). Η μόνη που τον φροντίζει και τον αγαπάει πραγματικά είναι η ανιψιά του. 

Τον θεωρεί οικογένεια της, δεν δείχνει κανένα οίκτο προς το πρόσωπο του και παρά 

τις συνεχείς ειρωνείες και προσβολές του Φρανκ προς εκείνη, δείχνει κατανόηση 

δεδομένης της κατάστασης του (28:21 sec). Είναι άγαμος και δεν έχει αποκτήσει τη 

δική του οικογένεια. 

 

Στην ταινία Οικογένεια Μπελιέ: 

- Εμφανίζονται δυο χαρακτήρες, που είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι. 

- Πρόκειται για μια δεμένη και υποστηρικτική οικογένεια. 

- Έχουν αποκτήσει δυο παιδιά την Πόλα και τον Κεντάν. Στην οικογένεια των Μπελιέ η 

Πόλα είναι η μόνη που γεννήθηκε με την δυνατότητα ακοής. Ουσιαστικά, κάνει τη 

δουλειά του διερμηνέα για τους γονείς με κώφωση και ειδικά, για θέματα που 

αφορούν στη φάρμα.  

- Η Ζιζί ήταν το πρότυπο της τυπικής μητέρας που φρόντιζε για όλα και δεν διέφερε 

από τις μητέρες με πλήρη ακοή.  

- Ο Ρουντόλφ και η Ζιζί υποστήριξαν ένθερμα την απόφαση της κόρης τους να 

σπουδάσει μουσική σε μια σχολή μακριά από τη φάρμα και δεν την εμπόδισαν να 

ακολουθήσει τα όνειρα της (102 sec). Επίσης στην υποψηφιότητα του Ρουντόλφ ως 

δήμαρχος  η οικογένεια του στήριξε ένθερμα την απόφαση του (13:07 sec). Συνεπώς, 

αποτελούσαν πρότυπο οικογένειας.  

 

Απεικόνιση φιλικού-κοινωνικού περιβάλλοντος 

Στην ταινία  Άρωμα Γυναίκας: 

- Ο Frank δεν έχει φίλους και καμία συναναστροφή με κάποιο άλλο άτομο πέρα από 

την ανιψιά του και την οικογένεια της. 

- Στη ζωή του ξαφνικά μπαίνει ο νεαρός φοιτητής Charlie για να τον φροντίσει για ένα 

Σαββατοκύριακο. 

- Μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια ισχυρή φιλία και οι δύο άντρες άσκησαν επιρροή ο 

ένας στον άλλο. 

- Πιο αναλυτικά, η ταινία προβάλει την ανάπτυξη μίας ισχυρής φιλίας ανάμεσα στον 

πρωταγωνιστή και σε έναν νεαρό φοιτητή. Ο χαρακτήρας φαίνεται να έχει κλειστεί 

στον εαυτό του, αποφεύγοντας την όποια κοινωνική επαφή. Δεν έχει  φίλους και 
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περνάει το χρόνο του απομονωμένος στο δωμάτιο του. Ξαφνικά, στη ζωή του 

μπαίνει ένας νεαρός φοιτητής  ονόματι Τσάρλι τον οποίο έχει προσλάβει η ανιψιά 

του για να τον φροντίσει όσο εκείνη θα λείπει με την οικογένεια της  για μια εκδρομή 

ένα Σαββατοκύριακο. Η αρχική συνάντηση των δυο αντρών ήταν ανεπιτυχής (9:49 

sec) με τον Φρανκ να ειρωνεύεται και να υπομονεύει διαρκώς τον Τσάρλι. Στην 

πορεία αναγκάζεται να συμβιβαστεί. 

- Ταυτόχρονα, αποτυπώνεται και μία σχέση επιρροής. Ο Τσάρλι ήταν εκείνος που 

ουσιαστικά έσωσε τον Φρανκ από την απόπειρα αυτοκτονίας που πήγε να πράξει 

(70:23 sec) κάνοντας τον να αναθεωρήσει την ζωή του και να αντιμετωπίζει με 

αισιοδοξία την κάθε δυσκολία που θα συναντήσει. Επίσης και ο Φρανκ  με τον 

ισχυρό του λόγο υποστήριξε τον Τσάρλι  στο πειθαρχικό συμβούλιο του κολλεγίου 

του αποτρέποντας την επ αορίστων αποβολή του (140:16 sec). Οι δύο άντρες 

ανέπτυξαν μια ισχυρή φιλία ασκώντας ο ένας επιρροή στη ζωή του άλλου παρά τις 

δυσκολίες που αντιμετώπιζαν αρχικά. 

 

Στην ταινία Οικογένεια Μπελιέ: 

- Η οικογένεια είναι αποδεκτή από όλους και έχουν δημιουργήσει ένα ευρύ φιλικό - 

κοινωνικό περιβάλλον και έχουν αποκτήσει ισχυρές διαπροσωπικές και κοινωνικές 

σχέσεις. 

- Οι φίλοι τους δεν περιορίζονται μόνο  σε άτομα με αναπηρία αλλά και σε ανθρώπους 

με πλήρη ακοή. 

- Όταν ο Ρουντόλφ αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα ως δήμαρχος, γύρω του 

συσπειρώθηκαν αρκετά άτομα στηρίζοντας τον ηθικά αλλά και με τη θετική τους 

ψήφο (25:06 sec).  

- Η οικογένεια είναι ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους χωρίς να προκαλούν οίκτο και σχεδόν 

κανένας δεν τους αποδοκίμασε ή τους χλεύασε.  

 

Σύνδεση ειδικής αγωγής και κινηματογραφικής απεικόνισης 

Στην ταινία  Άρωμα Γυναίκας: 

- Η αποτύπωση της αισθητηριακής αναπηρίας είναι ρεαλιστική και η 

κινηματογραφική απεικόνιση συνάδει με την έρευνα της ειδικής αγωγής. 

- Σε κανένα σημείο της ταινίας δεν παρουσιάστηκε διαστρέβλωση της  αισθητηριακής 

αναπηρίας της όρασης. Δεν υπήρξε καμία υπερβολή και ο ηθοποιός ενσάρκωσε 

πιστά έναν άνθρωπο με τύφλωση. 
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- Ο χαρακτήρας χρησιμοποιεί τη βοηθητική ράβδο και οι κινήσεις του είναι 

προσεγμένες όπως διευκολύνουν την καθημερινότητα του και την αναγνώριση 

προσώπων μέσω αφής. Πιο αναλυτικά, ο χαρακτήρας στην καθημερινότητα του έχει 

προσαρμόσει τις κινήσεις του, ώστε να είναι λειτουργικός. Χρησιμοποιεί τη 

βοηθητική ράβδο για να κινείται χωρίς εμπόδια και έχει αναπτύξει την αίσθηση της 

αφής για να μπορεί να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά των προσώπων και διάφορα 

αντικείμενα (15:13 sec). 

 

Στην ταινία Οικογένεια Μπελιέ: 

- Η αποτύπωση της αισθητηριακής αναπηρίας είναι ρεαλιστική και η 

κινηματογραφική απεικόνιση συνάδει με την έρευνα της ειδικής αγωγής.  

- Σε κανένα σημείο της ταινίας δεν παρουσιάστηκε διαστρέβλωση της  αισθητηριακής 

αναπηρίας της κώφωσης. Δεν υπήρξε καμία υπερβολή και οι ηθοποιοί ενσάρκωσαν 

πιστά ανθρώπους με κώφωση. 

- Οι χαρακτήρες για την επικοινωνία τους χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα ως 

μέσω επικοινωνίας. Η επικοινωνία των χαρακτήρων γίνεται με τη χρήση της 

νοηματικής γλώσσας που αποτελεί μέσο επικοινωνίας για άτομα με αισθητηριακή 

αναπηρία της ακοής. Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας έγινε λειτουργική χρήση της 

νοηματικής γλώσσας από όλους τους ηθοποιούς χωρίς να υπάρχει καμία μορφή 

σατυρικού χαρακτήρα. 

- Οι ηθοποιοί ερμηνεύουν πιστά τους ρόλους των ατόμων με κώφωση, και  ειδικότερα 

γονέων με αναπηρία. 

 

Συζήτηση 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να εξετάσει: 

▪ την απεικόνιση των αισθητηριακών αναπηριών της κώφωσης και της ακοής  στον 

κινηματογράφο,  

▪ την απεικόνιση του οικογενειακού περιβάλλοντος ,  

▪ την απεικόνιση του κοινωνικού-φιλικού περιβάλλοντος και  

▪ τη σύνδεση ειδικής αγωγής και κινηματογραφικής απεικόνισης. 

Η απεικόνιση  της αισθητηριακής αναπηρίας της τύφλωσης παρουσιάστηκε μέσα από το 

Άρωμα Γυναίκας και τον χαρακτήρα με διάγνωση του Φρανκ Σλεηντ. Η αναπηρία προήλθε σε 

εκείνον ύστερα από ατύχημα στον εργασιακό του χώρο όπου σύμφωνα με μελέτες εκεί 

πραγματοποιούνται  όπως επίσης, τα περισσότερα ατυχήματα αφορούν στους άντρες παρά 
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τις γυναίκες και η αναλογία είναι περίπου έξι προς ένα (Πολυχρονοπούλου, 2012). Η 

απεικόνιση της αισθητηριακής αναπηρίας της κώφωσης παρουσιάστηκε μέσα από έναν 

άντρα και μια γυναίκα. Αμφότεροι, είναι άτομα με κώφωση από τη γέννηση τους και 

κληρονόμησαν την αναπηρία τους στο ένα από τα δύο παιδιά τους. Η αιτιολογία και η 

κληρονομικότητα της αναπηρίας επιβεβαιώνεται και βιβλιογραφικά (Στασινός, 2016; 

Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον στην περίπτωση της τύφλωσης ο χαρακτήρας 

παρουσιάστηκε άγαμος με ανύπαρκτες σχέσεις με την οικογένεια του.  Σε αρκετές ταινίες τα 

άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται συνήθως ως βάρος για το οικογενειακό περιβάλλον, 

στερεότυπο που χρησιμοποιείται για να επιτονίσει τη γενναιοδωρία των υπολοίπων. 

Διαπιστώθηκε ότι οι οικείοι  του, στην  πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, τον εγκατέλειψαν 

και αδιαφορούν για εκείνον και ουσιαστικά την φροντίδα του την ανέλαβε μια μακρινή 

συγγενής του. Στην περίπτωση της κώφωσης, οι χαρακτήρες με διάγνωση αποτελούν 

παντρεμένο ζευγάρι που δημιούργησε τη δική του οικογένεια. Δεν διαφέρουν από τους 

ανθρώπους με πλήρη ακοή. Παρουσιάζονται ως άνθρωποι με όνειρα, που παλεύουν για την 

καλύτερη ποιότητα της ζωής, που είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες με πλήρη αποδοχή 

της αναπηρίας τους, στην οποία  δεν επέτρεψαν να τους καταβάλει και να εμποδίσει τους 

στόχους και τα όνειρα τους. Αυτό διαπιστώθηκε και στην έρευνα των Black & Pretes (2007), 

όπου αρκετοί χαρακτήρες του κινηματογράφου παρουσιάστηκαν ως ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες  που δεν καθορίζονταν από την αναπηρία τους. Επίσης, οι ποικίλες 

αναπαραστάσεις, επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις ατόμων με το αναπηρία με το 

οικογενειακό περιβάλλον τους επιβεβαιώνεται και βιβλιογραφικά (Τσιμπιδάκη, 2013; 

Seligman & Darling, 2007). 

Σχετικά με το φιλικό – κοινωνικό περιβάλλον ο χαρακτήρας με τύφλωση παρουσιάστηκε 

ως οξύθυμος, απόμακρος και ειρωνικός χαρακτήρας. Παρουσίασε εξάρτηση από το αλκοόλ 

και αυτοκτονικές τάσεις.  Επίσης παρουσιάστηκε δυσκολία και δυσπιστία ως προς την 

προσέγγιση από άλλα άτομα. Παρουσιάστηκε πιστά, όπως και αρκετοί χαρακτήρες με 

αναπηρία ως άτομα που δεν προσαρμόστηκαν με την παρούσα κατάσταση της υγείας τους 

και πιστεύουν ότι η ζωή τους δεν έχει καμία αξία (Black & Pretes, 2007). Στο τέλος, παρά τις 

δυσκολίες κατάφερε να συνδεθεί φιλικά με τον νεαρό φοιτητή Τσάρλι. Στον αντίποδα, οι 

χαρακτήρες με κώφωση καταρρίπτουν τα στερεότυπα που παρουσιάζονται στις 

περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές για την απεικόνιση της αναπηρίας στον 

κινηματογράφο, παρουσιάζοντας τους ως χαρακτήρες κοινωνικούς, με πλήρη αποδοχή της 
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αναπηρίας τους, χωρίς να προκαλούν οίκτο  και χωρίς ασφαλώς να έχουν ανάγκη την 

φροντίδα κανενός.  

Όσον αφορά στην σύνδεση ειδικής αγωγής και κινηματογραφικής απεικόνισης, 

παρουσιάστηκαν επιτυχώς και χωρίς διαστρεβλώσεις οι αναπηρίες και των τριών 

χαρακτήρων με διάγνωση.  Τόσο στην τύφλωση όσο και στην κώφωση παρουσιάστηκαν 

πιστά τα χαρακτηριστικά τους, τα μέσα που χρησιμοποιούν για διευκόλυνση της 

καθημερινότητας τους, όπως η βοηθητική ράβδος και η χρήση της νοηματικής γλώσσας. 

Παράλληλα, η κινηματογραφική απεικόνιση της σχέσης του άμεσου οικογενειακού αλλά και 

κοινωνικού περιβάλλοντος με τον χαρακτήρα με αναπηρία συνάδει με την πραγματικότητα 

της ειδικής αγωγής, καθώς κάθε άτομο και οικογένεια με μέλος με αναπηρία αποτελεί μια 

μοναδική, ξεχωριστή περίπτωση (Τσιμπιδάκη, 2013). 

 

Συμπεράσματα 

Με βάση την έρευνα προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

- Oι χαρακτήρες με διάγνωση είναι συνολικά τρεις: δυο άντρες και μια γυναίκα οι 

οποίοι, εμφανίζουν ολική απώλεια όρασης και ακοής.   Στην περίπτωση του 

χαρακτήρα με τύφλωση η αναπηρία προήλθε έπειτα από ατύχημα, ενώ στη 

περίπτωση των χαρακτήρων με κώφωση, η αιτιολογία ήταν εκ γενετής.   

- Η αποτύπωση της αισθητηριακής αναπηρίας είναι ρεαλιστική. Πιο αναλυτικά, στην 

ταινία Άρωμα Γυναίκας ο χαρακτήρας που εξετάστηκε ήταν αυτός του Φρανκ Σλεηντ 

με τύφλωση την οποία απέκτησε ύστερα από ατύχημα στον χώρο εργασίας του. 

Πρόκειται για έναν άνδρα γύρω στα πενήντα έτη, άγαμο με μοναδικούς συγγενείς 

τον αδερφό και την ανιψιά  του. Στην ταινία Οικογένεια Μπελιέ οι χαρακτήρες που 

εξετάστηκαν ήταν αυτοί του Ρουντόλφ και Ζιζί Μπελιέ, οι οποίοι απέκτησαν την 

αναπηρία από τη γέννηση τους. Πρόκειται για ένα παντρεμένο ζευγάρι που έχει 

αποκτήσει δυο παιδιά. 

- Η απεικόνιση του οικογενειακού και φιλικού-κοινωνικού περιβάλλοντος αποδίδεται 

διαφορετικά στις δύο ταινίες. Συγκεκριμένα, στο Άρωμα Γυναίκας ο χαρακτήρας ο 

Φρανκ Σλεηντ δεν έχει υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, αλλά μόνο φιλικό. 

Είναι μόνος και κανείς από τους συγγενείς πρώτου βαθμού δεν φαίνεται να τον 

στηρίζει εκτός από έναν νεαρό φοιτητή, με τον οποίο ανέπτυξε μια ισχυρή φιλία 

ασκώντας επιρροή ο ένας στον άλλο. Αντίθετα, στην ταινία Οικογένεια Μπελιέ οι 

χαρακτήρες Ρουντόλφ και Ζιζί Μπελιέ έχουν δημιουργήσει και ζουν σε μια δεμένη 
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και υποστηρικτική οικογένεια, η οποία είναι αποδεκτή από όλους και έχουν 

δημιουργήσει ένα ευρύ κοινωνικό-φιλικό περιβάλλον. 

- Τέλος, η κινηματογραφική απεικόνιση  συνάδει με την έρευνα της ειδικής αγωγής. 

 

Περιορισμοί Μελέτης 

Η μελέτη  για την εξέταση των χαρακτήρων με αναπηρία,  περιορίστηκε μόνο σε δυο ταινίες 

του κινηματογράφου. Συνεπώς, το δείγμα ήταν αρκετά μικρό, ώστε να υπάρχουν 

περισσότερα δεδομένα για ανάλυση.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις βασικές παραμέτρους της εθελοντικής δράσης φοιτητών/τριών στην 

ειδική αγωγή. Ειδικότερα, μελετά τον συνολικό αριθμό ωρών ανά εβδομάδα, τη συχνότητα 

εθελοντισμού και τους φορείς στους οποίους παρέχουν οι φοιτητές/τριες εθελοντική εργασία. 

Συνάμα, διερευνά την αυτοεκτίμηση, την ικανοποίηση, και την παρουσία και αναζήτηση νοήματος στη 

ζωή τους. Η μελέτη συνιστά μια ποσοτική έρευνα και η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση 

περιγραφικής και του μη-παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης του Spearman (Spearman rho). Το 

δείγμα της αποτελείται από 37 φοιτητές/τριες, 34 γυναίκες (91,89%) και 3 άντρες (8,11%), ηλικίας 18-

37 ετών (Μ= 21,05 & sd=2,84). Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε  στη χορήγηση  ενός αυτοσχέδιου 

ερωτηματολογίου δημογραφικών στοιχείων και τριών ερωτηματολογίων: 1. Ερωτηματολόγιο 

Νοήματος Ζωής, 2. Δείκτης Ικανοποίησης από τη Ζωή και 3. Κλίμακα Αυτοεκτίμησης για Ενηλίκους 

Ανεξάρτητη Πολιτισμικών Παραγόντων. Τα ευρήματα ανέδειξαν ότι η πλειονότητα (24,32%) των  

εθελοντών/τριών φοιτητών/τριών στην ειδική αγωγή αφιερώνει 5 ώρες ανά εβδομάδα στον 

εθελοντισμό και χαρακτηρίζει την εθελοντική της δράση σε ποσοστό 56,76% ως μόνιμη και 

συστηματική. Ακόμη, ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών/τριών (43,24%) παρέχει εθελοντική δράση σε 

έναν φορέα ειδικής αγωγής. Επιπλέον, η πλειονότητα των φοιτητών/τριών (70,24%) παρουσιάζει 

mailto:tsimpidaki@rhodes.aegean.gr
mailto:pre15101@aegean.gr
mailto:pre15024@aegean.gr
mailto:pre16046@aegean.gr
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υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή, υψηλό επίπεδο παρουσίας νοήματος ζωής (48,65%) , πολύ υψηλό 

επίπεδο αναζήτησης νοήματος ζωής (45,95%) και  χαμηλή αυτοεκτίμηση (51,35%). Τέλος,  βρέθηκε ότι 

ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση, την ικανοποίηση από τη ζωή και την παρουσία και αναζήτηση νοήματος 

ζωής δεν υπάρχει συσχέτιση.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ειδική αγωγή, εθελοντές/τριες φοιτητές/τριες, αυτοεκτίμηση, ικανοποίηση, νόημα 

ζωής 

 

 

Abstract 

This  investigates the key parameters of volunteer students in special education. In particular, it 

examines the total number of hours per week, the frequency of voluntary action and the institutions 

where the students provide the voluntary work in special education. At the same time, it investigates 

self-esteem, satisfaction and presence and search meaning in their lives. The study is a quantitative 

survey and the data was processed using descriptive statistics and Spearman rho. The sample consists 

of 37 students, 34 women (91.89%) and 3 males (8.11%), aged 18-37 years old (M = 21.05 & sd = 2.84).  

Data collection used a self-report questionnaire and three questionnaires: 1. Meaning in Life 

Questionnaire-MLQ, 2. Life Satisfaction Index, 3. Culture-Free Self-Esteem Inventory for Adults [CFSEI-

AD]. The findings showed that the majority (24.32%) of the volunteer students in special education 

dedicates 5 hours per week to volunteer work in special education and characterizes her voluntary 

action (56.76%) as permanent and systematic. In addition, a large proportion of students (43.24%) 

provides volunteering to one special care institution. The majority of students present a high level of 

satisfaction from life (70,24%), a high level of presence of meaning of life (48,65%) and of searching of 

meaning of life (45,95%) and, also, they present low self-esteem (51,35%). Finally, it was found that 

between self-esteem, life satisfaction and the presence & search of meaning of life, there is no 

correlation. 

 

Key words: Special education, volunteer students, self-esteem, satisfaction, meaning of life 

 

 

Εισαγωγή  

Οι άνθρωποι από τα πρώτα στάδια της ζωής τους έχουν την τάση της αλληλεξάρτησης, 

γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω της κοινωνικοποίησης. Η ανάγκη αυτή έχει ως θεμέλιο την 

αλληλεγγύη, η οποία συνδέεται άμεσα με τον εθελοντισμό, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 

του ’70 κυρίως στην Ευρώπη (Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, χ.η.). 

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα (Ελληνική Δημοκρατία, Ευρωπαϊκή Ένωση & Υπουργείο 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 2011) το 
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24% του πληθυσμού εμπλέκεται σε εθελοντικές εργασίες και το 11% ασχολείται με αυτές σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Εξίσου, σημαντική είναι και η ενασχόληση με ένα κομμάτι του 

εθελοντισμού που αφορά στην ειδική αγωγή. Η Αμερική έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη 

δράση καθώς από τις αρχές του 19ου αιώνα έχει αυξήσει τις εθελοντικές ομάδες που 

ασχολούνται με αυτή, γεγονός που μας αναδεικνύει η έρευνα των Thoits και  Hewitt (2011). 

Στη συνέχεια, η Κροατία ασχολήθηκε με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών και 

μαθητών/τριών σε παρόμοια προγράμματα, μέσω των οποίων προωθήθηκε η σπουδαιότητα 

του εθελοντισμού, καθώς τους βοήθησε όχι μόνο κατά την περίοδο των σπουδών τους αλλά 

και στη μετέπειτα ζωή τους (Haski-Leventha & Bargal, 2008).  Διαπιστώθηκε ότι ένα ευρύτερο 

μέρος του πληθυσμού συνειδητοποίησε την έννοια της κοινωνικής ευθύνης σε συσχετισμό 

με άλλες ομάδες ανθρώπων καθώς το ενδιαφέρον των σπουδαστών δεν βοηθά μόνο στην 

ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και στην εξυγίανση της ψυχής αλλά και στην κοινωνική ανέλιξη 

(Haski-Leventha & Bargal, 2008).  

Σύμφωνα με την έρευνα «Volunteering in the European Union» (GHK, 2010) στην οποία 

συμμετείχαν 27 ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται ότι το 23% του δείγματος (ηλικίας άνω των 15 

ετών) συμμετέχει σε εθελοντική εργασία. Συγκεκριμένα 92 με 94 εκατομμύρια άνθρωποι 

ασχολούνται με εθελοντικές εργασίες και δραστηριότητες. Οι συγκρίσεις ανάμεσα στα 

στατιστικά αποτελέσματα των χωρών δεν είναι εφικτή.  Εξετάζοντας όμως τις διαφορετικές 

απόψεις και προσεγγίσεις πάνω στο ζήτημα του εθελοντισμού εύκολα μπορεί να καταλάβει 

κάποιος ότι σχετίζεται άμεσα με τις συμπεριφορές των ατόμων στην καθημερινή τους ζωή.  

Στην Ελλάδα σύμφωνα με στατιστικές έρευνες δεν εμφανίζεται μεγάλο ποσοστό 

εθελοντών/ντριών και ειδικότερα, θεωρείται μικρό το ποσοστό των εθελοντών/ντριών στην 

ειδική αγωγή. Το κενό είναι μεγάλο και γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί τα τελευταία χρόνια 

με επιχορηγήσεις από το κράτος, διορισμό εξειδικευμένου προσωπικού στα σχολεία καθώς 

και δημιουργία σχολείων, όπως, επίσης, και συμμετοχή των μαθητών/τριών σε σχολικές 

εθελοντικές οργανώσεις και προγράμματα (Grid,2013).    Ο 

εθελοντισμός προβάλλει το συμφέρον του συνόλου έναντι του ατόμου και έχει ως στόχο του 

την  παρουσίαση των όμοιων χαρακτηριστικών μεταξύ των διαφόρων προσωπικοτήτων. 

Ακριβής ορισμός δεν υπάρχει αλλά εμφανίζεται μια σύμπτυξη και συγκερασμός διαφόρων 

θεωριών στο πέρασμα των εποχών. Σύμφωνα όμως με το Άρθρο 2  του Χάρτη της Κοινωνικής 

Εταιρικής Υπευθυνότητας της Κοινωνίας των Πολιτών (Ελληνική Δημοκρατία, Ευρωπαϊκή 

Ένωση & Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία 

Νέας Γενιάς, 2011) κάθε εθελοντική δράση υπηρετεί τους στόχους του κοινού καλού, είναι 

ενσυνείδητη και ανιοδιοτελής, γίνεται με το πνεύμα της προσφοράς και υποστήριξης, πάντα 
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με την ελεύθερη επιλογή και απόφαση του εθελοντή και του ατόμου που λαμβάνει την 

προσφορά της εθελοντικής δράσης. Ο/η εθελοντής/ντρια οφείλει να έχει ακριβή αντίληψη 

των αναγκών που καλείται να καλύψει καθώς και των δικών του δυνατοτήτων. 

Μέσω μιας αφιλοκερδούς προσφοράς προκύπτουν άλλες έννοιες με βαθυστόχαστο 

περιεχόμενο όπως για παράδειγμα η αυτοεκτίμηση και το νόημα για τη ζωή. Η έννοια της 

αυτοεκτίμησης συνδέεται με το νόημα για τη ζωή και αυτό προκύπτει λόγω του γεγονότος 

ότι η αυτοεκτίμηση είναι η αντίληψη που έχει ο άνθρωπος για την ίδια του τη ζωή (Παπάνης, 

2011). Το σημαντικότερο σημείο είναι ότι η αυτοεκτίμηση προηγείται κάθε ενέργειας που 

επιλέγει να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος, καθώς τον βοηθάει να λάβει αποφάσεις 

(Παπάνης, 2011). Έχει άμεση σχέση συνεπώς με τη θεωρία των Ziegler & Rogers (2005)  

σύμφωνα με τη οποία αναφέρεται ότι  η διαμόρφωση του εαυτού είναι αποτέλεσμα των 

συνδιαλλαγών του ατόμου με το περιβάλλον του, ειδικά με το κοινωνικό. Από αυτή τη 

θεωρία προκύπτει η ολοκλήρωση του ορισμού της αυτοεκτίμησης. Σύμφωνα με τον Portes 

(1998), το κοινωνικό κεφάλαιο έχει τρεις πρωταρχικές λειτουργίες: α) τον κοινωνικό έλεγχο, 

β) την οικογενειακή υποστήριξη και γ) την αποκόμιση ωφελειών από τα οικογενειακά δίκτυα. 

Τα κοινωνικά δίκτυα κατά βάση, αποτελούνται από τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους και 

τους σημαντικούς άλλους του ατόμου (π.χ. εκπαιδευτικοί).  

Αρκετοί/ές ερευνητές/τριες υποστηρίζουν ότι η αυτοεκτίμηση είναι ένα έµμεσο όργανο 

υπολογισμού του κατά πόσο κοινωνικοποιημένο είναι ένα άτομο, έχοντας ως αρωγό την 

άποψη της σχετικότητας ανάμεσα στην έμφυτη ανάγκη της δημιουργίας σχέσεων και 

δεσμών. Η αυτοεκτίμηση λειτουργεί ως μηχανισμός που ενημερώνει τους ανθρώπους για το 

πόσο καλά τα καταφέρνουν σε αυτόν τον τομέα που επιλέγουν να ασχοληθούν (Παπάνης, 

2011). Έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση (Baumeister & Leary, 1995) έχουν δείξει ότι όταν 

μειώνεται η αίσθηση της ομαδικότητας του ατόμου, τότε υπάρχει και μείωση της 

αυτοεκτίμησής του, και έτσι αυτά τα δύο λειτουργούν συνεργατικά καθώς το ένα επηρεάζει 

το άλλο (Παπάνης, 2011). Ο εθελοντισμός και το νόημα για τη ζωή είναι δύο έννοιες 

αλληλένδετες από τις οποίες προκύπτει η έννοια της ικανοποίησης. Με τη λέξη ικανοποίηση 

αναφερόμαστε στα θετικά συναισθήματα που φανερώνονται στο άτομο απέναντι στο 

περιβάλλον όπου εντάσσεται (Χριστόφα, 2018). Σαν περιβάλλον θωρείται η οικογένεια, ο 

επαγγελματικός χώρος και γενικότερα όλες οι διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου. 

 

Η παρούσα μελέτη 

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται με έντονο ρυθμό ζωής, αυξανόμενες ανάγκες και 

απαιτήσεις σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία γίνεται σαφές πως λόγω 
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των εξελίξεων των τελευταίων χρόνων η ανάπτυξη και διάχυση της εθελοντικής προσφοράς, 

και ειδικότερα της εθελοντικής προσφοράς στον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 

είναι αξιοσημείωτη και απαραίτητη. Οι σύγχρονες ανάγκες και οι μεταβολές που 

πραγματοποιούνται στην κοινωνία υποδεικνύουν την ανάγκη για τη δημιουργία καινοτόμων 

ερευνών και την περιγραφή φαινομένων και καταστάσεων που μέχρι τώρα ήταν 

παραμελημένα. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά στα ελληνικά δεδομένα στον 

τομέα του εθελοντισμού στην ειδική αγωγή εμφανίζεται ελλιπής και περιορισμένη. 

Επιπρόσθετα, το ίδιο περιορισμένη εμφανίζεται και η δράση παιδαγωγικών τμημάτων όσον 

αφορά στον εθελοντισμό στον συγκεκριμένο κλάδο. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει και να διερευνήσει την εθελοντική 

δράση των φοιτητών/τριών καθώς και την ικανοποίηση, την αυτοεκτίμηση και τη παρουσία 

νοήματος ζωής σε εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες ειδικής αγωγής του Π.Τ.Δ.Ε. του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ειδικότερα, η εργασία επιδιώκει να μελετήσει τον συνολικό αριθμό 

ωρών ανά εβδομάδα, κατά μέσο όρο, που ασχολούνται με εθελοντικές δράσεις οι 

φοιτητές/τριες, τους φορείς και τη συχνότητα που προσφέρουν εθελοντική εργασία οι 

φοιτητές/τριες. Επιπλέον, την παρουσία νοήματος ζωής, τον βαθμό αναζήτησης νοήματος 

ζωής, την ικανοποίηση από τη ζωή και την εθελοντών/ντριών φοιτητών/τριών. Συγχρόνως, 

εξετάζει συσχετίσεις ανάμεσα στις παραπάνω παραμέτρους. 

 

Υποθέσεις έρευνας 

Οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής: 

▪ 1η υπόθεση: Η πλειονότητα των εθελοντών/ντριών φοιτητών/τριών στην ειδική 

αγωγή συμμετέχουν αρκετές ώρες την εβδομάδα σε διάφορους φορείς και τομείς 

εθελοντισμού και είναι συστηματικοί/ές στην εθελοντική εργασία τους. 

▪ 2η υπόθεση: Η πλειονότητα των εθελοντών/ντριών φοιτητών/τριών στην  ειδική 

αγωγή εμφανίζουν υψηλό βαθμό νοήματος ζωής και αναζήτησης νοήματος ζωής. 

▪ 3η υπόθεση: Η πλειονότητα των εθελοντών/ντριών φοιτητών/τριών στην ειδική 

αγωγή παρουσίασε υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή τους. 

▪ 4η υπόθεση: Η πλειονότητα των εθελοντών/ντριών φοιτητών/τριών στην ειδική 

αγωγή εμφανίζουν υψηλό βαθμό αυτοεκτίμησης. 

▪ 5η υπόθεση: Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα: α) στην ικανοποίηση από τη ζωή με την 

αναζήτηση νοήματος σε αυτή, β) στην ικανοποίηση από τη ζωή με την παρουσία 

νοήματος στη ζωή, γ) στην αυτοεκτίμηση με την αναζήτηση νοήματος στη ζωή και δ) 

στην αυτοεκτίμηση με την ικανοποίηση από τη ζωή. 
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Μεθοδολογία  

Η μελέτη συνιστά μία ποσοτική έρευνα, η οποία έχει ως στόχο την επαλήθευση υποθέσεων 

μέσω στατιστικών στοιχείων. Η ποσοτική έρευνα βασίζεται στη θετικιστική προσέγγιση, η 

οποία θεωρεί πως η πραγματικότητα είναι αντικειμενική και ανεξάρτητη από εκείνον που 

την ερευνά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί (Παπαγεωργίου, 1998). Τα κοινωνικά 

φαινόμενα εκλαμβάνονται ως εξωτερικά χαρακτηριστικά και η εξέτασή τους 

πραγματοποιείται μέσω μεταβλητών. Η ποσοτική έρευνα παρουσιάζεται με δύσκαμπτη και 

σταθερή μορφή, είναι κατάλληλη για τη μελέτη μεγάλου πληθυσμού και τη σύνδεση 

τουλάχιστον δυο χαρακτηριστικών του. Μέσω αυτής αναδεικνύονται γενικές τάσεις. Επίσης, 

η ποσοτική έρευνα δομείται σε πλέγμα μεταβλητών (δηλαδή, σε χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούνται στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο δείγμα). Στο επίκεντρό της 

μπορεί να είναι η μέτρηση θεωρητικών εννοιών μέσω κατάλληλων εργαλείων (π.χ. 

τυποποιημένο ερωτηματολόγιο) και έχει ως στόχο τον έλεγχο και την επαλήθευση 

θεωρητικών υποθέσεων που έχει ορίσει ο/η ερευνητής/τρια. Τέλος, τα ερωτήματα στα οποία 

στοχεύει μεταφράζονται μέσω της σύνδεσης συγκεκριμένων μεταβλητών  (Παπαγεωργίου, 

2014: 2-5).  

Η παρούσα έρευνα είναι δειγματοληπτική (Survey Research), δηλαδή, έχει 

συγκεκριμένους στόχους, θέτει συγκεκριμένες υποθέσεις που ύστερα θα ελεγχθούν μέσω 

της έκθεσης στα στοιχεία, και ανάλογα θα επιβεβαιωθούν ή θα  απορριφθούν 

(Παπαγεωργίου, 2014). 

 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας συνιστούν 37 άτομα, 34 γυναίκες (91,89%) και 3 άντρες (8,11%), 

ηλικίας 18-37 ετών (Μ= 21,05 & sd=2,84) Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες φοιτούν στο Π.Τ.Δ.Ε. 

Ρόδου και συμμετείχαν στην έρευνα ανεξαρτήτως έτους σπουδών (βλ. Πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1. Φύλο δείγματος 

Όσον αναφορά στην ηλικία των συμμετεχόντων, το μεγαλύτερο ποσοστό (51,35%) είναι 

στην ηλικία των 19 ετών. Η ηλικία, όπως φαίνεται μέσα από τον Πίνακα 2, κυμαίνεται από 

18-37 ετών.  
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Πίνακας 2. Ηλικία δείγματος 

 

Αναφορικά με το έτος σπουδών (βλ. Πίνακα 3), το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 

(45,95%) βρίσκεται στο 4ο έτος της φοίτησής του. Ακολουθούν, το 2ο και 3ο έτος φοίτησης με 

ποσοστό της τάξης του 21,62% το κάθε ένα. 

 

Πίνακας 3. Έτος σπουδών δείγματος 

 

Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση του δείγματος, γίνεται φανερό πως οι 

περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες δηλώνουν ελεύθεροι/ες (56,76%). Σε σχέση, δηλώνει ένα 

εξίσου μεγάλο ποσοστό φοιτητών/τριών (43,24%). Κανένας/Καμία φοιτητής/τρια δεν 

δήλωσε παντρεμένος/η (βλ. Πίνακα 4). 

 

Πίνακας 4. Οικογενειακή κατάσταση δείγματος 

 

Ακόμη, η πλειονότητα του δείγματος προέρχεται από το Νότιο Αιγαίο (29,73%). 

Ακολουθούν, η Αττική (27,03%) και η Πελοπόννησος (16,22%) (βλ. Πίνακα 5). 
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Πίνακας 5. Περιφέρεια προέλευσης δείγματος 

 

Από τον Πίνακα 6, συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (59,46%) 

δεν εργάζεται. Εργάζεται το ποσοστό του δείγματος που αναφέρεται στο 34,84%.  

 

 

Πίνακας 6. Εάν εργάζεται το δείγμα 

 

Όσον αφορά στην εργασιακή κατάσταση του δείγματος (βλ. Πίνακα 6), το μεγαλύτερο 

ποσοστό  είναι η ημι-απασχόληση (27,03%) και ακολουθεί η πλήρης απασχόληση (8,11%). 

Ποσοστό της τάξης του 5,41% του δείγματος δηλώνει αυτό-απασχόληση αναφέρει το 14,6% 

του δείγματος.  

 

Πίνακας 7. Εργασιακή κατάσταση δείγματος 

 

Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι/ες εργαζόμενοι/ες απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα 

(29,73%) και μόνο 3 άτομα (8,11%) εργάζονται στον δημόσιο (βλ. Πίνακα 8). 

 

Πίνακας 8. Τομέας εργασίας δείγματος 
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Μέσα συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκαν τέσσερα (4) ερωτηματολόγια. 

Σύμφωνα με τους Παπαναστασίου και Παπαναστασίου (2014) το ερωτηματολόγιο 

αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία μεθοδολογίας  μέσω του οποίου γίνεται 

εφικτό να συλλεχθούν δημογραφικά στοιχεία, απόψεις και τάσεις των ερωτηθέντων. Επίσης, 

το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι οργανωμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να γίνεται κατανοητό 

και εύκολο στη συμπλήρωσή του από όλους και όλες που συμμετέχουν στην έρευνα. Πολύ 

σημαντικό είναι τα ερωτηματολόγια να συμπληρώνονται και να ολοκληρώνονται σε όλη τους 

την έκταση ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2014). Αυτά τα δεδομένα ο/η ερευνητής/τρια τα συλλέγει, τα 

κατηγοριοποιεί και τα παρουσιάζει με ποσοστά χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα στατιστικά 

εργαλεία (Verma & Mallick, 2004). Ο Δημητρόπουλος (2011) θεωρεί πως το ερωτηματολόγιο 

είναι ένα εργαλείο που βοηθά στο να εκφράσουν οι συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας τις 

απόψεις τους μέσω ερωτήσεων, προτάσεων, κλιμάκων, κλπ. ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί 

της έρευνας.  

Σύμφωνα με τη Στραβάκου (2003) οι ερωτήσεις που περιέχει το ερωτηματολόγιο 

μπορούν να είναι ή ανοιχτού ή κλειστού τύπου, και τις απαντούν όλοι/ες οι 

συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας στον χρόνο που χρειάζεται ο/η καθένας/καθεμία ατομικά 

για την επεξεργασία τους.  Ο Creswell (2011) υποστηρίζει πως ο/η ερευνητής/τρια έχει το 

δικαίωμα επιλογής να δημιουργήσει ένα δικό του αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο ή να 

χορηγήσει ένα προκατασκευασμένο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτούσιο ή με 

δικές του παρεμβάσεις. Στην παρούσα έρευνα, το πρώτο ερωτηματολόγιο που αφορά στα 

δημογραφικά στοιχεία και στην περιγραφή της εθελοντικής δράσης είναι αυτοσχέδιο και τα 

υπόλοιπα τρία είναι σταθμισμένα. 

Τα ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι τα εξής: 

1) Ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο: Αποτελείται από 7 ερωτήσεις που αφορούν στα 

δημογραφικά στοιχεία των εθελοντών φοιτητών/τριών ειδικής αγωγής και 5 

ερωτήσεις που αφορούν την περιγραφή των  εθελοντικών τους δράσεων. 

2) Το Ερωτηματολόγιο Νοήματος Ζωής (Meaning in Life Questionnaire-MLQ) [Steger, 

M.F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). Μετάφραση & Προσαρμογή: Φιλιππή, 

Κ. & Σταλίκας, Α. (2012)]: Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 10 προτάσεις, 

ομαδοποιημένες σε δύο υποκλίμακες, οι οποίες αφορούν δύο παράγοντες 

(Φιλιππή & Σταλίκας, 2012). Ο πρώτος είναι η ύπαρξη νοήματος στη ζωή του 
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ατόμου και ο δεύτερος η αναζήτηση του ατόμου για νόημα στη ζωή του.  Οι δυο 

παράγοντες είναι:  

- Παρουσία Νοήματος Ζωής (Presence) → ερωτήσεις 1,4,5,6,9  

- Αναζήτηση Νοήματος Ζωής (Search) → ερωτήσεις 2,3,7,8,10  

- Η βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου γίνεται με μία κλίμακα  τύπου 

Likert 7 διαβαθμίσεων.  

3) Ο Δείκτης Ικανοποίησης από τη Ζωή (Life Satisfaction Index) [Neugarten, B. 

Havinghurst, &  Tobin S. (1961). Μετάφραση και προσαρμογή: Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου 

(2012)]: Σκοπός του τεστ είναι η μέτρηση  της γενικής ικανοποίησης του ανθρώπου 

από τη ζωή του. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει 20 δηλώσεις-ερωτήσεις, η καθεμία 

από τις οποίες αξιολογείται σε μια κλίμακα επτά διαβαθμίσεων (από το 7 = πολύ 

ακριβές, πολύ σωστό, έως το 1 = πολύ ανακριβές, πολύ λάθος) (Μαλικιώση-Λοΐζου, 

2012). 

4) Η Κλίμακα Αυτοεκτίμησης για Ενηλίκους Ανεξάρτητη Πολιτισμικών Παραγόντων  

(Culture-Free Self-Esteem Inventory for Adults [CFSEI-AD]) [(Battle, J. (1981). 

Μετάφραση & Προσαρμογή: Κλεφτάρας, Γ. & Διδασκάλου, Ε. (2012)]: Η κλίμακα 

αυτή στοχεύει στη μέτρηση και την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης σε ενήλικα 

άτομα. Η CFSEI-AD συνιστά κλίμακα αυτοαναφοράς και μπορεί να συμπληρωθεί 

είτε ατομικά είτε ομαδικά. Αποτελείται από 40 προτάσεις-ερωτήσεις και 

περιλαμβάνει τέσσερις υποκλίμακες: α) τη γενική αυτοεκτίμηση (προτάσεις: 2, 

3, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 37, 39), β) την κοινωνική 

αυτοεκτίμηση (προτάσεις: 1, 5, 7, 10, 16, 21, 31, 35), γ) την προσωπική 

αυτοεκτίμηση (προτάσεις: 12, 15, 17, 22, 27, 34, 36, 40), και δ) την κλίμακα 

ψεύδους-αμυντικότητας (προτάσεις: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 33, 38). Οι 40 

προτάσεις-ερωτήσεις που αποτελούν την CFSEI-AD παρουσιάζονται μαζί ως ένα 

σύνολο και χωρίζονται σε δύο ομάδες: Αυτές που δείχνουν υψηλή αυτοεκτίμηση 

και αυτές που αναφέρονται σε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Για τη κάθε πρόταση 

υπάρχουν δύο επιλογές απάντησης: «ναι» ή «όχι».  

 

Διαδικασία και ανάλυση δεδομένων 

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση περιγραφικής στατιστικής (ποσοστά και 

συχνότητες) και του μη-παραμετρικού ελέγχου spearman rho μέσω του προγράμματος PSPP 

το οποίο είναι ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του SPSS. Σύμφωνα με τον Field (αναφορά στο 

Δαμιανίδου, 2015) το πρόγραμμα SPSS (και κατ’ επέκταση το PSPP) χαρακτηρίζεται ως το πιο 
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συνηθισμένο πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών επιστημών με εξαγωγή 

αποτελεσμάτων με ακρίβεια (Field, 2009). 

Επίσης, ορισμένα δεδομένα της έρευνας παρουσιάστηκαν με τη χρήση γραφημάτων 

μέσω του  προγράμματος Microsoft Excel 2010. 

 

Ευρήματα  

1η υπόθεση: Η πλειονότητα των εθελοντών/ντριών φοιτητών/τριών στην ειδική αγωγή 

συμμετέχουν αρκετές ώρες την εβδομάδα σε διάφορους φορείς και τομείς εθελοντισμού 

και είναι συστηματικοί/ές στην εθελοντική εργασία τους 

 Ώρες ενασχόλησης φοιτητών/τριών σε εθελοντικές  δράσεις ειδικής αγωγής 

 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 9, η πλειονότητα του δείγματος (24,32%), ασχολείται με την 

εθελοντική δράση στον τομέα της ειδικής αγωγής  5 ώρες την εβδομάδα. Ακολουθούν οι 2 

ώρες την εβδομάδα (21, 62%), οι 4 ώρες την εβδομάδα (16,22%), η μία ώρα (10,81%) και 

άλλες ώρες μικρότερων ποσοστών. Κατά Μ.Ο. η πλειονότητα του δείγματος ασχολείται 

περίπου 4 ώρες με τον εθελοντισμό στην ειδική αγωγή. 

 

Πίνακας 9. Εβδομαδιαίες ώρες ενασχόλησης του δείγματος 

 

Φορείς εθελοντικής δράσης στην ειδική αγωγή 

Αναφορικά με τους φορείς εθελοντικής δράσης, όπως φαίνεται μέσα από τους Πίνακες 10 & 

11 και το Γράφημα 1, η πλειονότητα του δείγματος (43,24%) παρέχει εθελοντική δράση σε 

έναν φορέα. Ακολουθούν με μεγαλύτερα ποσοστά η παροχή εθελοντικής δράσης σε τρεις 

φορείς (27,03%) και σε δύο φορείς (21,32)%. Επίσης, περισσότεροι/ες εθελοντές/ντριες 
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φοιτητές/τριες απαντώνται στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας (14 άτομα), ακολουθούν το 

ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων (13 άτομα), η Βοήθεια σε σχολείο και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (11 άτομα το 

καθένα), η Παράλληλη στήριξη (10 άτομα) και άλλοι φορείς με λιγότερους εθελοντές/ντριες. 

Τέλος, κατά Μ.Ο. το δείγμα παρέχει εθελοντική δράση σε 2 φορείς. 

 

Πίνακας 10. Αριθμός φορέων εθελοντικής δράσης 

 

 

Πίνακας 11. Φορείς εθελοντικής δράσης 
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Γράφημα 1. Φορείς εθελοντικής δράσης 

 

Τομείς εθελοντικής δράσης στην ειδική αγωγή 

Μέσα από τον Πίνακα 12 και το Γράφημα 2, αναδεικνύεται ότι η πλειονότητα του δείγματος 

(32,43%) προσφέρει εθελοντική δράση σε έναν τομέα. Ακολουθούν με μεγαλύτερα ποσοστά 

η προσφορά εθελοντικής δράσης σε δύο τομείς (27,03%) και σε τρεις τομείς (21,62%). Ακόμη, 

περισσότεροι/ες εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες προσφέρουν εθελοντική δράση στον 

τομέα της Εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης (26 άτομα) και ακολουθούν με 

περισσότερα άτομα η παροχή εθελοντικής δράσης στον τομέα της Μαθησιακής στήριξης (24 

άτομα) και στον τομέα της Ψυχαγωγίας (10 άτομα). 

 

Πίνακας 12. Αριθμός τομέων προσφοράς εθελοντικής δράσης 
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Γράφημα 2. Τομείς εθελοντικής δράσης 

 

Χαρακτηρισμός εθελοντικής δράσης στην ειδική αγωγή 

Όπως αναδεικνύεται μέσα από τον Πίνακα 13, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 

(56,76%), χαρακτηρίζει την εθελοντική του δράση ως μόνιμη και συστηματική και το 43,24% 

τη χαρακτηρίζει ως περιστασιακή και μη συστηματική. Κανένας/Καμία δε δήλωσε πως 

παρέχει εθελοντική δράση σε έκτακτες περιπτώσεις.  

 

Πίνακας 13. Εθελοντική δράση 

 

Χαρακτηρισμός ρυθμού ζωής για προσφορά εθελοντικής δράσης στην ειδική αγωγή 

Τέλος, όσον αφορά στον βαθμό που ο σύγχρονος ρυθμός  ζωής αφήνει περιθώρια για 

εθελοντική δράση (βλ. Πίνακα 14), η πλειονότητα του δείγματος (59,46%) δήλωσε την 
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επιλογή «μέτρια». Ακολουθεί, η επιλογή «λίγο» με ποσοστό (27,03%), η επιλογή «πολύ» με 

ποσοστό της τάξης του 10,81% και μόλις 2,7% συγκεντρώνει η επιλογή «πάρα πολύ». 

 

Πίνακας 14. Ρυθμός ζωής 

 

2η υπόθεση: Η πλειονότητα των εθελοντών/ντριών φοιτητών/τριών στην ειδική αγωγή 

εμφανίζουν υψηλό βαθμό νοήματος ζωής και αναζήτησης νοήματος ζωής 

Παρουσία Νοήματος Ζωής των εθελοντών/τριών ειδικής αγωγής (Παράγοντας 1) 

Η πλειονότητα των φοιτητών/τριών (48,65%) αντιλαμβάνεται το νόημα της ζωής του σε 

υψηλό επίπεδο και το 35,14% σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μόλις το 5,41% έχει χαμηλό επίπεδο 

όσον αφορά στην παρουσία νοήματος στη ζωή τους, ενώ κανείς δεν παρουσίασε πολύ 

χαμηλό ή πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο (βλ. Πίνακα 15). 

 

Πίνακας 15. Παρουσία Νοήματος Ζωής των εθελοντών/τριών ειδικής αγωγής 

(Παράγοντας 1) 

 

Αναζήτηση Νοήματος Ζωής από τους εθελοντές/τριες ειδικής αγωγής (Παράγοντας 2) 

Οι περισσότεροι/ες εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες ειδικής αγωγής (45,95%) παρουσίασαν 

πολύ υψηλό επίπεδο αναφορικά με την αναζήτηση του νοήματος στη ζωή τους και ακόμη 

ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 27,03% παρουσίασε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Το 

χαμηλό, πολύ χαμηλό και πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο απουσιάζουν και μόνο το 8,11% 

παρουσίασε μέτριο επίπεδο (βλ. Πίνακα 16). 

 

Πίνακας 16. Αναζήτηση Νοήματος Ζωής από τους εθελοντές/τριες ειδικής αγωγής 

(Παράγοντας 2) 
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3η υπόθεση: Η πλειονότητα των εθελοντών/ντριών φοιτητών/τριών στην ειδική αγωγή 

παρουσίασε υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή τους 

Ικανοποίηση από τη ζωή των εθελοντών φοιτητών/τριών στην ειδική αγωγή 

Σύμφωνα με το Πίνακας 17, η πλειονότητα του δείγματος (70,27%) παρουσίασε υψηλό 

βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή τους. Ακόμη, το 18,92% του δείγματος παρουσίασε μέτρια 

ικανοποίηση από τη ζωή του και το 10,81% πολύ υψηλή ικανοποίηση. Απουσιάζουν οι 

δηλώσεις όσον αφορά στις ετικέτες πάρα πολύ χαμηλή, πολύ χαμηλή, χαμηλή και πάρα πολύ 

υψηλή. 

 

Πίνακας 17. Ικανοποίηση από τη ζωή των εθελοντών φοιτητών/τριών ειδικής αγωγής  

 

4η υπόθεση:  Η πλειονότητα των εθελοντών/ντριών φοιτητών/τριών στην ειδική αγωγή 

εμφανίζουν υψηλό βαθμό αυτοεκτίμησης 

Βαθμός αυτοεκτίμησης  φοιτητών/τριών που ασκούν εθελοντική εργασία στην ειδική αγωγή 

Η πλειονότητα του δείγματος (51,35%) παρουσίασε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επίσης, το 

32,43% παρουσίασε μέτρια αυτοεκτίμηση και το 16,22% του δείγματος παρουσίασε πολύ 

χαμηλή. Απουσιάζουν οι δηλώσεις όσον αφορά στις ετικέτες πάρα πολύ χαμηλή, υψηλή, 

πολύ υψηλή και πάρα πολύ υψηλή (βλ. Πίνακας 18). 

 

 

Πίνακας 18.  Αυτοεκτίμηση που αισθάνονται οι φοιτητές/τριες με την εθελοντική 

εργασία στην ειδική αγωγή 

 

5η υπόθεση: Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα: α) στην ικανοποίηση από τη ζωή με την 

αναζήτηση νοήματος σε αυτή, β) στην ικανοποίηση από τη ζωή με την παρουσία νοήματος 

στη ζωή, γ) στην αυτοεκτίμηση με την αναζήτηση νοήματος στη ζωή και δ) στην 

αυτοεκτίμηση με την ικανοποίηση από τη ζωή   

Συσχέτιση ικανοποίησης από τη ζωή με την αναζήτηση νοήματος σε αυτή  
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Βρέθηκε ότι ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη ζωή και την αναζήτηση νοήματος σε αυτή 

[rho (37)= -0.13, p=0.452], δεν υπάρχει συσχέτιση (p > 0.05). 

 

Σύνδεση ικανοποίησης από τη ζωή με την παρουσία νοήματος στη ζωή   

Βρέθηκε ότι ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη ζωή και την παρουσία νοήματος σε αυτή [rho 

(37)= 0.02, p=0.900], δεν υπάρχει συσχέτιση (p > 0.05). 

 

Συσχέτιση αυτοεκτίμησης με την αναζήτηση νοήματος στη ζωή   

Βρέθηκε ότι ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και την αναζήτηση νοήματος στη ζωή [rho (37)= 

0.11, p=0.508], δεν υπάρχει συσχέτιση (p > 0.05). 

 

Συσχέτιση αυτοεκτίμησης με την ικανοποίηση από τη ζωή   

Βρέθηκε ότι ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση από τη ζωή και την ικανοποίηση από αυτή [rho 

(37)= 0.04, p=0.833], δεν υπάρχει συσχέτιση (p > 0.05). 

 

Συζήτηση  

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να εξετάσει και να διερευνήσει την αυτοεκτίμηση, την 

ικανοποίηση και την παρουσία και αναζήτηση νοήματος ζωής των εθελοντών/ντριών 

φοιτητών/τριών στην ειδική αγωγή του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πιο 

συγκεκριμένα, εξέτασε τον συνολικό αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που παρέχουν εθελοντική 

εργασία οι φοιτητές/τριες στην ειδική αγωγή, τη συχνότητα του εθελοντισμού του και τους 

φορείς στους οποίους συμμετέχουν. Η έρευνα κατέληξε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα 

οποία χρήσιμο θα ήταν να συγκριθούν και να αναλυθούν υπό το πρίσμα παρόμοιας 

θεματολογίας ερευνών οι οποίες απαντώνται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.  

Αναφορικά με την εθελοντική δράση των φοιτητών/τριών του Π.Τ.Δ.Ε. σε τομείς της 

ειδικής αγωγής είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και συνάδει με ευρήματα που εντοπίζονται 

στη βιβλιογραφία. Πιο αναλυτικά, η πλειονότητα των εθελοντών φοιτητών/τριών ειδικής 

αγωγής του Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου ασχολείται με την εθελοντική δράση στον τομέα της ειδικής 

αγωγής 4 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, προσφέρει εθελοντική εργασία σε δύο φορείς 

και χαρακτηρίζει την εθελοντική του δράση ως μόνιμη και συστηματική. Η ενασχόληση 

εθελοντικά με την ειδική αγωγή έρχεται να επιβεβαιώσει ευρυπαϊκά δεδομένα, που 

σύμφωνα με έρευνα του ευρωβαρόμετρου (Jacques et al, 2011) το 24% των ευρωπαίων 

πολιτών έχουν ασχοληθεί με τον εθελοντισμό προκειμένου τα άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες να αποκτήσουν ευκαιρίες τόσο εκπαιδευτικής 
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κατάρτισης όσο και επαγγελματικής αποκατάστασης. Μάλιστα, το 11% αυτών δήλωσε ότι 

ασχολείται εθελοντικά σε ανάλογες δράσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αντίθετα, στην 

Ελλάδα το ποσοστό συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις τόσο σε τυπικές όσο και σε μη 

τυπικές δομές της ειδικής αγωγής παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, αφού σε έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι Μπουρίκος και Σωτηρόπουλος (2014) το 81% των Ελλήνων το έτος 2011 

δήλωσαν ότι δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε εθελοντική δράση. Με βάση τα παραπάνω, θα 

μπορούσε να κριθεί ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική η συμμετοχή των φοιτητών/τριών του 

Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου σε εθελοντικές δράσεις που σχετίζονται με την ειδική αγωγή, καθώς πιθανόν 

καταδεικνύει μια αλλαγή στάσης απέναντι στον εθελοντισμό εν γένει. 

Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η πλειονότητα των εθελοντών φοιτητών/τριών ειδικής 

αγωγής του Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου εμφανίζει υψηλό επίπεδο νοήματος στη ζωή, πολύ υψηλό 

επίπεδο αναζήτησης νοήματος στη ζωή, υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή και χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν έρευνες στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Σύμφωνα με αυτές τις έρευνες τα κίνητρα που οδηγούν τους νέους να 

προσφέρουν εθελοντική βοήθεια είναι η βελτίωση της αρνητικής εικόνας που έχουν 

δημιουργήσει για τον εαυτό τους, η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσει στην 

μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία καθώς και η επιθυμία που αισθάνονται να φανούν 

χρήσιμοι για το κοινωνικό σύνολο και κυρίως για τους συνανθρώπους τους που βρίσκονται 

σε δυσμενέστερη θέση. Γίνεται, ως εκ τούτου, κατανοητό από την παραπάνω έρευνα ότι όσοι 

ασχολούνται με εθελοντικές δράσεις θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα τους βοηθήσει να 

ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους, να αποκτήσουν νόημα στη ζωή και ως εκ τούτου να 

αισθάνονται περισσότερο ικανοποιημένοι από αυτή, αφού βοηθούν τους έχοντες ανάγκη και 

παράλληλα αποκτούν δεξιότητες που πιθανόν θα τους βοηθήσουν επαγγελματικά (Rodell, 

2010).  Παρόμοια ήταν και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα των Richard & 

Brijesh (2012), σύμφωνα με την οποία τα κίνητρα των προπτυχιακών φοιτητών ώστε να 

συμμετέχουν σε κάποια εθελοντική δράση είναι αφενός η ανιδιοτελής βοήθεια και αφετέρου 

η ψυχική ικανοποίηση που νιώθουν όταν τους δίνεται η ευκαιρία να προσφέρουν και να 

βοηθήσουν για το κοινό καλό.  

Από τα παραπάνω αναδεικνύεται ότι  η παρουσία και  αναζήτηση νοήματος ζωής, η 

ικανοποίηση από τη ζωή και η αυτοεκτίμηση φαίνεται να είναι μεταβλητές που σχετίζονται 

άμεσα με την εθελοντική δράση και δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσά τους.  

Τέλος, μπορούμε να επισημάνουμε ότι επαληθεύτηκαν οι υποθέσεις όσον αφορά στην 

περιγραφή της εθελοντικής εργασίας, τον υψηλό βαθμό νοήματος και ικανοποίησης από τη 

ζωή, ενώ δεν επαληθεύτηκε ο υψηλός βαθμός αυτοεκτίμησης. Μπορούμε να εξάγουμε τα 
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ακόλουθα συμπεράσματα. Πρώτον, ότι μολονότι  οι εθελοντές/ντριες στην ειδική αγωγή 

έδειξαν να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτό  πιθανόν προσπαθούν να το ενισχύσουν μέσα 

από τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις. Δεύτερον, η ενασχόλησή τους με τον 

εθελοντισμό φαίνεται ότι συμβάλει στην απόκτηση νοήματος στη ζωή και ικανοποίησης από 

αυτή, δεδομένου του ότι έχουν την ευκαιρία να βοηθούν τους συνανθρώπους τους που 

χρήζουν υποστήριξης  και κατ’ αυτόν τον τρόπο να αισθάνονται πλήρεις και ευτυχείς. 

 

Συμπεράσματα 

Με βάση την παρούσα έρευνα προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

▪ Η πλειονότητα των εθελοντών φοιτητών/τριών ειδικής αγωγής του Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου 

ασχολείται με την εθελοντική δράση στον τομέα της ειδικής αγωγής 4 ώρες την 

εβδομάδα κατά μέσο όρο. 

▪ Η πλειονότητα των εθελοντών φοιτητών/τριών ειδικής αγωγής του Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου 

προσφέρουν εθελοντική εργασία σε δύο φορείς, κατά μέσο όρο και περισσότερος 

αριθμός φοιτητών/τριών απαντάται στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας, στο ίδρυμα 

Χρόνιων Παθήσεων, στη Βοήθεια σε σχολείο, στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και στην παράλληλη 

στήριξη. 

▪ Η πλειονότητα των εθελοντών φοιτητών/τριών ειδικής αγωγής του Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου 

χαρακτηρίζει την εθελοντική του δράση ως μόνιμη και συστηματική. 

▪ Η πλειονότητα των εθελοντών φοιτητών/τριών ειδικής αγωγής του Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου 

αντιλαμβάνεται σε υψηλό επίπεδο την παρουσία του νοήματος στη ζωή της. 

▪ Η πλειονότητα των εθελοντών φοιτητών/τριών ειδικής αγωγής του Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου 

παρουσίασε πολύ υψηλό επίπεδο αναφορικά με την αναζήτηση του νοήματος στη 

ζωή τους. 

▪ Η πλειονότητα των εθελοντών φοιτητών/τριών ειδικής αγωγής του Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου 

παρουσίασε υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή τους. 

▪ Η πλειονότητα των εθελοντών φοιτητών/τριών ειδικής αγωγής του Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου 

παρουσίασαν χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

▪ Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση των 

εθελοντών φοιτητών/τριών ειδικής αγωγής και την αναζήτηση νοήματος στη ζωή 

τους. 

▪ Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα: α) στην ικανοποίηση από τη 

ζωή με την αναζήτηση νοήματος σε αυτή, β) στην ικανοποίηση από τη ζωή με την 
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παρουσία νοήματος στη ζωή, γ) στην αυτοεκτίμηση με την αναζήτηση νοήματος στη 

ζωή και δ) στην αυτοεκτίμηση με την ικανοποίηση από τη ζωή. 

 

Περιορισμοί μελέτης και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η παρούσα έρευνα επεδίωξε να εξετάσει και να διερευνήσει την ικανοποίηση, την 

αυτοεκτίμηση και τη παρουσία νοήματος ζωής σε εθελοντές φοιτητές/τριες ειδικής αγωγής 

του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να συσχετίσει αυτές τις μεταβλητές μεταξύ τους. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η υπογράμμιση ορισμένων από τους περιορισμούς της:  

1) Τα δεδομένα για τη διεξαγωγή της έρευνας συγκεντρώθηκαν και απαντήθηκαν από 

μικρό δείγμα φοιτητών/τριών και ίσως να μην είναι ακριβή.  

2) Δεν διερευνήθηκαν στην παρούσα φάση οι γεωγραφικοί και κοινωνικο-

περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

Οι παραπάνω περιορισμοί θεωρούμε πως δεν είναι απαγορευτικοί για τη γενίκευση των 

ευρημάτων της σε εθελοντές φοιτητές/τριες ειδικής αγωγής των Π.Τ.Δ.Ε. της Ελλάδας και τη 

συνέχιση της ερευνητικής εργασία στο συγκεκριμένο πεδίο.  

Αναφορικά με τις προτάσεις έρευνας, καθώς αυτή επικεντρώνεται στους εθελοντές 

φοιτητές/τριες του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γίνεται εφικτό να υλοποιηθούν 

παρόμοιες μελλοντικές προσπάθειες διεξαγωγής ερευνών και πιο αναλυτικά θα μπορούσαν 

να πραγματευτούν τα εξής:  

- Καταγραφή εθελοντικής εργασίας στην ειδική αγωγή σε πανελλήνιο επίπεδο. 

- Σύγκριση εθελοντικής εργασίας φοιτητών/τριών στην ειδική αγωγή στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. 
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Περίληψη 

Η βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών είναι εγγενώς συνδεδεμένη με την ποιότητα των 

αρχικών και συνεχιζόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (OECD, 2012). Η 

παρούσα έρευνα μελετά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε δύο χώρες της 

Ευρώπης, την Ελλάδα και την Κύπρο, και επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά της βασικής τους 

εκπαίδευσης και στην αναζήτηση ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσά τους. Η μελέτη των 

χαρακτηριστικών εκπαίδευσης των ειδικών παιδαγωγών στις δύο χώρες επικεντρώθηκε κυρίως στο 

περιεχόμενο των μαθημάτων, στον τρόπο εισαγωγής στο σύστημα εκπαίδευσης ειδικής αγωγής και 

στους φορείς εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα που βασίζεται σε βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν και στις δύο χώρες ομογένεια στο περιεχόμενο των 

μαθημάτων ανά βαθμίδα, στον τρόπο πρόσβασής τους στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό σύστημα και στον 

τρόπο ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

παρουσιάζει και διαφοροποιήσεις, καθώς στην Ελλάδα επικρατεί σύστημα μικτής εκπαίδευσης με 

διττή μορφή στη βασική εκπαίδευση των ειδικών εκπαιδευτικών, ενώ στη Κύπρο απαιτείται 

μετεκπαίδευση στον τομέα της ειδικής αγωγής μετά την ολοκλήρωση εκπαίδευσης στη γενική. Παρά 

τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες το κοινό συμπέρασμα που εξάγεται αναδεικνύει την 

σπουδαιότητα του ρόλου του/της ειδικού παιδαγωγού και την ανάγκη για συστηματική εκπαίδευσή 

του/της τόσο για την προσωπική του/της βελτίωση όσο και την βελτίωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, ειδική αγωγή, Κύπρος, Ελλάδα 

 

Abstract 

Improving teacher quality is intrinsically linked to the quality of initial and ongoing teacher education 

programs (OECD, 2012). This research studies the education of special educators in two countries in 
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Europe, Greece and Cyprus and focuses on the characteristics of basic education and the search for 

similarities and differences between them. The study of the characteristics of the education of special 

pedagogues in two countries focused mainly on the content of the courses, the way of entering the 

special educational system and the educational institutions. This is a qualitative research based on a 

bibliographic review. The research findings showed in both countries homogeneity in the content of 

the lessons by grade, the way of access to the respective educational system and the way of completing 

the basic education. The education of qualified teachers it also presents differentiation, as in Greece 

there is a system of dual education in the basic education of special educators, while in Cyprus 

postgraduate education in the field of special education is required after the completion of the general 

education. Despite the differences between the two countries, the common conclusion that outcomes 

highlights the importance of the role of the special educator and the need for systematic education 

both for his own personal improvement and for improving the educational system. 

 

Key words: Education of special educators, special education, Cyprus, Greece 

 

 

Εισαγωγή 

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες γνωστικές, κοινωνικές και τεχνολογικές καταστάσεις 

αναδεικνύουν την ανάγκη για μάθηση και εκπαίδευση καθ’ όλη την ζωή του ανθρώπου, ώστε 

να ανταποκρίνεται στις συνεχώς εμφανιζόμενες προκλήσεις και εργασιακές απαιτήσεις 

(Alexiadou & Essex, 2015). Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς η συνεχής επιμόρφωση και 

εκπαίδευση πέρα από επαγγελματική προτεραιότητα αποτελεί και ηθική υποχρέωση (OECD, 

2010˙ Σαμαρά, 2011). 

Η εκπαίδευση, η επαγγελματική εξέλιξη και βελτίωση των εκπαιδευτικών ανέκαθεν έχει 

επηρεάσει και προβληματίσει τον εκπαιδευτικό κόσμο τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο 

εξωτερικό. Η έννοια παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών αναφέρεται 

στις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες που αποκτά ο/η εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του/της. Φυσικά, αυτές οι γνώσεις συνδέονται με το εκπαιδευτικό σύστημα στο 

σύνολο του και με τους μαθητές/τριες που είναι οι αποδέκτες των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών. Πρόκειται λοιπόν, για τα προσόντα που οφείλει να έχει ένας/μια εκπαιδευτικός 

ώστε να ασκήσει αποτελεσματικά και επαγγελματικά το ρόλο του/της ως επαγγελματίας 

παιδαγωγός (Κωνσταντίνου, 2015). 

Πιο συγκεκριμένα, στον χώρο της ειδικής αγωγής η εκπαίδευση και κατάρτιση είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. Σήμερα, η ειδική αγωγή είναι ένα μείζον θέμα έρευνας και πρακτικής 

και αποτελεί μία πρόκληση του σύγχρονου εκπαιδευτικού κόσμου. Σύμφωνα με τον 

Χρηστάκη (αναφορά Σατίδου, 2012) «η Ειδική αγωγή είναι ένας συνδυασμός προσαρμογών 
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του προγράμματος της διδασκαλίας, της υποστήριξης και η δημιουργία κατάλληλων 

συνθηκών μάθησης, με σκοπό την κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

δυσκοίλιών και ικανοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή. Όλα αυτά 

μπορούν να αφορούν ολόκληρο το πρόγραμμα ή μέρος του προγράμματος και οργανώνονται 

σε ατομική ή ομαδική βάση ή στα πλαίσια της κοινής τάξης». Δηλαδή, η ειδική αγωγή 

ασχολείται με τον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης αποτελώντας μια εκπαιδευτική 

διαδικασία και ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών με σκοπό την καθολική εκπαίδευση και 

ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Πρόκειται, για έναν ιδιαίτερο και ευαίσθητο διεπιστημονικό κλάδο της παιδαγωγικής 

επιστήμης μέσα στον οποίο αναδεικνύεται, ότι ο/η  εκπαιδευτικός ειδικής συνιστά ένα 

βασικό παράγοντα εξέλιξης και ανάπτυξης της ειδικής αγωγής, καθώς αυτός/αυτή 

αναλαμβάνει πολυδιάστατους ρόλους: Διδάσκει, αξιολογεί, σχεδιάζει προγράμματα, 

πληροφορεί και παρέχει συμβουλευτική σε μαθητές/τριες, γονείς, συναδέλφους και φορείς 

(Τσιμπιδάκη, 2013). 

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο λόγω αυτού του πολυδύναμου ρόλου του/της σε όλα τα 

επίπεδα, ο/η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής να βρίσκεται διαρκώς σε μια διαδικασία 

συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται ενήμερος/η πάνω στις 

τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τον τομέα του/της και συνάμα παραγωγικός/η και 

αποτελεσματικός/η, καθώς μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του 

επαγγέλματός του/της (Alexiadou & Essex, 2015). 

 

Η παρούσα μελέτη 

Η μελέτη εξετάζει την εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, 

εστιάζει στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ευρώπη εστιάζοντας στο 

παράδειγμα της Ελλάδας και της Κύπρου.  

Το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται και εστιάζεται στην απάντηση τεσσάρων, βασικών 

ερευνητικών ερωτημάτων: 

1) Πώς υλοποιείται η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ελλάδα 

και την Κύπρο; 

2) Ποια είναι τα κοινά σημεία και οι διαφοροποιήσεις στη βασική εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στις δύο χώρες; 

3) Ποιος ο ρόλος του/της ειδικού παιδαγωγού στις δύο χώρες; 
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Στόχοι έρευνας 

Ο πρώτος στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Αναλυτικότερα, η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση 

επιχειρεί να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο. Αντίστοιχες έρευνες πραγματοποιούνται από τους 

Judge και Oreshkina (2004). Εξετάζοντας τη βασική εκπαίδευση των ειδικών παιδαγωγών στις 

δύο χώρες, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, ο/η 

ερευνητής/τρια αποκτά μια σαφέστερη και ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με την 

εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε αυτές. 

Ο δεύτερος στόχος σχετίζεται με την εύρεση των κοινών και μη σημείων της βασικής 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Μελετώντας την αντίστοιχη βιβλιογραφία, 

στοχεύει στον προσδιορισμό των διαφορών και ομοιοτήτων στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στις δύο χώρες. Η έρευνα των Hausstatter και Takala 

μελέτησε, επίσης, τις διαφορές και ομοιότητες στα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης στην 

ειδική αγωγή στις χώρες τις Φινλανδίας και τη Νορβηγίας. 

Ο τρίτος στόχος αφορά  στον ρόλο του/της ειδικού παιδαγωγού. Πιο συγκεκριμένα, 

μελετάται η σπουδαιότητα, οι αρμοδιότητες,  οι δυσκολίες και εξέλιξη του/της ειδικού 

παιδαγωγού στο πέρασμα των χρόνων. 

 

Μεθοδολογία 

Για την έρευνα και τη συλλογή των δεδομένων υλοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

που χωρίστηκε σε  δύο επιμέρους στάδια. Η πρώτη φάση σχετίζεται με τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των πληροφοριών που καταγράφονται στα πρώτα κεφάλαια της παρούσας 

εργασίας. Η ανασκόπηση πραγματοποιείται σε διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες: Wiley 

Online Library, Science Direct, Google Scholar, ERIC, PLOS ONE κλπ. και σε διαδικτυακές 

ευρωπαϊκές σελίδες (όπως αυτές της UNESCO, Europa.eu, European Agency for Development 

in Special Needs Education, Eurydice, OECD, World Bank  κ.ά.).  Φυσικά, διερευνήθηκαν 

περισσότερο διεξοδικά συγκεκριμένα περιοδικά, τα οποία εκδίδουν σχετικά δεδομένα (όπως 

European Journal of Special Needs, Teacher Education and Special Education, Comparative 

Education, Comparative Education Review, Mediterranean Journal of Educational Studies  

κ.ά.). Οι όροι αναζήτησης οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: «A special teacher in 

Greece» «education» «education: the case of Cyprus» «Inclusive education» «education: the 

case of Greece» «The training of primary school teachers» «special education» «A special 

teacher in Cyprus» «Special Education Teacher Preparation»  «Teacher training» «Teacher 
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education» «Initial training in special education» «Special education»  «Europe»  «Greece» 

«Cyprus» «Legislation of special education in Europe» «Curriculum». Οι όροι αναζήτησης 

συνδυάστηκαν με όλους τους πιθανούς τρόπους προκειμένου να διερευνηθεί διεξοδικά η 

μελέτη. Μέσα από τις διαδικτυακές σελίδες των υπουργείων παιδείας κάθε χώρας 

συγκεντρώθηκαν αρκετές πληροφορίες για την οργάνωση του εκάστοτε εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

Στη δεύτερη φάση, γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των επιμέρους  στοιχείων που 

αφορούν στη κατάρτιση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και στην Κύπρο και 

τη σχέση που παρουσιάζουν οι χώρες αυτές μεταξύ τους. Σε αυτή την φάση της δεύτερης 

διαδικασίας, αναζητήθηκαν και στοιχεία σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα των δύο αυτών 

κρατών. Η αναζήτηση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των όρων: «Comparative 

education methodology» «Greece and Cyprus- A comparative approach» «Greek-Cypriot 

Curriculum» «Comparative studies» «Cross-country analyses» «Special Education across 

Europe». 

 

Ευρήματα – Συζήτηση 

Η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών συνιστά ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την 

Ευρώπη  και ολόκληρο τον κόσμο. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, 

κατευθύνεται στην φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

(Alexiadou & Essex, 2015). Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα για την 

ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων και αυτό επιβεβαιώθηκε σε επίσημα 

ευρωπαϊκά και παγκόσμια (Council of the European Union, 2010). 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση προωθεί την συνεργασία του ειδικού και γενικού 

σχολείου. Παράγοντας επιτυχίας στις πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι η 

βασική εκπαίδευση και συστηματική επιμόρφωση (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education, 2019). Η παροχή βασικής εκπαίδευσης στους ειδικούς παιδαγωγούς 

συνδέεται με την προετοιμασία των εκπαιδευτικών να εργαστούν σε συμπεριληπτικά 

περιβάλλοντα. 

Όπως έχουμε προαναφερθεί, ο ρόλος του/της δάσκαλού/ας είναι ένας ρόλος κλειδί 

καθώς αυτός/αυτή αποτελεί την βασική συνιστώσα για την εκπαίδευση όλων των 

μαθητών/τριών (Τσιμπιδάκη, 2013). Αυτό σημαίνει, ότι για να πετύχει αυτό τον στόχο πρέπει 

να εξοπλιστεί με τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ποικίλες 

ανάγκες των μαθητών/τριών. Τα πιο απαραίτητα εφόδια για αυτόν/αυτή είναι η γνώση, αλλά 

και επιδεξιότητες που θα τον/την ανάγουν, κάνοντας τον/την αντάξιο/α των απαιτήσεων των 
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μαθητών/τριών. Αναμφίβολα λοιπόν, είναι αναγκαίο να μελετήσουμε το είδος της 

κατάρτισης που προσφέρεται σε όλους τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς κατά την διάρκεια 

της αρχικής κατάρτισης τους, στον τομέα της ειδικής αγωγής. 

Όλες οι χώρες τις Ευρώπης, φαίνεται να αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους 

λαμβάνουν κάποια βασική γνώση για την ποικιλία των αναγκών των μαθητών/τριών που θα 

χρειαστεί να αντιμετωπίσουν αργότερα (OECD, 2010).  Δηλαδή, δέχονται κάποιο είδος 

υποχρεωτικής κατάρτισης για μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην διάρκεια 

της αρχικής τους κατάρτισης. Ωστόσο, τα δεδομένα που προκύπτουν δίνουν την αίσθηση ότι 

η κατάρτιση αυτή δεν είναι επαρκής  

Η υποχρεωτική κατάρτιση στην ειδική αγωγή διαφέρει σε διάρκεια, περιεχόμενο και 

οργάνωση. Φυσικά, αυτές οι διαφορές συσχετίζονται και με τις διαφορές σχετικά με τις 

πολιτικές ένταξης στις διάφορες χώρες (Liasidou, 2008a). Αφού η αρχική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών αδυνατεί να καλύψει το πλήθος των αναγκών τους, η αρχική κατάρτιση στην 

ειδική αγωγή φαίνεται να παρέχεται με τρεις τρόπους (European Agency for Development in 

Special Needs Education, 2003, 2014):  

1. Παρέχοντας γενικές πληροφορίες  

2. Παρέχοντας ειδικά μαθήματα  

3. Διαπερνώντας όλα τα μαθήματα 

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ελλάδα  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό δυναμικό εκπαιδεύεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι 

εκπαιδευτικοί  κρίνονται μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού  και 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, σχηματίζεται μέσα  από τις προδιαγραφές 

που διατυπώνει η πολιτεία για την εισαγωγή στο επάγγελμα. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να 

έχει κάποια προσόντα που θα τον εισάγουν στην εργασία. Η πολιτεία ορίζει ότι τα προσόντα 

αυτά προκύπτουν από την εξεταστέα ύλη που ορίζεται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και 

που μέσα από αυτή θα καθοριστεί η είσοδο των εκπαιδευτικών στα σχολεία της χώρας. Η 

εξεταστέα ύλη διακρίνεται σε δύο θεματικές ενότητες: α) Γνωστικό αντικείμενο και β) Γενική 

διδακτική μεθοδολογία, Παιδαγωγικά θέματα και Ειδική διδακτική (Φ.Ε.Κ. 265/13.8.2002, 

Άρθρο 5). 

Οι εκπαιδευτικοί και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας) ακολουθούν ένα τετραετές πρόγραμμα πανεπιστημιακών σπουδών. Η 

Γενική συνέλευση του εκάστοτε τμήματος είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των 

προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων. Παρατηρείται ότι στα αναλυτικά 
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προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων προσχολικής και πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης υπάρχουν περισσότερα μαθήματα όσο αφορά θέματα παιδαγωγικής, ειδικής 

αγωγής και ένταξης, όπως και πρακτική άσκηση σε δημόσια σχολεία. Σε αντίθεση με τα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων προσχολικής και 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εστιάζουν από ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο κάθε 

φορά. Δεν εστιάζουν σε παιδαγωγικά και ειδικής αγωγής θέματα και δεν περιλαμβάνουν 

πρακτική άσκηση. 

Στην ελληνική κοινωνία, τα μόνα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που οι 

απόφοιτοί τους με το τελείωμα της φοίτησης τους μπορούν να δουλέψουν με παιδιά με  

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα εξής δύο: α) «Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής της Σχολής 

Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» κατευθύνσεων δασκάλων ή 

νηπιαγωγών και β) «Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες ή κάτοχοι 

αναγνωρισμένου και ισότιμου τίτλου πανεπιστημίου του εξωτερικού. 

Στην Ελλάδα, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι ένας τομέας στον οποίο έχουν 

πρόσβαση εκπαιδευτικοί από όλους τους κλάδους πληρώντας φυσικά τα κατάλληλα κριτήρια 

και έχοντας τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψής τους ως 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή, πρέπει να είναι 

κάτοχοι διδακτορικού/μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή τη 

Σχολική Ψυχολογία ή να είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης Ε.Α.Ε. στα Διδασκαλεία 

της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, ή να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχούς 

παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ε.Α.Ε. από πανεπιστήμιο ή 

αναγνωρισμένο κρατικό φορέα, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών 

(Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, 2012-

2013). Αυτό επιβεβαιώνεται και με μια πρόσφατη μελέτη των Σκουλίδη, Πανιτσίδου, 

Παπασταμάτη  και  Βαλκάνος, με την πλειοψηφία του δείγματος να δηλώνει συμμετοχή σε 

σεμινάρια 400 ωρών και άνω στην ειδική αγωγή. 

Από τα αποτελέσματα της Χαρτογράφησης της Ειδικής Αγωγής του 2004 στην Ελλάδα, 

παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης στην ειδική 

αγωγή γεγονός που αναδεικνύει την σπουδαιότητα συμπληρωματικής επιμόρφωσης και 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον 

τομέα της ειδικής αγωγής (Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Τμήμα Ειδικής Αγωγής, 

2004).  
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Μορφές επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς παρουσιάζουν 

ποικιλία, γεγονός που εξηγείται από το ότι απουσιάζει μία ενιαία θεώρηση ως προς το ποιος 

είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος οργάνωσής τους. Επιπλέον, η επιλογή του τρόπου 

οργάνωσης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο, αλλά και άλλους 

δευτερεύοντες παράγοντες, όπως η γεωγραφική εμβέλεια του εκάστοτε προγράμματος. Η 

κατάταξη που ακολουθεί μας δίνει μια εικόνα για τα είδη των προγραμμάτων από άποψη 

οργάνωσης (Μπράτιτσης κ. συν., 2003): 

- Επιμορφώσεις σε κέντρα (Σεμιναριακού τύπου) 

- Ενδοσχολική επιμόρφωση 

- Πανεπιστημιακή επιμόρφωση 

- Αυτοεπιμόρφωση 

- Εξ αποστάσεως 

 

Φορείς επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

Προκείμενου η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να είναι συστηματική, συμβάλλουν 

διάφοροι φορείς. Πιο αναλυτικά, βασικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση 

μιας επιμορφωτικής δραστηριότητας  είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), η σχολική 

μονάδα, ο σχολικός σύμβουλος, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Σ.Ε.ΛΕ.Τ.Ε.), τα Κ.Σ.Ε. και τα Π.Ε.Κ. 

(Χατζηδήμου κ.ά., 2005: 35). 

 

Μέθοδοι επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

Μια βασική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επιμόρφωση είναι η διάλεξη, ωστόσο για 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης θα ήταν 

προτιμότερο να γινόταν χρήση ενεργητικών – συμμετοχικών μεθόδων που ανταποκρίνονται 

περισσότερο στις ανάγκες τους και συνάδουν με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Παραδείγματα τέτοιων μεθόδων είναι (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009): 

▪ Μικροδιδασκαλίες και προσομοιωτικές διδασκαλίες. 

▪ Διερευνητική μέθοδος (ενασχόληση με μελέτες περίπτωσης, άσκηση στην επίλυση 

προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την τεχνική κρίσιμων περιστατικών κ.λπ.). 

▪ Ομαδοσυνεργατική μέθοδος (μέθοδος των μικρών ομάδων). 

▪ Εργαστήρια, σχέδια εργασίας (μέθοδος project), προσομοιώσεις, παιχνίδι ρόλων, 
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καταιγισμός ιδεών, βιωματικές ασκήσεις, αξιοποίηση κειμένων αυτοαναφοράς 

(ημερολόγια, αυτοβιογραφικά κείμενα κ.λπ.). 

▪ Εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές επισκέψεις (π.χ. επισκέψεις σε άλλου τύπου 

σχολεία, σε ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικές μονάδες 

άλλων χωρών κ.λπ.). 

▪ Τήρηση φακέλου υλικού του/της εκπαιδευτικού 

Όλες είναι χρήσιμες και μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας. 

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Κύπρο 

Σύμφωνα με τα κυπριακά δεδομένα, υπάρχουν τρία δημόσια και τρία ιδιωτικά 

πανεπιστήμια. Για την πρωτοβάθμια και προσχολική εκπαίδευση υπάρχει το πανεπιστήμιο 

της Κύπρου. Στο πανεπιστήμιο της Κύπρου παρέχονται σπουδές που αφορούν τις πρώτες δύο 

βαθμίδες εκπαίδευσης και σε άλλους τομείς που αφορούν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Με τον Νόμο «Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόμο του 

2007», το πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας για την οργάνωση και 

πραγματοποίηση του προγράμματος «Προ υπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψήφιων 

Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης». 

Το πρόγραμμα αυτό, πραγματοποιείται στην διάρκεια ενός έτους και στοχεύει να 

προετοιμάσει τους/τις κατόχους πτυχίων των πανεπιστημίων, ώστε να είναι σε θέση να 

αναλάβουν το διδακτικό τους έργο. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει 

στην επαγγελματική εξέλιξη των πτυχιούχων με την ενδυνάμωση των εμπειριών, δεξιοτήτων 

και γνώσεων. Με αυτό τον τρόπο, αυτοί/ες καθίστανται ικανοί/ες να εφαρμόσουν όλες τις 

παιδαγωγικές θεωρίες στην πράξη και να διαμορφώσουν κατάλληλα το περιεχόμενο των 

γνωστικών αντικειμένων λειτουργώντας αποτελεσματικά όχι μόνο στα πλαίσια της σχολικής 

τάξης, αλλά σε ολόκληρή σχολική κοινότητα (Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας: Ετήσια 

Έκθεση, 2010). 

Με τις Παγκύπριες εισαγωγικές εξετάσεις που διοργανώνονται από την Υπηρεσία 

Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, πετυχαίνετε η είσοδος των 

συμμετεχόντων στα κρατικά πανεπιστήμια της χώρας. Ως προς τον καθορισμό και την 

διαμόρφωση του περιεχομένου των μαθήματών στα δημόσια πανεπιστήμια  υπάρχει μια 

σχετική ευελιξία σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα καθώς αυτά καθορίζονται από τα ίδια 

(Δαμιανίδου, 2015: 67). Στους υποψήφιους/ες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

προσχολικής εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν υποχρεωτικά 
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μαθήματα παρακολούθησης που αφορούν την διδασκαλία τη παιδαγωγική, ενσωμάτωση 

και ένταξη στην εκπαίδευση. Αντίθετα με τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες της 

πρωτοβάθμιας και της προσχολικής εκπαίδευσης, τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

για τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες που επιθυμούν να διδάξουν στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση δεν τους προσφέρονται μαθήματα παιδαγωγικής κατάρτισης (Koutrouba,, 

Vamvakari & Steliou, 2006). 

 Επιπλέον, μόνο για τους/τις υποψήφιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ειδίκευση υποχρεωτικού χαρακτήρα κατά το τέταρτο 

έτος σπουδών σε μία από τις δύο υπάρχουσες κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά 

την ελληνική γλώσσα, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Η δεύτερη κατεύθυνση 

σχετίζεται με την ειδική/ενιαία εκπαίδευση, την τέχνη, τη μουσική και τη φυσική αγωγή. 

Απαραίτητο είναι να αναφερθεί ότι όλα τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που 

αφορούν τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης περιέχουν 

πρακτική άσκηση σε δημόσια σχολεία, διαρκείας ενός εξαμήνου (χειμερινό ή εαρινό 

εξάμηνο), κατά την διάρκεια του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου έτους σπουδών (Koutrouba, 

Vamvakari & Steliou, 2006). 

Φυσικά, η πρακτική άσκηση προβλέπεται και για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα προ υπηρεσιακής κατάρτισης. Μέσω 

της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους/ες 

εκπαιδευτικούς και να  οργανώσουν τα μαθήματα τους, να διδάξουν, να αποκτήσουν 

διδακτική εμπειρία, να αξιολογήσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες και να εφαρμόσουν τις 

εκπαιδευτικές θωριές στην πράξη (Koutrouba, Vamvakari & Steliou, 2006).  

Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης λειτουργούν σύμφωνα με τους εσωτερικούς 

κανονισμούς του κάθε πανεπιστημίου και εποπτεύονται από αυτό. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί υποψήφιοι/ες εποπτεύονται και αξιολογούνται από το υπεύθυνο προσωπικό 

των σχολικών μονάδων, αλλά και από τον υπεύθυνο καθηγητή/τρια του πανεπιστημίου. Τα 

σχολεία που οι φοιτητές/τριες θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση επιλέγονται από το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ έπειτα το κάθε πανεπιστήμιο είναι αρμόδιο για 

όλες τις υπόλοιπες διευθετήσεις για την ομαλή διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων των 

φοιτητών/τριών (Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών, 2012 - 2013). 

Για να θεωρηθεί κάποιος/κάποια  ειδικός παιδαγωγός στην Κύπρο πρέπει να διαθέτει  

πτυχίο προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή να είναι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει εκπαίδευση  σε επίπεδο μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών σε ζητήματα που αφορούν το διαφορετικό στην εκπαίδευση, στην αναπηρία και 
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τέλος, στην ειδική ενιαία εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αυτό δίνεται με την παρακολούθηση 

290 ωρών (90 πιστωτικές μονάδες) και χωρίς πρακτική άσκηση από το Πανεπιστήμιο της 

Κύπρου.  

Συνοψίζοντας, όπως σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στη Κύπρο είναι αναγκαία η 

συνεχής και συστηματική κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε επίπεδο γνώσεων, 

στάσεων και δεξιοτήτων. Με την κατάλληλη υποστήριξη και ενδυνάμωση αυτοί είναι σε θέση 

να αναλάβουν τον ρόλο του/της διανοητή εκπαιδευτικού επαναπροσδιορίζοντάς τους 

τρόπους παραγωγής της γνώσης. Ταυτόχρονα, οι μαθητές/τριες αυτοβελτιώνονται και 

εξελίσσονται, καθώς αφού διδάσκουν αναγνωρίζουν την γνώση που έχουν λάβει, 

αποβάλλουν τις πλάνες και τις αβεβαιότητες, επαναπροσδιορίζοντας διαρκώς τις απόψεις 

τους (UNESCO, 2005). Βέβαια, σύμφωνα με τους Avramidis, Bayless  και Burden (2000), η 

εκπαίδευση στην ειδική αγωγή για ζητήματα όπως η αναπηρία, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη 

απόδοση, όταν γίνονται κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών των εκπαιδευτικών 

παρά ως ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση, δηλαδή, μετά τον διορισμό τους στα σχολεία. 

 

Φορείς επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

Όπως προαναφέρθηκε για την κατάρτιση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής υπάρχει 

θεσμοθετημένη δομή επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και διεξάγονται 

σε  συστηματική βάση επιμορφωτικά προγράμματα. Οι επιμορφωτικές δράσεις που 

λαμβάνουν χώρα είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Οι βασικοί φορείς οι οποίοι 

οργανώνουν συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Κύπρο είναι:  

- Υ.Π.Π. 

- Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης  

- Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου 

- Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστημίου Κύπρου  

- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Κυπριακό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

οργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους καθηγητές/τριες προσχολικής και 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Οι καθηγητές/τριες μπορούν 

να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο σεμινάριο κάθε χρόνο. Τα σχολεία αναμένεται επίσης να 

διοργανώσουν σεμινάριο για ένα θέμα ενδιαφέροντος και να προσκαλέσουν ακαδημαϊκούς 

ή άλλους εμπειρογνώμονες να δώσουν μια διάλεξη / εργαστήριο. Τα θέματα της 

συνεκπαίδευσης και της συνεργατικής διδασκαλίας μεταξύ του κύριου καθηγητή/τριας τάξης 
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και του/της δασκάλου/ας ειδικής εκπαίδευσης για την προώθηση της ένταξης έχουν 

συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των σεμιναρίων για τα τελευταία τρία χρόνια. Οι σεμινάρια 

διεξήγαγαν ακαδημαϊκοί που ειδικεύονται σε ζητήματα περιεκτικής εκπαίδευσης (European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2015).  

Στην Κύπρο, οι εκπαιδευτικοί φαίνονται να μην έχουν την απαραίτητη στήριξη που θα 

έπρεπε για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό σκηνικό 

(Leo & Barton, 2006). Έτσι, όσον αφορά την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, αν και περίπου οι 

μισοί/μισές εκπαιδευτικοί μέχρι τη σχολική χρονιά 2013-14 δεν είχαν καμία επιμόρφωση για 

θέματα παιδιών με αναπηρία και ενώ στην πλειονότητά τους αισθάνονται ότι χρειάζονται 

περισσότερη επιμόρφωση, το Υ.Π.Π. δεν φαίνεται πρόθυμο να αναπτύξει επαγγελματικά και 

να βελτιώσει τους/τις εκπαιδευτικούς (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007). 

 Αυτό το φαινόμενο, αποτελεί σημαντική παράλειψη  αναλογιστεί κανείς τι πρόκειται 

για ζητήματα που  αφορούν αναπηρίες παιδιών και οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί δεν 

έχουν τις γνώσεις από τις σπουδές τους. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι σε 

καταστάσεις που δεν μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιοι.  

Παρά λοιπόν, την ανάγκη τακτικής επιμόρφωσης και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, 

ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί/ες και να βελτιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των 

μαθητών/τριών,  και παρόλο που η ανεπαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση για θέματα 

παιδιών με αναπηρία φαίνεται να έχει ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στην προθυμία των 

εκπαιδευτικών να υποδεχτούν στην τάξη τους παιδιά με αναπηρία και να διαφοροποιήσουν 

τη διδασκαλία τους (Van Reusen et al., 2001˙ Avramidis & Norwich, 2002˙ Koutrouba et al., 

2006˙ Ernst & Rogers, 2009), στη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς 2013-14, το Υ.Π.Π. 

διοργάνωσε μόνο τέσσερα επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα χειρισμού παιδιών με 

αναπηρία. Έτσι, αν και αρκετά παιδιά με οπτική αναπηρία φοιτούσαν ήδη στα σχολεία μέσης 

εκπαίδευσης και επομένως οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να πραγματοποιούν τακτικές 

επιμορφώσεις, το Υ.Π.Π. διοργάνωσε μονάχα ένα σεμινάριο για την περίπτωση αυτή και 

μάλιστα επί εθελοντικής βάσης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007).  

Κατά παρόμοιο τρόπο, ενώ με βάση τους κανονισμούς που περιγράφονται στην εγκύκλιο 

με τις κατευθυντήριες γραμμές οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν παιδιά με απώλεια 

ακοής θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει υποχρεωτικά τα σχετικά σεμινάρια της Σχολής 

Κωφών, ώστε να είναι ενημερωμένοι για τον ιδιαίτερο τρόπο διδασκαλίας που απαιτείται 

για τα παιδιά με απώλεια ακοής (π.χ. χρήση νοηματικής), το συγκεκριμένο σεμινάριο 

προσφέρθηκε μόνο μια φορά, ενώ ο περιορισμός πληθώρας θεμάτων σε ένα μόνο διήμερο 

δεν εγγυάται απαραίτητα και την εμπέδωση τους ή την απόκτηση των απαραίτητων 
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γνώσεων, ώστε ο/η εκπαιδευτικός να μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά τα παιδιά με 

απώλεια ακοής, μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 2007). 

Στα ίδια πλαίσια επιμορφωτικής λιτότητας, προσφέρθηκε επίσης από το Υ.Π.Π. ένα μόνο 

σεμινάριο για την ειδική φυσική αγωγή και ένα για τις ειδικές μονάδες, ενώ πέραν αυτών, 

δεν έγινε καμία άλλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για άλλα θέματα περί αναπηρίας κατά 

τη σχολική χρονιά 2013-14, ούτε και καμιά άλλη οργανωμένη ενημέρωση για τα υφιστάμενα 

προγράμματα ειδικής αγωγής και αλφαβητισμού. Έτσι, παρά τη χρησιμότητα και την 

αναγκαιότητα επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία ενημερώνουν για κρίσιμα θέματα που 

απασχολούν τους/τις εκπαιδευτικούς, όπως ήταν για παράδειγμα οι εκπαιδευτικές και 

ψυχολογικές προσεγγίσεις της οπτικής αναπηρίας, ή οι δυνατότητες που προσφέρει η 

τεχνολογία για την εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία και οι εξειδικευμένες 

προσεγγίσεις σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες όπως τα Μαθηματικά, τα σεμινάρια κατά 

τη σχολική χρονιά 2013-14 όχι μόνο προσφέρθηκαν άπαξ, αλλά ταυτόχρονα ήταν 

αποκομμένα από το γενικότερο εκπαιδευτικό συγκείμενο (Δαμιανίδου, 2015). 

Βέβαια, σοβαρές παραλείψεις και ασυνέχειες παρατηρούνται όχι μόνο όσον αφορά την 

επιμόρφωση που προσφέρεται από το Υ.Π.Π., αλλά και τις ευκαιρίες για επιμόρφωση που 

παρέχονται από εξωτερικούς φορείς σε συνεργασία με το Υ.Π.Π. Έτσι, από τη Σχολή Κωφών 

προσφέρθηκε μόνο μια διάλεξη για θέματα εκπαίδευσης παιδιών με απώλεια ακοής κατά τη 

σχολική χρονιά 2013-14, η οποία όμως ήταν στα Αγγλικά, ενώ η προσφορά δωρεάν 

μαθημάτων εκμάθησης της κυπριακής νοηματικής αφορούσε μόνο τα παιδιά με απώλεια 

ακοής και όχι τους/τις εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί φαίνονται να αγνοούνται, επίσης, 

και από την Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α., αφού η ενημέρωση σχετικά με τις υφιστάμενες δομές που 

προσφέρονται στα παιδιά με αναπηρία, μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο γενικό 

σχολείο, αφορούσε μόνο τους γονείς των παιδιών με αναπηρία, ενώ εξίσου σοβαρή 

παράλειψη αποτελεί στην ίδια εγκύκλιο η μη αναφορά σε σπουδές στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση ως ενδεχόμενο για τους απόφοιτους με αναπηρία, παρά το γεγονός ότι αυτός 

ήταν ο κύριο στόχος των προγραμμάτων ειδικής αγωγής. Δηλαδή, η διασφάλιση ίσων 

ευκαιριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Δαμιανίδου, 2015).  

 

Μορφές επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου προωθεί τις εξής μορφές επιμόρφωσης:  

▪ Επαναλαμβανόμενα υποχρεωτικά σεμινάρια. 
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Πρόκειται για υποχρεωτικά σεμινάρια καθώς υπαγορεύονται από τα σχέδια υπηρεσίας 

ή την υποχρεωτική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

- υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης, 

- επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους Διευθυντές Δημοτικής και Μέσης 

Εκπαίδευσης, 

- πρόγραμμα επιμόρφωσης για Έλληνες εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

- επιμορφωτικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε Oμογενείς εκπαιδευτικούς. 

- προγράμμα προυπηρεσιακής κατάρτισης για τους Προαιρετικά σεμινάρια 

▪ Προαιρετικά σεμινάρια 

Πρόκειται για υποχρεωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και έχουν τις 

παρακάτω τέσσερις μορφές: 

- δημοτικής εκπαίδευσης 

- μέσης εκπαίδευσης 

- τεχνικής εκπαίδευσης  

- δια τμηματικά. 

 

▪ Σεμινάρια σε σχολική βάση 

Πρόκειται για σεμινάρια με ιδιαίτερα επιμορφωτικά θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου και διοργανώνονται έπειτα από συνεννόηση με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο ( Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2005, 2006: 9-10).  

 

▪ Ενδοσχολική επιμόρφωση 

Η ενδοσχολική ή ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση διεξάγεται εντός του σχολικού περιβάλλοντος και 

ενδυναμώνει την αυτονομία της σχολικής μονάδας. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης 

επιμόρφωσης είναι τα εξής παρακάτω:  

- καλύπτει ταχύτατα τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών  

- δραστηριοποιεί τους/τις εκπαιδευτικούς για ενεργή συμμετοχή τους στην οργάνωση και 

αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος 

Στα επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς οι θεματικές ενότητες έχουν προκαθοριστεί 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας. Αυτό 

το κενό μπορεί να καλυφθεί με την ενδοσχολική επιμόρφωση. Η ενδοσχολική επιμόρφωση βοηθάει 

στον συνδυασμό των ήδη υπάρχων γνώσεων με τις νέες, ενθαρρύνοντας την ατομική και συλλογική 

αυτοαξιολόγηση (Παπαπροκοπίου, 2005: 188). 
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Σύγκριση των χαρακτηριστικών βασικής εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Κύπρο 

Η εκπαίδευση που έχει λάβει ο κάθε άνθρωπος και πόσο μάλλον η ποιότητα της εκπαίδευσης 

τον βοηθά να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις και τις ανάγκες της 

εργασίας του (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007).  

Μελετώντας το εκπαιδευτικό σύστημα των δύο κρατών, παρατηρείται μια σχετική 

ομοιογένεια, όσο αφορά την είσοδο των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα.  Και στις 

δύο χώρες απαιτείται ένας ικανοποιητικός βαθμός απολυτήριου από την ανώτερη 

εκπαίδευση ή κάποιο ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού ιδρύματος του εξωτερικού. Επιπλέον, 

και στις δύο χώρες η πρακτική άσκηση είναι αναγκαία προϋπόθεση της βασικής εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο, ο τόπος με τον οποίο γίνεται η αναζήτηση σχολικών μονάδων για 

την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησής διαφέρει. 

Γενικότερα, και στις δύο χώρες που εξετάζονται, φροντίζεται η πληροφόρηση και η 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης σε ζητήματα ειδικής 

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μέριμνα για την διεξαγωγή σεμιναρίων και 

συνέδριων και μεγάλη συμμετοχή σε αυτά από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Πρόκειται 

για επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώνεται είτε από ιδιωτικούς είτε από δημόσιους 

φορείς. Συχνά, δημιουργούνται προβλήματα ενώ δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής στην Ελλάδα, που δηλώνουν την δυσαρέσκεια τους για τα εκπαιδευτικά κενά που 

δημιουργούνται. Τέτοιου είδους επιμόρφωση βασίζεται σε ατομική πρωτοβουλία και γίνεται 

κυρίως σε ενημερωτικό επίπεδο χωρίς να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει η δυνατότητα φοίτησής σε πανεπιστημιακά 

τμήματα ειδικής αγωγής. Στην Ελλάδα λειτουργούν το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, και οι απόφοιτοι/ες των τμημάτων αυτών διαθέτουν τον τίτλο του/της ειδικού 

παιδαγωγού. Αντίθετα στη Κύπρο, δεν παρέχεται η δυνατότητα φοίτησής σε πανεπιστημιακά 

τμήματα και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν κάποια εξειδίκευση στον τομέα της ειδικής 

αγωγής πρέπει να κατευθυνθούν σε τμήματα του εξωτερικού. Αντίστοιχο πανεπιστημιακό 

τμήμα δεν διαθέτει η Κύπρος. Ωστόσο, το Τμήμα Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

δίνει την δυνατότητα στους/στις αποφοίτους να κατευθυνθούν προς την ειδική ενιαία 

εκπαίδευση.  

Η παραπάνω αποτελεί τη βασική διαφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο είναι ότι η εκπαίδευση των ειδικών παιδαγωγών 

πρωτοβάθμιας και προσχολικής αγωγής γίνεται σε ξεχωριστό παιδαγωγικό τμήμα ειδικής 

αγωγής (Symeonidou & Mavrou, 2014). 
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Στην Κύπρο, η ειδική εκπαίδευση παρέχεται στο γενικό σχολείο για τη μεγάλη 

πλειοψηφία των μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες. Σε περίπτωση που η πλήρης φοίτηση σε 

μια τάξη δεν είναι κατάλληλη για τις ανάγκες του παιδιού, μπορεί να προταθεί ειδική 

εκπαίδευση σε αίθουσα πόρων για καθορισμένες περιόδους ανά εβδομάδα ή, εναλλακτικά, 

παρακολούθηση ειδικής μονάδας σε ένα γενικό σχολείο. Εάν δεν θεωρείται κατάλληλο, το 

παιδί συνιστάται να παρακολουθήσει δημόσια  σχολή ειδικής αγωγής (Εurydice, 2018) 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από 

χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα επικρατεί σύστημα μικτής εκπαίδευσης με διττή μορφή στη 

βασική εκπαίδευση των ειδικών εκπαιδευτικών, ενώ στην Κύπρο απαιτείται μετεκπαίδευση 

στον τομέα της ειδικής αγωγής μετά την ολοκλήρωση εκπαίδευσης στη γενική.  

Παρά τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, το κοινό συμπέρασμα που εξάγεται 

αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του ρόλου του/της ειδικού παιδαγωγού και την ανάγκη για 

συστηματική εκπαίδευσή του/της τόσο για την προσωπική του/της βελτίωση όσο και τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Η Ελλάδα είναι η πρώτη από τις δύο χώρες που εξετάστηκαν, η οποία ταυτιζόμενη με την 

τάση της Ευρώπης του 20ου αιώνα ιδρύει το 1906 τα πρώτα ειδικά σχολεία για τυφλούς και 

κωφούς μαθητές/τριες δείχνοντας την αρχή της ανάπτυξης στο τομέα της ειδικής αγωγής. 

Λίγα χρόνια μετά, το 1929 ιδρύεται το πρώτο σχολείο για τυφλούς στην Κύπρο. Η εξέλιξη της 

εκπαίδευσης στην Κύπρο σχετίζεται άμεσα με την πορεία του βρετανικού εκπαιδευτικού 

συστήματος μιας και βρισκόταν για αρκετά χρόνια υπό βρετανική κατοχή. Η Κύπρος από το 

1999 με τον Νόμο του 113 υποστηρίζει την ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στα γενικά σχολεία. Ακολουθώντας η Ελλάδα στηρίζει νομοθετικά την έννοια της 

ένταξης η Ελλάδα με τον Νόμο 2817 του 2000 για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην Ελλάδα η τοποθέτηση των παιδιών ε.ε.α./α. σε γενικά σχολεία, 

προβλεπόταν ήδη από το 1985 με τον Νόμο 1566 χωρίς να έχει εφαρμοστεί. 

Σύμφωνα με την  Κουλμπαλιδου (2013: 57) οι χώρες οι οποίες έχουν ενταξιακή 

νομοθεσία περισσότερων χρόνων έχουν και μεγαλύτερη εμπειρία σε θέματα ένταξης. Η 

νομοθεσία για την ένταξη των παιδιών έγινε με μικρή διαφορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

Συνεπώς, χώρες, οι οποίες έχουν αναπτύξει νομοθεσία σε προγενέστερο στάδιο δεν σημαίνει 

απαραίτητα πως εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά ενταγμένων παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Ομοιογένεια παρουσιάζουν τα κράτη της Ελλάδας και της Κύπρου και στις εκπαιδευτικές 

δομές που στεγάζονται τα παιδιά με ε.ε.α./α. Αυτές είναι τα ειδικά σχολεία, οι τάξεις των 

γενικών σχολείων και οι ειδικές τάξεις των γενικών σχολείων. Στην Ελλάδα, τα ειδικά τμήματα 

ονομάζονται τμήματα ένταξης και στην Κύπρο τα ειδικά σχολεία συστεγάζονται με τα γενικά. 
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Και στις δύο χώρες που εξετάστηκαν, το περιεχόμενο της εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

οριοθετείτε από το εκάστοτε πανεπιστημιακό τμήμα δημιουργώντας σαφέστατα 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα τους. Επιπρόσθετα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο 

παρατηρείται ότι τα μαθήματα που παρέχονται για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης δίνουν έμφαση σε ένα γνωστικό αντικείμενο, σε αντίθεση με τα μαθήματα που 

αφορούν τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης που εστιάζουν 

σε θέματα ειδικής αγωγής, διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης.  

Άλλες ομοιότητες παρατηρούνται επίσης, στην είσοδο των εκπαιδευτικών στο αντίστοιχο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Η πρόσβαση απαιτεί την έναν επαρκή βαθμό απολυτηρίου από την 

ανώτατη εκπαίδευση ή πτυχίο από κάποιο ισάξιο τμήμα του εξωτερικού. Φυσικά, και στις 

δύο χώρες απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών είναι η διδακτική πρακτική. Στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται 

με τον τομέα της ειδικής αγωγής και συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί  προσχολικής και της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν  στα αντίστοιχα παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγωγής, 

ενώ το εκπαιδευτικό δυναμικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικεύεται μέσω 

μεταπτυχιακών σπουδών ή επιμορφωτικών σεμιναρίων. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, στην 

Κύπρο, οι ειδικοί παιδαγωγοί που σχετίζονται με την ειδική εκπαίδευση είναι πτυχιούχοι 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ειδικεύονται 

κάνοντας μεταπτυχιακό στον τομέα της ειδικής αγωγής και ενιαίας εκπαίδευσης στο 

Πανεπιστήμιο της Κύπρου. 

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, προβλήθηκε έντονα ως μια 

επιτακτική ανάγκη για την ενσωμάτωση των μαθητών/τριών με ε.ε.α./α.. Ωστόσο, 

προβλήθηκε και ως μια βασική προϋπόθεση για την συνολική ολοκλήρωση του έργου των 

εκπαιδευτικών καθώς μόνο μέσω αυτής, αυτοί θα καταφέρουν να  ανταπεξέλθουν στις 

σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις.  

Οι εκπαιδευτικοί αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα για την εκτέλεση του 

εκπαιδευτικού έργου, χρειάζεται να έχουν συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία 

συσχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Ο/Η εκπαιδευτικός μιας 

τάξης είναι εκείνος/εκείνη που πρέπει να ελέγχει και να προσανατολίζει όλους τους 

μαθητές/τριες της τάξης του/της συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αντιμετωπίζουν 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Τσιμπιδάκη, 2013).  

Είναι γεγονός πως η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, όσο αφορά την ειδική αγωγή στην 

Ελλάδα όπως και σε κάποιες χώρες τις Ευρώπης βρίσκεται εξελικτικά πιο πίσω (Europa.eu, 

αχρον.). Σε νομοθετικό επίπεδο η χώρα μας προσπαθεί να ακολουθήσει  τις σύγχρονές 



 

[253] 
 

ευρωπαϊκές χώρες και έχει προβεί σε μεταρρυθμίσεις με σκοπό την δημιουργία ενός 

λειτουργικού και εκσυγχρονισμένου σχολείου (Μπέλλου, 2018:  78) 

Παρατηρήθηκε ότι, και στις δύο χώρες οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι πάνω σε 

θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Έπειτα, η κατάρτιση των ενεργεία εκπαιδευτικών 

φαίνεται να οργανώνεται και στις δύο χώρες με ένα ευέλικτο τρόπο, παρέχοντας σημαντική 

υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς της τάξης του γενικού σχολείου (Symeonidou, & Mavrou, 

2014). 

Μάλιστα, όλες οι νομοθετικές καινοτομίες και ενέργειες της ελληνικής και κυπριακής 

κοινωνίας, που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, δείχνουν το ενδιαφέρον και για την ανάπτυξη και 

εξέλιξη του ευαίσθητου και ιδιαίτερου χώρου της ειδικής αγωγής (Symeonidou & Mavrou, 

2014). Σίγουρα και τα δύο κράτη έχουν πετύχει αυτό τον στόχο, με την ειδική αγωγή να έχει 

αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της 

συμπερίληψης. Και στα δύο κράτη, το νομικό πλαίσιο βασίζεται σε καινούργιες καινοτομίες 

και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και έχει εναρμονισθεί με την ευρωπαϊκή πολιτική για την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση των μαθητών/τριών με 

ε.ε.α./α. μέσα στα γενικά σχολεία. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της 

εξέλιξης του τομέα αυτού έχουν δημιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές σχολικές δομές.  

Συνάμα, έχουν πραγματοποιηθεί και ακόμα υλοποιούνται πολλά προγράμματα 

ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθητών/τριών με διαφορετικές ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Τσιμπιδάκη, 2013).   

Συνοψίζοντας, μέσα από αυτή την μελέτη φαίνεται ότι η εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής οφείλει να προσανατολιστεί σε ένα ολιστικό και συστημικό μοντέλο 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσα από 

συνεργατικά μοντέλα.  Η βασική εκπαίδευση εστιάζει στον/στην εκπαιδευτικό ειδικής 

αγωγής και στις ικανότητες του/της, ώστε να θέσει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός 

λειτουργικού και αποτελεσματικού συμπεριληπτικού σχολείου. 

 

Συμπεριληπτική εκπαίδευση 

Η συμπερίληψη των μαθητών/τριών στα γενικά σχολεία για την Ελλάδα θεσπίζεται με το 

Νόμο 3699/2008. Οι μαθητές/τριες με ε.ε.α./α. μπορούν να φοιτούν: α) σε γενική τάξη β) σε 

γενική τάξη με παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση. Στη πρώτη περίπτωση πρόκειται για 

μαθητές/τριες με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Η διδασκαλία γίνεται με την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού της τάξης. Στη δεύτερη περίπτωση η παράλληλη στήριξη -συνεκπαίδευση 



 

[254] 
 

πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε.,  ανάλογα με το είδος και το βαθμό των 

εκπαιδευτικών αναγκών (ΦΕΚ Α΄ 199/2.10.2008).  

Τα παιδιά με ε.ε.α./α. στην Κύπρο φοιτούν σε γενικά σχολεία. Αυτό θεσμοθετήθηκε με 

τον Κανονισμό Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Μάλιστα, 

σύμφωνα με αυτόν το κανονισμό το κράτος δεσμεύεται με την παροχή όλων των απραίτητων 

μέτρων για την εκπαίδευση των παιδιών με ε.ε.α./α. σε γενικά πλαίσια εκπαίδευσης. 

 

Συμπεράσματα 

Με βάση την μελέτη προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

- Η Ελλάδα και η Κύπρος ακολουθούν τη φιλοσοφία της συμπερίληψης. 

- Η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής διαφοροποιείται στις δύο 

χώρες.  

- Η διοίκηση της εκπαίδευσης γίνεται συγκεντρωτικά από το Υπουργείο Παιδείας και 

στις δύο χώρες. 

- Στην Ελλάδα και την Κύπρο η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

επανεξετάζεται και διαμορφώνεται συνεχώς. Και οι δύο χώρες προσπαθούν να 

κινηθούν στην κατεύθυνση που προβάλουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

- Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής οφείλει να προσανατολιστεί σε ένα 

ολιστικό και συστημικό μοντέλο συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και συνεχούς 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

- Στόχος της εκπαίδευσης και για τις δύο χώρες είναι η δημιουργία ενός/μίας 

αποτελεσματικού/ής εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, που εργάζεται σε ένα 

λειτουργικό συμπεριληπτικό σχολείο. 

 

Περιορισμοί μελέτης και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύονται οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και στη Κύπρο. Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία 

των δεδομένων, οι πληροφορίες αναζητήθηκαν σε επίσημους ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

φορείς και στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στα πλαίσια αυτών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

να επισημάνουμε είναι κάποιες της δυσκολίες παρούσας μελέτης που υπήρχαν στις 

πληροφορίες από επίσημους φορείς για την εκπαίδευση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής στις δύο χώρες. Προκειμένου να δοθεί μια ασφαλής απάντηση στο ερώτημα 

σε ποια από τις δύο χώρες επιτυγχάνεται καλύτερα η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής 
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αγωγής, θα πρέπει να διερευνηθεί το θέμα αυτό ξανά, λαμβάνοντας υπόψιν πολλές ακόμη 

και διαφορετικές μεταξύ τους παραμέτρους. 

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε εμφανίζεται περιορισμένοι ως προς κάποιες 

παραμέτρους,  με συνέπεια να ανοίγονται ποικίλες προοπτικές έρευνας. Οι μελλοντικές 

προσπάθειες έρευνας μπορούν να διαπραγματευτούν: 

▪ Τη συγκριτική μελέτη της βασικής εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής τόσο σε 

κάθε χώρα ξεχωριστά όσο και στις δύο χώρες μαζί. 

▪ Διαφορετικούς παράμετρούς όπως νομοθεσία, εκπαιδευτικές δομές, αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

▪ Έρευνες σχετικά με την κριτική αξιοποίηση των καλών πρακτικών των δύο 

συστημάτων εκπαίδευσης στις δύο χώρες με στόχο ένα αποτελεσματικό μοντέλο 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος ειδικής αγωγής και της 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στη Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία). Μέσω 

της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης, αναλύονται βιβλιογραφικές αναφορές και επιχειρείται η 

διερεύνηση των κοινών και μη κοινών στοιχείων που εντοπίζονται στη βασική εκπαίδευση τόσο 

μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, όσο και των εκπαιδευτικών τους, 

στις τρεις χώρες, εστιάζοντας στο θεσμικό πλαίσιο, τη χρηματοδότηση, τα συστήματα στήριξης και τις 

προοπτικές αναφορικά με τα εκάστοτε εκπαιδευτικά συστήματα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 

μοντέλο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης κυριαρχεί και στις τρεις χώρες, με τις τοπικές αρχές να 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση και αξιοποίηση των κρατικών πόρων για τα άτομα 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών να 

προσανατολίζεται σε ένα ολιστικό μοντέλο συνεχούς επιμόρφωσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, ειδική αγωγή και εκπαίδευση, Μεγάλη Βρετανία, 

συμπερίληψη 

 

 

Abstract 

This paper is a comparative study of the special education system and the education of special 

education teachers in Great Britain (England, Scotland, Wales). Through a qualitative methodological 

approach, bibliographical references are analysed and attempts are made to explore the convergences 

and deviations found in basic education for both pupils with special educational needs and/or 

disabilities and their teachers in three countries, focusing on the institutional framework, funding, 

support systems and prospects of each system. According to findings, the model of inclusive education 

dominates in all three countries, while local authorities undertake a key role in managing state 
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resources for people with special educational needs and/or disabilities, and teachers’ education being 

oriented towards a holistic and continuous model of training. 

 

Keywords: Special education teacher, special needs education, Great Britain, inclusive education 

 

 

Εισαγωγή 

Κάθε σχολείο, που συμβαδίζει με τη φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης, καλείται στην πλήρη 

αποδοχή των διαφορετικών ικανοτήτων των παιδιών, στην προσαρμογή στις μαθησιακές 

τους ανάγκες και στην ισότιμη μεταχείρισή τους, απουσία διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.) πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως κομμάτι του μαθητικού πληθυσμού και όχι ως υποομάδα, η οποία 

χρήζει ειδικής μεταχείρισης (Smith et al., 1998). 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία του μοντέλου της συμπερίληψης, 

υπαγορεύουν ότι όλοι οι μαθητές/τριες με ε.ε.α./α. αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

γενικής εκπαίδευσης και χαίρουν εκτίμησης στο σύνολο της προσωπικότητάς τους 

(Πατσίδου-Ηλιάδου, 2011). Η εκπαίδευση οφείλει να απευθύνεται σε όλους τους/τις 

μαθητές/τριες και να χαρακτηρίζεται από συνεχή και συνειδητή προσπάθεια όλων των 

εμπλεκόμενων μελών, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που 

προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους/ες και αποδέχεται τη διαφορετικότητα (Σούλης, 

2008).  

Ο προσανατολισμός που δίδεται στη συμπεριληπτική εκπαίδευση συνιστά τον καλύτερο 

τρόπο καταπολέμησης των διακρίσεων, δημιουργίας φιλόξενων σχολικών κοινωνιών, 

οικοδόμησης μιας ευπρόσδεκτης για όλους κοινωνίας και επίτευξης του στόχου 

«Εκπαίδευση για όλους». Η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά το 

μέσο για την αλλαγή των κοινωνικών δεδομένων (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000).  

Η επιτυχία της συμπερίληψης των μαθητών/τριών με ε.ε.α./α. δεν εξαρτάται μόνο από 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τις ανάγκες των μαθητών/τριών αυτών, αλλά και από τις 

γνώσεις και τις στάσεις όλων των εκπαιδευτικών, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, την 

προετοιμασία των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, τις υπηρεσίες υποστήριξης, τις κατάλληλες διδακτικές 

προσαρμογές και τη συνεχή αξιολόγηση των πρακτικών συμπερίληψης (Simpson et al., 2003). 

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός κόσμος καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει 

η ειδική αγωγή ως διεπιστημονικός κλάδος της παιδαγωγικής επιστήμης. Σύμφωνα με τους 

Karras & Wolhuter (αναφορά Τσιμπιδάκη, 2018) οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί καλούνται να 



 

[261] 
 

προσαρμόζονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεταρρυθμίσεις που ορίζουν οι συνεχώς 

μεταβαλλόμενες, σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό, κοινωνίες του 21ου αιώνα. 

Δεδομένου του καταλυτικού ρόλου που διαδραματίζει ο/η εκπαιδευτικός, απαιτείται 

συνεχής προσπάθεια αναζήτησης ευκαιριών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

Η μελέτη του τρόπου κατάρτισης των εκπαιδευτικών, με σημείο αναφοράς τη διαχείριση 

των μαθησιακών αναγκών όλων των μαθητών/τριών, αιτιολογείται από την επικρατούσα 

τάση προς το μοντέλο της συμπερίληψης, το οποίο προωθεί κοινά πλαίσια εκπαίδευσης και 

ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξαρτήτως αναπηρίας ή επιπρόσθετων μαθησιακών αναγκών 

(Winter & O’ Raw, 2010). Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιλαμβάνονται τις 

κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές που διέπουν τις κοινωνίες του 21ου αιώνα και καλούνται να 

προσαρμόζονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεταρρυθμίσεις, επιδιώκοντας συνεχώς 

ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης  (Τσιμπιδάκη, 2018). 

Η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας παρουσιάζει ενδιαφέρον ερευνητικά, καθώς 

δύναται να μελετηθεί συγκριτικά η εκπαιδευτική πολιτική, με έμφαση στα εκπαιδευτικά 

συστήματα εκπαίδευσης, τόσο των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες, όσο και των εκπαιδευτικών τους, σε τρεις χώρες που υπάγονται στο ίδιο κράτος, 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμη, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αγγλία, την Ουαλία και τη 

Σκωτία, λόγω της γλώσσας, είναι διαπερατό και διεθνοποιημένο. Εξαιτίας της γεωπολιτικής 

θέσης της Μεγάλης Βρετανίας, καθίσταται δυνατή η σύνδεση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων της, με τάσεις και προοπτικές που αναδεικνύονται αναφορικά με την 

εκπαίδευση στην Ευρώπη. 

Η βιβλιογραφία αναφορικά με τη συγκριτική θεώρηση των εκπαιδευτικών συστημάτων 

και της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, με άξονα την επιμόρφωσή τους σε ζητήματα ειδικών 

μαθησιακών αναγκών και αναπηρίας, είναι περιορισμένη. Παρουσιάζει λοιπόν ενδιαφέρον 

η ενδοκρατική ανασκόπηση και αξιολόγηση της εκπαίδευσης που προσφέρει η Μεγάλη 

Βρετανία στους/στις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς της, συναρτήσει και του 

πλαισίου των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών για την ειδική αγωγή. 

 

Η παρούσα μελέτη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος 

ειδικής αγωγής, καθώς και να διερευνήσει τον τρόπο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής στη Μεγάλη Βρετανία, εστιάζοντας στις επικρατούσες σύγχρονες τάσεις, τις 

προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα εκάστοτε εκπαιδευτικά συστήματα και τις 
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προοπτικές που αναδεικνύονται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. 

Ειδικότερα, επιδιώκει: 

▪ Να καταγράψει και να αξιολογήσει το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που 

διαμορφώνει το εκπαιδευτικό σύστημα ειδικής αγωγής στην Αγγλία, την Ουαλία και 

τη Σκωτία. 

▪ Να αποσαφηνίσει και να αξιολογήσει τον τρόπο απόκτησης επαγγελματικής 

κατάρτισης και εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή στη Μεγάλη Βρετανία. 

▪ Να εντοπίσει τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις στη βασική εκπαίδευση, τόσο των 

ατόμων με ε.ε.α./α. όσο και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στις τρεις χώρες. 

 

Η μελέτη επιδιώκει να μελετήσει τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

▪ Πώς οριοθετείται το εκπαιδευτικό σύστημα ειδικής αγωγής στην Αγγλία, την Ουαλία 

και τη Σκωτία; 

▪ Πώς υλοποιείται η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε κάθε μια 

από τις τρεις χώρες; 

▪ Ποια είναι τα κοινά στοιχεία και ποιες οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο εκπαίδευσης 

μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και των 

εκπαιδευτικών τους στις τρεις χώρες; 

 

Μεθοδολογία 

Η εργασία συνιστά μια ποιοτική μελέτη, η οποία βασίζεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Ως ερευνητική μέθοδος χρησιμοποιείται η ανάλυση περιεχομένου κειμένων πολιτικής. Τα 

κείμενα αυτά αποτελούν τα τεκμήρια της έρευνας, τα οποία δε δημιουργήθηκαν από τον 

ερευνητή (Βάμβουκας, 2007), αλλά από κρατικούς φορείς και την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

χρησιμεύουν ως υλικό επικοινωνίας για την εξαγωγή συμπερασμάτων στη διερεύνηση του 

προβλήματος. Στην ποιοτική ανάλυση  περιεχομένου, το κείμενο μελετάται και συσχετίζεται 

με κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δεδομένα. Σύμφωνα με τους Cohen & Manion (1994) 

η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να αξιοποιηθεί στις συγκριτικές διαπολιτισμικές μελέτες. 

Επιχειρείται αναζήτηση της δομής των συστημάτων εκπαίδευσης των μαθητών/τριών με 

ε.ε.α./α. και των ειδικών παιδαγωγών τους στη Μεγάλη Βρετανία, με σκοπό την κατανόηση 

της διαμόρφωσής τους, καθώς και την κριτική τους αποτίμηση. Τα κείμενα που μελετήθηκαν 

είναι επίσημα εθνικά και ευρωπαϊκά κείμενα πολιτικής που καταγράφουν το κανονιστικό 

πλαίσιο της δομής των εκπαιδευτικών συστημάτων και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 
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Δείγμα 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη μελέτη θεσμικών κειμένων, περιόδου 2008-2019, τα οποία 

αφορούν στις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές σε σχέση με τη δομή και την οργάνωση 

των εκπαιδευτικών συστημάτων. Στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την 

ισχύουσα κατάσταση. Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση αξιοποιήθηκαν ιστοσελίδες επίσημων 

φορέων, ευρωπαϊκών και μη. Ενδεικτικά: UNESCO, European Agency for Development in 

Special Needs Education, Eurydice, OECD κ.ά. Κατά την αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν λέξεις 

κλειδιά όπως Initial training in special education, Teacher training, Teacher education cross–

country analyses, Special education, Europe, Great Britain, England, Scotland, Wales, 

Educational systems, Legislation of special education in Europe, οι οποίες συνδυάστηκαν με 

κάθε πιθανό συνδυασμό. 

Το δίκτυο Ευρυδίκη συμβάλλει στη βελτίωση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 

συστημάτων, μέσω ποιοτικής πληροφόρησης για ένα ευρύ φάσμα τομέων που άπτονται της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής. Με τη στήριξη εθνικών μονάδων που εδρεύουν σε 

περισσότερες από 35 χώρες, το δίκτυο παρέχει περιγραφές των εθνικών εκπαιδευτικών 

συστημάτων, εκπονεί συγκριτικές θεματικές μελέτες και παρουσιάζει χρήσιμους δείκτες και 

στατιστικές. Το δίκτυο Ευρυδίκη (Eurydice) συνεργάζεται με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς όπως: Eurostat (Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), OECD 

(Οργανισμός για την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η 

UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών). 

 

Ανάλυση δεδομένων 

Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, αξιοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου 

(content analysis). Η συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης 

δεδομένων μεγάλου όγκου, εξασφαλίζει αντικειμενικότητα και εγκυρότητα, είναι 

συστηματική, καθιστά εφικτή τη συνέργεια με άλλες μεθόδους και τέλος μπορεί να 

ανιχνεύσει τάσεις και προοπτικές. 

Για τη σύγκριση του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει την οργάνωση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων και τον τρόπο κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις τρεις χώρες, αξιοποιείται η 

συγκριτική μέθοδος, η οποία είναι ταυτόχρονα περιγραφική και ερμηνευτική. Ο 

περιγραφικός χαρακτήρας της μεθόδου σχετίζεται με την προσπάθεια του ερευνητή να 

συλλέξει και να εκθέσει τις απαραίτητες πληροφορίες για το προς εξέταση φαινόμενο, ενώ ο 

ερμηνευτικός της χαρακτήρας αναφέρεται στην προσπάθεια του ερευνητή να αναλύσει την 
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εξέλιξη του φαινομένου, να την ερμηνεύσει, να ανακαλύψει τις αιτίες που την προκαλούν 

και να προβλέψει την πιθανή πορεία του (Ευαγγελόπουλος, 1992). 

 

Ευρήματα-Συζήτηση 

Εκπαιδευτικά συστήματα 

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνίσταται από τη Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία) και τη 

Βόρεια Ιρλανδία, είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ωστόσο να ανήκει στην 

Ευρωζώνη, καθώς διατηρεί ως νόμισμα τη στερλίνα. Τρεις από τις τέσσερις χώρες, η Ουαλία, 

η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία, είναι εξουσιοδοτημένες να διαχειρίζονται τις εγχώριες 

υποθέσεις τους, ενώ η Αγγλία δεν διαθέτει αποκεντρωμένη κυβέρνηση (Eurydice, 2019a). 

 

Εκπαιδευτικό σύστημα ειδικής αγωγής στην Αγγλία 

Οι μαθητές/μαθήτριες με ε.ε.α./α. φοιτούν είτε σε σχολεία γενικής φοίτησης 

(δημόσια/ιδιωτικά) στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, είτε σε σχολεία ειδικής 

αγωγής. Ακόμη, πιθανή είναι η επιλογή  της κατ’ οίκον εκπαίδευσης. 

Το σχολικό σύστημα στην Αγγλία χαρακτηρίζεται από ένα «διπλό σύστημα» δημόσιων 

σχολείων. Αυτό περιλαμβάνει τα υποστηριζόμενα σχολεία (maintained schools) που 

χρηματοδοτούνται από την κεντρική κυβέρνηση μέσω της τοπικής αρχής και τις ακαδημίες 

(academies) οι οποίες είναι ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενα σχολεία με άμεση 

χρηματοδότηση από την κυβέρνηση. Ενώ το Υπουργείο Παιδείας (DfE) έχει τη γενική ευθύνη 

για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αγγλία για όλα τα επίπεδα σπουδών με υποστήριξη από 

κεντρικά και τοπικά όργανα λήψης αποφάσεων, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 

χρηματοδοτούνται από το δημόσιο σε όλα τα επίπεδα απολαμβάνουν υψηλό βαθμό 

αυτονομίας που αντισταθμίζεται από ένα ισχυρό σύστημα λογοδοσίας. Αξίζει ακόμη να 

αναφερθεί ότι η Αγγλία διαθέτει μια ισχυρή παράδοση ιδιωτικής εκπαίδευσης (Eurydice, 

2018c). 

 

Δομή και οργάνωση εκπαιδευτικού συστήματος 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας περιλαμβάνει την προσχολική (προαιρετική), την 

πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια (υποχρεωτική), την ανώτερη δευτεροβάθμια 

(προαιρετική), την τριτοβάθμια (προαιρετική) εκπαίδευση καθώς και προγράμματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων (Eurydice, 2018d).  
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Ειδικά σχολεία 

Τα παιδιά που εκπαιδεύονται σε ειδικά σχολεία έχουν λάβει επίσημη διάγνωση για τις 

ε.ε.α./α. τους, καθώς και εξατομικευμένο πρόγραμμα για την αποτελεσματική τους 

διαχείριση. Δεδομένων των συνθηκών τα σχολικά περιβάλλοντα γενικής φοίτησης δεν 

ανταποκρίνονται στις μαθησιακές τους ανάγκες, και ακολούθως επιλέγεται η φοίτησή τους 

σε ειδικές σχολικές δομές. Οι τύποι των διαθέσιμων δομών ειδικής αγωγής για την 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ποικίλλουν ανά περιοχή. Ορισμένα εξ 

αυτών είναι τα υποστηριζόμενα από τις τοπικές αρχές, τα ανεξάρτητα σχολεία και οι 

ακαδημίες. Δυνατότητα φοίτησης έχουν μαθητές/τριες ηλικίας τριών έως δεκαεννέα ετών, 

με κάποιες δομές να δέχονται ως ανώτατο ηλιακό όριο των μαθητευόμενών τους τα 

εικοσιπέντε έτη (SchoolRun, 2018a). 

Αναγνωρίζονται τέσσερις κύριες κατηγορίες ειδικών σχολείων, βάσει εξειδίκευσης στη 

στήριξη πρόσθετων μαθησιακών αναγκών: 

− επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 

− νόησης και μάθησης 

− ψυχικής, συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας 

− αισθητηριακών και σωματικών αναγκών (SchoolRun, 2018a).  

Όλα τα υποστηριζόμενα σχολεία από τις τοπικές υποχρεούνται να ακολουθούν τα εθνικά 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών, κανόνας που δεν εξαιρεί τα ειδικά σχολεία του 

συγκεκριμένου τύπου. Τα ειδικά σχολεία που δεν συνδέονται με τις τοπικές αρχές, όπως οι 

ακαδημίες και τα ανεξάρτητα σχολεία, δεν υποχρεούνται στην υλοποίηση των διδασκαλιών 

τους σύμφωνα με τα προτεινόμενα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, έχοντας την ευχέρεια 

να διαμορφώσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητευόμενών τους κατά βούληση 

(SchoolRun, 2018a). 

Στην απόφαση επιλογής σχολικής δομής γενικής ή ειδικής φοίτησης συνδράμουν αρκετοί 

παράγοντες, όπως οι κοινωνιογνωστικές ανάγκες του παιδιού, η ηλικία του, η βαθμίδα 

εκπαίδευσης, τα διαθέσιμα σχολεία που είναι συμβατά με τα εκάστοτε ζητήματα απόστασης 

και εύκολης μετακίνησης από και προς την οικεία του παιδιού κ. ά. Στα πλεονεκτήματα 

επιλογής ειδικού σχολείου αναφέρονται τα ολιγομελή τμήματα και η μικρότερη αναλογία 

μαθητών/τριών ανά εκπαιδευτικό, η εμπειρία και η κατάρτιση των εργαζόμενων αναφορικά 

με τις ε.ε.α./α., η συναναστροφή και αλληλεπίδραση με παιδιά αντίστοιχης ηλικίας και 

μαθησιακών αναγκών και η καταλληλόλητα των υλικοτεχνικών υποδομών. Στον αντίποδα, τα 

μειονεκτήματα που ενδεχομένως να ακολουθήσουν την επιλογή ενός ειδικού σχολείου 
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σχετίζονται με το πιο περιορισμένο πρόγραμμα σπουδών, την απόσταση και τη μετακίνηση, 

την έλλειψη κοινωνικοποίησης με συνομήλικους χωρίς ε.ε.α./α. κ.ά. (SchoolRun, 2018a). 

Εκπαίδευση κατ’ οίκον 

Στην Αγγλία μπορεί η εκπαίδευση να είναι υποχρεωτική, ωστόσο, το πλαίσιο και ο χώρος 

εκπαίδευσης δεν είναι περιοριστικά. Κατά συνέπεια γίνονται δεκτοί, με νομική κατοχύρωση, 

και εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης, όπως η εκπαίδευση κατ’ οίκον, για την παροχή της 

οποίας δεν απαιτούνται ειδικές παιδαγωγικές γνώσεις, προσόντα ή προϋπηρεσία στον τομέα 

της εκπαίδευσης. Ακόμη, δεν είναι υποχρεωτική η σύμπνοια με τα προτεινόμενα εθνικά 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών, αρκεί να διασφαλίζεται η παροχή κατάλληλης και 

ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους/στις μαθητευόμενους/ες, με ή χωρίς ε.ε.α./α. 

(SchoolRun, 2018b). 

Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει εγγραφεί ή παρακολουθήσει μαθήματα σε 

σχολείο διοικούμενο από τις τοπικές αρχές, απαιτείται ενημέρωση και συγκατάθεση του/της 

διευθυντή/τριας, ώστε να κινηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες που θα επιτρέψουν 

στους/στις μαθητές/τριες την παρακολούθηση μαθημάτων στην οικεία τους. Σε περίπτωση 

φοίτησης σε ειδικό σχολείο απαιτείται η συγκατάθεση των τοπικών αρχών για τη διακοπή 

της (SchoolRun, 2018b). 

Με τη διακοπή της παρακολούθησης μαθημάτων εντός των συμβατικών σχολικών 

δομών, γενικών ή ειδικών, πιθανόν, θα ζητηθεί από τους γονείς/κηδεμόνες, μέσω των 

τοπικών αρχών, πλάνο των ενεργειών που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον 

εκπαίδευσης. Ακόμη, οι τοπικές αρχές πρέπει να ενημερωθούν στην περίπτωση που οι 

μαθητευόμενοι/ες έχουν εξατομικευμένο πρόγραμμα για τη διαχείριση των ε.ε.α./α. τους, 

ώστε να διερευνηθεί αν ενδείκνυται ο τρόπος στήριξής τους. Η διαδικασία αυτή δύναται να 

υλοποιηθεί είτε μέσω συνάντησης, εντός ή εκτός οικείας, με κάποιον/α επαγγελματία που 

επιλέγεται από τις τοπικές αρχές, είτε μέσω γραπτών εγγράφων, όπως δείγματα από τις 

εργασίες των παιδιών στο σπίτι. Δεν προβλέπεται υποχρεωτική επιθεώρηση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης που παρέχεται εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, ωστόσο αρκετές τοπικές 

αρχές επιδιώκουν την αξιολόγηση της προσφερόμενης εκπαίδευσης στο σπίτι, μέσω 

επισκέψεων ετήσιας βάσης. Αν οι μαθητές/τριες έχουν επίσημη διάγνωση ε.ε.α./α. οι αρχές 

υποχρεούνται στην επίβλεψη της εξέλιξής τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εκπαίδευση που 

λαμβάνουν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους (SchoolRun, 2018b). 

Εφόσον η κατ’ οίκον εκπαίδευση προτείνεται από το εξατομικευμένο πρόγραμμα για τη 

στήριξη των πρόσθετων μαθησιακών αναγκών του παιδιού, η οικογένεια δύναται να αιτηθεί 

οικονομικής στήριξης. Η χρηματοδότηση όμως εμπίπτει στις αρμοδιότητες των τοπικών 
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αρχών, οι οποίες βάσει των διαθέσιμων πόρων θα αποφασίσουν αν μπορούν να διαθέτουν 

κάποιο ποσό χρημάτων. Αν το αίτημα οικονομικής στήριξης γίνει τελικά αποδεκτό, η διάθεσή 

της ελέγχεται μέσω των αποδεικτικών στοιχείων των πληρωμών, τουλάχιστον μια φορά στη 

διάρκεια του πρώτου τριμήνου μετά την παροχή της (SchoolRun, 2018b). 

 

Χρηματοδότηση 

Οι τοπικές αρχές λαμβάνουν τα απαιτούμενα χρήματα για τη λειτουργία των σχολείων που 

υπάγονται σε αυτές, μέσω της επιχορήγησης DSG (dedicated schools grant), η οποία 

χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας (DfE). Η κατανομή της χρηματοδότησης στα σχολεία 

εναπόκειται σε κάθε τοπική αρχή, βάσει τοπικών -συγκεκριμένων και προκαθορισμένων- 

κριτηρίων. Στη συνέχεια, τα διοικητικά όργανα των εκάστοτε σχολείων καλούνται να 

αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθούν οι διαθέσιμοι πόροι τους. Στα κριτήρια 

κατανομής των οικονομικών πόρων περιλαμβάνονται δείκτες αναφορικά με τις ε.ε.α./α. 

μαθητών/τριών. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης DSG παρέχεται  για τη 

διασφάλιση παροχής της πρόσθετης στήριξης που απαιτείται για τη στήριξη των μαθητών με 

ε.ε.α./α., εντός σχολικών δομών που ακολουθούν τη φιλοσοφία της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018a). 

Οι τοπικές αρχές αρχικά καθορίζουν, βάσει προϋπολογισμού, το συνολικό ποσό των 

χρημάτων που απαιτείται για την εκπαίδευση, συνυπολογίζοντας δαπάνες όπως τα τέλη των 

ειδικών σχολείων, τις υπηρεσίες υποστήριξης των ε.ε.α./α., καθώς και τα έξοδα για 

μαθητές/τριες με μαθησιακές ανάγκες υψηλού επιπέδου. Εν συνεχεία, αποφασίζουν το ποσό 

που θα μεταβιβαστεί σε κάθε σχολείο, τμήμα του οποίου προορίζεται για την παροχή 

πρόσθετης υποστήριξης σε μαθητές με ε.ε.α./α. εντός της εκάστοτε σχολική δομής. Τα 

περισσότερα σχολεία λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση για να παρέχουν την απαιτούμενη 

στήριξη στους/στις μαθητές/τριές τους με ε.ε.α./α., παροχή που κοστίζει μέχρι και 6.000 

στερλίνες ετησίως. Δύναται η διεκδίκηση επιπρόσθετης χρηματοδότησης από τις τοπικές 

αρχές, σε περίπτωση που οι μαθητές/τριες που χρήζουν μαθησιακής στήριξης είναι 

περισσότεροι/ες αυτών που έχουν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό. Εναπόκειται 

στα διοικητικά όργανα και τους/τις διευθυντές/διευθύντριες κάθε σχολείου να 

αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση, ώστε να χαίρουν 

μαθησιακής στήριξης όσοι/ες μαθητές/τριες την χρειάζονται (European Agency for Special 

Needs and Inclusive Education, 2018a). 

Οι ειδικές σχολικές μονάδες λαμβάνουν 10.000 στερλίνες ετησίως. Οι τοπικές αρχές 

παρέχουν συμπληρωματική χρηματοδότηση για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με υψηλές 
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μαθησιακές ανάγκες που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και εξειδικευμένα κολέγια, ώστε να 

καλυφθεί το κόστος πρόσθετης υποστήριξης. Το σύστημα χρηματοδότησης των πιο 

απαιτητικών μαθησιακών αναγκών καλύπτει τους μαθητές/τριες μέχρι την ηλικία των 24 

ετών (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018a). 

 

Εκπαιδευτικό σύστημα ειδικής αγωγής στην Ουαλία 

Οι μαθητές/μαθήτριες με ε.ε.α./α. φοιτούν είτε σε σχολεία γενικής φοίτησης 

(δημόσια/ιδιωτικά), είτε σε σχολεία ειδικής αγωγής. Ακόμη, πιθανή είναι η επιλογή  της κατ’ 

οίκον εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση της Ουαλίας έχει τη γενική ευθύνη για τις εθνικές πολιτικές 

αναφορικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, με τον Υπουργό Παιδείας να χαίρει ηγετικού ρόλου 

(Eurydice, 2018e). 

 

Δομή και οργάνωση εκπαιδευτικού συστήματος 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ουαλίας περιλαμβάνει την προσχολική (προαιρετική), την 

πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια (υποχρεωτική), την ανώτερη δευτεροβάθμια 

(προαιρετική), την τριτοβάθμια (προαιρετική) εκπαίδευση καθώς και προγράμματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων (Eurydice, 2018e).  

 

Ειδικά σχολεία  

Ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί παραπάνω.  

 

Εκπαίδευση κατ’ οίκον 

Από το 2010, έχει υπάρξει αύξηση της τάξεως του 56% της κατ’ οίκον εκπαίδευσης στην 

Ουαλία, στην οποία το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ότι «οι γονείς κάθε παιδιού ηλικίας που 

εμπίπτει της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης, οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι του/της 

παρέχεται πλήρης και αποτελεσματική εκπαίδευση, βάσει της ηλικίας, της προσωπικότητας, 

των ικανοτήτων του/της, των ειδικών μαθησιακών αναγκών σε περίπτωση που υπάρχουν, 

είτε μέσω της φοίτησης σε σχολική δομή, είτε με οποιονδήποτε εγκεκριμένο τρόπο». 

Συνεπώς, δύναται η επιλογή της κατ’ οίκον εκπαίδευσης, για την παροχή της οποίας δεν 

απαιτούνται ειδικές παιδαγωγικές γνώσεις, προσόντα ή προϋπηρεσία στον τομέα της 

εκπαίδευσης και δεν καθίσταται υποχρεωτική η σύμπνοια με τα προτεινόμενα εθνικά 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών, αρκεί να διασφαλίζεται κατάλληλη και ολοκληρωμένη 

εκπαίδευση στους/στις μαθητευόμενους/ες, με ή χωρίς ε.ε.α./α. (SchoolRun, 2018c). 
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Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει εγγραφεί ή παρακολουθήσει μαθήματα σε 

σχολείο διοικούμενο από τις τοπικές αρχές, απαιτείται ενημέρωση και συγκατάθεση του/της 

διευθυντή/τριας, ώστε να κινηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες που θα επιτρέψουν στους 

μαθητές/τριες την παρακολούθηση μαθημάτων στην οικεία τους. Σε περίπτωση φοίτησης σε 

ειδικό σχολείο απαιτείται η συγκατάθεση των τοπικών αρχών για τη διακοπή της. Συνάμα, 

δύναται η επιλογή συνδυασμού μερικής φοίτησης στο σχολείο και κατ’ οίκον εκπαίδευσης, 

αρκεί να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του/της διευθυντή/τριας του σχολείου και των τοπικών 

αρχών (SchoolRun, 2018c). 

Με τη διακοπή παρακολούθησης μαθημάτων εντός των συμβατικών σχολικών δομών, 

γενικών ή ειδικών, πιθανόν, θα ζητηθεί από τους γονείς/κηδεμόνες, μέσω των τοπικών 

αρχών, πλάνο των ενεργειών που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον 

εκπαίδευσης, καθώς και μια συνάντηση, εντός ή εκτός οικείας, με κάποιον/α επαγγελματία 

για τον από κοινού προγραμματισμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης που θα λαμβάνει χώρα 

εκτός του συμβατικού σχολικού χώρου (SchoolRun, 2018c). 

Δεν απαιτείται βάσει νομοθετικής διάταξης, ωστόσο προτείνεται η επίβλεψη της 

παρεχόμενης στήριξης στους/στις μαθητευόμενους/ες από τις τοπικές αρχές σε ετήσια βάση, 

για να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητα της κατάρτισης των μαθητών/τριών που 

παρακολουθούν μαθήματα στο σπίτι τους. Η συχνότητα και το είδος καθοδήγησης και 

επίβλεψης της διαδικασίας καθορίζεται έπειτα από συνεργασία των γονέων με τους 

αρμόδιους φορείς (SchoolRun, 2018c). 

 

Χρηματοδότηση 

Η χρηματοδότηση για την υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχεται στα σχολεία της Ουαλίας 

κυρίως από την κυβέρνηση της χώρας μέσω της επιχορήγησης RSG (Revenue Support Grant). 

Στις τοπικές αρχές της χώρας παρέχεται περίπου το 80% της χρηματοδότησης της 

εκπαίδευσης, καθώς εκτιμάται από την κυβέρνηση ότι εκείνες έχουν καλύτερη επίγνωση των 

τοπικών αναγκών και περιστάσεων και συνεπώς είναι σε θέση να χρηματοδοτούν τις 

σχολικές δομές αναλόγως. Ακόμη, καθίστανται υπεύθυνες να συντονίσουν τη συνεργασία με 

φορείς που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν, με πρόγραμμα τριετούς βάσης, στην ανάπτυξη 

ενός γενικού μηχανισμού διασφάλισης συντονισμένης παροχής υπηρεσιών για παιδιά και 

νέους/ες με πρόσθετες μαθησιακές ανάγκες (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education, 2018b). 

Μόλις διανεμηθεί η επιχορήγηση στις τοπικές αρχές, βάσει τοπικών -συγκεκριμένων και 

προκαθορισμένων- κριτηρίων, τίθενται οι προϋπολογισμοί του απαιτούμενου ποσού 
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χρημάτων για κάθε σχολείο. Από τη στιγμή που τα σχολεία λαμβάνουν το ποσό χρημάτων 

που τους αντιστοιχεί από τις τοπικές αρχές, εναπόκειται στα διοικητικά όργανα και τους/τις 

διευθυντές/διευθύντριες κάθε σχολείου να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 

αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση, δεδομένων των αναγκών και των περιστάσεων. Οι τοπικές 

αρχές ουσιαστικά χρηματοδοτούν την παροχή στήριξης στους/στις μαθητές/τριες με 

πρόσθετες μαθησιακές ανάγκες μέσω των καθορισμένων προϋπολογισμών που παρέχουν 

στα σχολεία φοίτησής τους (τμήματος της επιχορήγησης RSG της κυβέρνησης), αλλά και 

μέσω πόρων των τοπικών αρχών που δεν καλύπτονται από την κυβέρνηση. Ο 

προϋπολογισμός είναι μηδενικός για τις ειδικές σχολικές δομές, δεδομένης της ήδη 

εξατομικευμένης εκπαίδευσης που παρέχεται στους/ις μαθητές/τριες που φοιτούν σε αυτές 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018b).  

  

Εκπαιδευτικό σύστημα ειδικής αγωγής στη Σκωτία 

Οι μαθητές/μαθήτριες με ε.ε.α./α. φοιτούν είτε σε σχολεία γενικής φοίτησης 

(δημόσια/ιδιωτικά), είτε σε σχολεία ειδικής αγωγής. Ακόμη, πιθανή είναι η επιλογή  της κατ’ 

οίκον εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση της Σκωτίας επιμελείται των εγχώριων ζητημάτων 

αναφορικά με την εκπαίδευση των μαθητών/τριών της (Eurydice, 2018f). 

 

Δομή και οργάνωση εκπαιδευτικού συστήματος 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Σκωτίας περιλαμβάνει την προσχολική (προαιρετική), την 

πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια (υποχρεωτική), την τριτοβάθμια (προαιρετική) εκπαίδευση 

καθώς και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων (Eurydice, 2018f). 

 

Σχολεία γενικής φοίτησης 

Σύμφωνα με τον νόμο του 1980 περί εκπαίδευσης (Education -Scotland- Act 1980), οι γονείς 

ή κηδεμόνες είναι νομικά υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκπαίδευσης 

των παιδιών τους, ηλικίας από 5 έως 16 ετών, βάσει της ηλικίας, της προσωπικότητας και των 

ικανοτήτων τους, συνθήκη που τηρείται είτε με διασφάλιση της φοίτησης των παιδιών τους 

στο σχολείο, είτε μέσω εναλλακτικών λύσεων, όπως η κατ’ οίκον εκπαίδευση. Το κράτος 

παρέχει δωρεάν εκπαίδευση, μέσω δημόσιων σχολείων και υποστηρικτών υπηρεσιών, τα 

οποία διοικούνται από τις τοπικές αρχές. Δύναται και η επιλογή φοίτησης σε ανεξάρτητα 

(ιδιωτικά) σχολεία, για τα οποία πληρώνονται δίδακτρα (Eurydice, 2018f). 

Πολλά παιδιά φοιτούν, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, σε ιδρύματα προσχολικής 

εκπαίδευσης, προτού εισαχθούν στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση στην ηλικία 
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των 5 ετών. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της σχολικής ζωής συνεχίζεται με την εισαγωγή των 

μαθητών/τριών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, περίπου στην ηλικία των 12 ετών. Στην 

ηλικία των 16 ετών η εκπαίδευση είναι προαιρετική και οι μαθητές/τριες έχουν τη 

δυνατότητα να εγκαταλείψουν το σχολείο, με την πλειοψηφία ωστόσο, να παραμένει στο 

σχολικό περιβάλλον για ένα ή δύο επιπλέον έτη, πριν επιλέξει την είσοδο στην αγορά 

εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση μέσω μαθητείας, ή τη φοίτηση σε κολέγια ή 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (Eurydice, 2018f). 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι βαθμίδες της εκπαίδευσης στη Σκωτία, ανά 

την ηλικία των μαθητευόμενων και των εκάστοτε εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/φορέων: 

 

Ηλικία (έτη) Βαθμίδα Εκπαιδευτικό ίδρυμα 

2/3 με 5 
Προσχολική εκπαίδευση 

(προαιρετική) 

Εγκαταστάσεις 

δημόσιες/ιδιωτικές 

5 με 12 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(υποχρεωτική) 
Primary schools 

12 με 16 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(υποχρεωτική) 
Secondary schools 

16 με 18 
Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(προαιρετική)  
Secondary schools 

16+ 
Επαγγελματική κατάρτιση/μαθητεία 

(προαιρετική) 

Ανεξάρτητοι 

φορείς/κολέγια 

17+ 
Ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(προαιρετική) 
Πανεπιστήμια/κολέγια 

 

Ειδικά σχολεία  

Ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί παραπάνω.  

 

Εκπαίδευση κατ’ οίκον 

Κατά τη νομοθεσία, δύναται η επιλογή της κατ’ οίκον εκπαίδευσης και στη Σκωτία, είτε ο/η 

μαθητής/τρια έχει φοιτήσει σε κάποια γενική ή ειδική σχολική δομή, είτε όχι. Δεν απαιτείται 

η τήρηση του προτεινόμενου αναλυτικού προγράμματος σπουδών στη διδασκαλία, ούτε 

διδακτική επάρκεια, ή άλλα καθορισμένα προσόντα για να μπορέσει κάποιος/α να 

υιοθετήσει τον ρόλο του/της παιδαγωγού στην παρούσα εκπαιδευτική διαδικασία 

(SchoolRun, 2018d). 
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Η διαδικασία με την οποία πρέπει να ειδοποιηθούν οι τοπικές αρχές σχετικά με την 

πρόθεση τον γονέων να προσφέρουν εκπαίδευση κατ’ οίκον, διαφέρει ανάλογα με τις 

περιστάσεις. Εάν το παιδί φοιτά ήδη σε δημόσιο σχολείο για τη διακοπή της φοίτησής του 

πρέπει να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη των τοπικών αρχών. Εάν η φοίτηση του δεν έχει 

ξεκινήσει, βρίσκεται στη μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή 

υλοποιείται σε ανεξάρτητο σχολείο, δεν απαιτείται ενημέρωση των φορέων για τη διακοπή 

της φοίτησης. Ο νόμος ισχύει για μαθητές/τριες με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή/και αναπηρίες, είτε παρακολουθούν σε γενική, είτε ειδική σχολική δομή (SchoolRun, 

2018d). 

Νομικά οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν επιλέξει αυτή τη μέθοδο εκπαίδευσης των 

παιδιών τους δεν υποχρεούνται να παρουσιάσουν τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό που 

έχουν σχεδιάσει. Παρ’ όλα αυτά, προτείνεται η συνεργασία με της τοπικές αρχές για τη 

διασφάλιση παροχής των καλύτερων δυνατών συνθηκών φοίτησης εκτός του συμβατικού 

σχολικού πλαισίου, μέσω συνάντησης με επαρκώς καταρτισμένα άτομα του κλάδου 

(SchoolRun, 2018d). 

 

Χρηματοδότηση 

Στη Σκωτία, οι τοπικές αρχές λαμβάνουν χρηματοδότηση από την κυβέρνηση της χώρας και 

από τη φορολόγηση των πολιτών. Κατόπιν, κάθε τοπική αρχή αποφασίζει πόσα χρήματα 

χρειάζεται να δαπανηθούν από τα έσοδά της για την εκπαίδευση, δεδομένης της 

εκπλήρωσης των καθηκόντων της βάσει νόμου (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education, 2018c). 

Το 2015, οι φορείς της εκπαίδευσης δαπάνησαν 4,8 δισεκατομμύρια στερλίνες για την 

εκπαίδευση, εκ των οποίων 579 εκατομμύρια δαπανήθηκαν για την παροχή πρόσθετης 

μαθησιακής στήριξης στα παιδιά και τους/τις νέους/ες που την χρειάζονταν. Κάθε χρόνο, οι 

τοπικές αρχές πρέπει να δημοσιεύουν σύνοψη των αποδεικτικών των οικονομικών 

συναλλαγών τους και οι γονείς δικαιούνται αντίγραφο (European Agency for Special Needs 

and Inclusive Education, 2018c). 

 

Συγκριτική αποτίμηση των εκπαιδευτικών συστημάτων ειδικής αγωγής στη Μεγάλη Βρετανία 

Η δομή και οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων ειδικής αγωγής, αναφορικά με τα 

γενικά σχολεία φοίτησης τα οποία καλούνται σε λειτουργία βάσει του μοντέλου 

συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα. 
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 Ηλικία Βαθμίδα Σχολικές Δομές 

Αγγλία 

2/3-5 Προσχολική 
Εγκαταστάσεις 

δημόσιες/ιδιωτικές 

5-11 Πρωτοβάθμια Primary schools 

11-16 
Κατώτερη 

Δευτεροβάθμια 
Secondary schools 

16-18 
Ανώτερη 

Δευτεροβάθμια 
Secondary schools/colleges 

Ουαλία 

2/3-5 Προσχολική 
Εγκαταστάσεις 

δημόσιες/ιδιωτικές 

5-11 Πρωτοβάθμια Primary schools 

11-16 
Κατώτερη 

Δευτεροβάθμια 
Secondary schools 

16-18 
Ανώτερη 

Δευτεροβάθμια 
Secondary schools/colleges 

Σκωτία 

2/3-5 Προσχολική 
Εγκαταστάσεις 

δημόσιες/ιδιωτικές 

5-12 Πρωτοβάθμια Primary schools 

12-16 Δευτεροβάθμια Secondary schools 

16-18 
Ανώτερη 

δευτεροβάθμια 
Secondary schools 

 

Δεν εντοπίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στη διάρθρωση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων των τριών χωρών, εκτός ίσως από τις μικρές διαφορές αναφορικά με τις 

ηλικιακές ομάδες σε σχέση με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές βαθμίδες. Πιο συγκεκριμένα, η 

Αγγλία με την Ουαλία οργανώνουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα με πανομοιότυπο 

τρόπο. Η Σκωτία διαχωρίζει το ηλικιακό εύρος λίγο διαφορετικά από τις άλλες δύο χώρες, με 

την πρωτοβάθμια να απευθύνεται σε μαθητές/τριες 5 έως 12 ετών και τη δευτεροβάθμια σε 
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μαθητές/τριες 12 έως 16 ετών, έναντι των ηλικιακών ομάδων 5 έως 11 και 11 έως 16 ετών 

για τις αντίστοιχες βαθμίδες που υιοθετούνται από τις άλλες δύο χώρες. 

Αναφορικά με τη λειτουργία των ειδικών σχολικών μονάδων στις τρεις χώρες της 

Μεγάλης Βρετανίας, δεν παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στη δομή και την οργάνωσή τους. 

Συνοπτικά, τα παιδιά που εκπαιδεύονται σε ειδικά σχολεία στην Αγγλία, την Ουαλία και τη 

Σκωτία, έχουν λάβει επίσημη διάγνωση για τις ε.ε.α./α. τους, καθώς και εξατομικευμένο 

πρόγραμμα για την αποτελεσματική τους διαχείριση, στο οποίο προτείνεται ότι τα σχολικά 

περιβάλλοντα γενικής φοίτησης δεν ανταποκρίνονται στις μαθησιακές τους ανάγκες, και 

ακολούθως επιλέγεται η φοίτησή τους σε ειδικές σχολικές δομές. Αναγνωρίζονται τέσσερις 

κύριες κατηγορίες ειδικών σχολείων, βάσει εξειδίκευσης στη στήριξη πρόσθετων 

μαθησιακών αναγκών. Οι σχολικές δομές που διαχειρίζονται εκπαιδευτικές ανάγκες που 

σχετίζονται με την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, με τη νόηση και τη μάθηση, με 

αισθητηριακές και σωματικές ανάγκες και με τη ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική 

υγεία. Οι τύποι των διαθέσιμων δομών ειδικής αγωγής για την πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ποικίλλουν ανά περιοχή. Όλα τα υποστηριζόμενα σχολεία από 

τις τοπικές υποχρεούνται να ακολουθούν τα εθνικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών, 

κανόνας που δεν εξαιρεί τα ειδικά σχολεία του συγκεκριμένου τύπου. Δυνατότητα φοίτησης 

έχουν μαθητές/τριες ηλικίας 3 έως 19 ετών, με κάποιες δομές να δέχονται ως ανώτατο 

ηλιακό όριο των μαθητευόμενών τους τα 25 έτη. 

Ακόμη, και στις τρεις χώρες της Μεγάλης Βρετανίας, μπορεί η εκπαίδευση να είναι 

υποχρεωτική, ωστόσο το πλαίσιο και ο χώρος εκπαίδευσης δεν είναι περιοριστικά. Κατά 

συνέπεια γίνονται δεκτοί, με νομική κατοχύρωση, και εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης, 

όπως η εκπαίδευση κατ’ οίκον, για την παροχή της οποίας δεν απαιτούνται ειδικές 

παιδαγωγικές γνώσεις, προσόντα ή προϋπηρεσία στον τομέα της εκπαίδευσης και δεν είναι 

υποχρεωτική η σύμπνοια με τα προτεινόμενα εθνικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών, 

αρκεί να διασφαλίζεται η παροχή κατάλληλης και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους/στις 

μαθητευόμενους/ες, με ή χωρίς ε.ε.α./α. 

Σε σχέση με τους οικονομικούς πόρους που επενδύονται στην ανάπτυξη και την ομαλή 

λειτουργία της εκπαίδευσης, και στις τρεις χώρες οι κυβερνήσεις χρηματοδοτούν τις τοπικές 

αρχές, οι οποίες εν συνεχεία βάσει κριτηρίων διαμοιράζουν το εκάστοτε χρηματικό ποσό στις 

σχολικές δομές, συνυπολογίζοντας παράγοντες όπως ο συνολικός αριθμός μαθητών/τριών 

που φοιτούν σε κάθε σχολική δομή και η ανάγκη πρόσθετης στήριξης ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών ή/και αναπηριών, στο πλαίσιο των σχολείων που λειτουργούν σύμφωνα με το 

μοντέλο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Παρατηρείται δηλαδή, έμπρακτη στήριξη, μέσω 
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επένδυσης σημαντικών ποσών για τη στήριξη πρόσθετων μαθησιακών αναγκών, της 

συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με και χωρίς ε.ε.α./α. εντός του ίδιου σχολικού πλαισίου, 

με παρόμοιο τρόπο και στις τρεις χώρες. 

Στους πίνακες που ακολουθούν επιχειρείται συγκριτική αποτίμηση της εφαρμογής 

πρακτικών της συμπερίληψης στα τρία εκπαιδευτικά συστήματα μέσω της παρουσίασης 

στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από τη σύνθεση στοιχείων αναφορικά με τον 

αριθμό των ειδικών σχολικών δομών που λειτουργούν στη Μεγάλη Βρετανία, ανά χώρα και 

ανά χρονική περίοδο, το χρονικό διάστημα 2000-2017, και τον αριθμό των μαθητών/τριών 

που φοιτούν σε ειδικά σχολεία στις τρεις χώρες, την Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία, το 

χρονικό διάστημα 2016-2017. Τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί από τις επίσημες 

ιστοσελίδες των κυβερνήσεων των τριών χωρών. Συγκεκριμένα, από τις ακόλουθες: 

Department for Education, Welsh Government και Scottish Government. 

 

 2000/01 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Αγγλία 

1.175 

στα 

25.744 

0,046% 

1.032 

στα 

24.328 

0,042% 

1.033 

στα 

24.347 

0,042% 

1.040 

στα 

24.317 

0,043% 

1.039 

στα 

24.288 

0,043% 

1.037 

στα 

24.281 

0,043% 

Ουαλία 

45 

στα 

2.030 

0,022% 

42 

στα 

1.724 

0,024% 

42 

στα 

1.703 

0,025% 

39 

στα 

1.661 

0,023% 

39 

στα 

1.640 

0,024% 

39 

στα 

1.617 

0,024% 

Σκωτία 

230 

στα 

5.610 

0,040% 

155 

στα 

5.135 

0,030% 

149 

στα 

5.073 

0,029% 

145 

στα 

5.004 

0,029% 

144 

στα 

5.036 

0,028% 

141 

στα 

5.045 

0,028% 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, από τις τρεις χώρες, το μικρότερο 

ποσοστό λειτουργίας ειδικών σχολικών μονάδων έναντι του συνολικού αριθμού σχολείων 

που λειτουργούν ανά χώρα, ανήκει στην Ουαλία και είναι της τάξεως του 0,024%, ενώ το 

μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην Αγγλία και είναι της τάξεως του 0,043%.  

Ακόμη, τη μεγαλύτερη μείωση στη λειτουργία ειδικών σχολείων σε σχέση με το σύνολο 

γενικών και ειδικών σχολικών δομών, κατά το χρονικό διάστημα 2000 με 2017 έχει επιτύχει 



 

[276] 
 

η Σκωτία, με το 0,040% του 2000 να μειώνεται σε 0,028%, σημειώνοντας μείωση της τάξεως 

του 0,012% στη διάρκεια 17 ακαδημαϊκών ετών. 

 

 2016/17 

Αγγλία 
109.900 στους/στις 8.669.100 

0,013% 

Ουαλία 
4700 στους/στις 475.900 

0,010% 

Σκωτία 
6700 στους/στις 781.400 

0,009% 

 

Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 παρατηρείται ότι το μικρότερο ποσοστό 

μαθητών/τριών που φοιτούν σε ειδικές σχολικές δομές, σε σχέση με το σύνολο των 

μαθητών/τριών που φοιτούν σε όλες τις σχολικές μονάδες, γενικές και ειδικές, της εκάστοτε 

χώρας, ανήκει στη Σκωτία και είναι της τάξεως του 0,009%, ενώ το μεγαλύτερο ανήκει στην 

Αγγλία και είναι της τάξεως του 0,013%. 

Η Αγγλία, η Σκωτία και η Ουαλία έχουν υιοθετήσει την πολιτική και τη φιλοσοφία του 

συμπεριληπτικού μοντέλου εκπαίδευσης, καταβάλλοντας ειλικρινή προσπάθεια για τη 

διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών φοίτησης για όλα τα παιδιά, με ή χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Εξασφαλίζουν την παροχή πρόσθετης στήριξης στα 

παιδιά που την έχουν ανάγκη, γεγονός που διαφαίνεται και από τα χρηματικά ποσά που 

δαπανούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για αυτό το σκοπό. 

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Αγγλία 

Η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην Αγγλία υλοποιείται με ποικίλους τρόπους, με 

πληθώρα φορέων να παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης διδακτικής επάρκειας. 

Καθορισμένα ωστόσο, είναι τα πρότυπα κριτήρια τα οποία οφείλουν να πληρούνται από τους 

εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησης της επαγγελματικής τους κατάρτισης 

και εκπαίδευσης. Το QTS (Qualified Teacher Status) αποτελεί επαγγελματική διαπίστευση, 

καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο πρακτικής άσκησης που αναμένεται από τους/τις 

εκπαιδευτικούς και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό τους σε σχολεία 

διοικούμενα από τις τοπικές αρχές. Το QTS είναι ανεξάρτητο του γνωστικού αντικειμένου και 
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της ηλικιακής βαθμίδας των μαθητών/τριών, συνεπώς οι εκπαιδευτικοί με QTS μπορούν 

νόμιμα να απασχολούνται επαγγελματικά και να διδάσκουν οποιοδήποτε γνωστικό 

αντικείμενο και κάθε ηλικιακό εύρος (3-19) σε υποστηριζόμενα σχολεία (maintained 

schools). Απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας (DfE) και βάσει νόμου, τα υποστηριζόμενα 

σχολεία καλούνται να εξασφαλίζουν την ύπαρξη QTS των εκπαιδευτικών που απασχολούν 

(Eurydice, 2018g). 

Υπάρχουν εθνικά πρότυπα για τους/τις πρόσφατα καταρτισμένους/ες εκπαιδευτικούς, 

με συγκεκριμένες αναφορές τη διδασκαλία σε μαθητές/τριες με ε.ε.α./α., με την 

προϋπόθεση ότι οι μαθητές/τριες εντάσσονται στη γενική εκπαίδευση. Αυτά αφορούν στην 

ύπαρξη υψηλών προσδοκιών και σχέσεων που στηρίζονται στον σεβασμό και την 

ενθάρρυνση στην εκπαιδευτική διαδικασία (Q1), στη δέσμευση έναντι της συνεργασίας με 

άλλους εκπαιδευτικούς (Q6), στην αφοσίωση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

(Q7), στη δυνατότητα εφαρμογής πληθώρας μεθόδων διδασκαλίας και στρατηγικών 

διαχείρισης συμπεριφοράς, κατάλληλα προσαρμοσμένων στις μαθησιακές ανάγκες των 

μαθητών/τριών, με παροχή ευκαιριών σε όλους τους μαθητές/τριες (Q10), στην ικανότητα 

αξιολόγησης των μαθητών/τριών με ποικίλες προσεγγίσεις (Q12), στην κατανόηση του 

τρόπου ανάπτυξης των παιδιών και επίγνωσης της προόδου τους συναρτήσει ποικίλων 

αναπτυξιακών, κοινωνικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών και γλωσσικών επιδράσεων (Q18) 

και τέλος, στην ικανότητα διαχείρισης των μαθητών/τριων στην εργασία τους σε ατομικό, 

ομαδικό, είτε συλλογικό επίπεδο (Q25) (Norwich, 2010). 

Τα μοντέλα που κυριαρχούν στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι δύο, το 

συντρέχον (concurrent model) και το διαδοχικό (consecutive model) (Eurydice, 2018g):  

- Στο συντρέχον μοντέλο η θεωρητική και πρακτική επαγγελματική κατάρτιση, 

παρέχεται ταυτόχρονα με τη γενική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Απαιτούμενος 

τίτλος για τη συμμετοχή σε τέτοιο πρόγραμμα κατάρτισης είναι το απολυτήριο 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και, σε κάποιες περιπτώσεις, το 

πιστοποιητικό ικανότητας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (EACEA, 2015). Το μοντέλο 

αυτό περιλαμβάνει συνήθως ένα ενιαίο τριετές ή τετραετές πρόγραμμα σπουδών που 

οδηγεί στην απονομή πτυχίου στην Εκπαίδευση (BEd) με QTS ή τις Τέχνες (BA) ή τις 

Φυσικές Επιστήμες (BSc) με QTS. 

- Στο διαδοχικό μοντέλο η θεωρητική και πρακτική επαγγελματική κατάρτιση έπεται 

της γενικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Οι φοιτητές που παρακολουθούν 

πρόγραμμα ανώτατης εκπαίδευσης για συγκεκριμένο πεδίο σπουδών προχωρούν, σε 

επόμενο στάδιο, στην επαγγελματική κατάρτιση. Η επαγγελματική κατάρτιση 
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εφοδιάζει τους/τις υποψήφιους/ες με τις θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες που 

απαιτούνται για το έργο του εκπαιδευτικού. Δεν περιλαμβάνει ακαδημαϊκή γνώση 

του αντικειμένου διδασκαλίας. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει κυρίως μεταπτυχιακές 

σπουδές στην Εκπαίδευση (PGCE). Το ακαδημαϊκό επίπεδο του PGCE μπορεί να 

θεωρηθεί είτε ισοδύναμο του τελευταίου έτους ενός πτυχίου (με διάκριση), είτε ενός 

μεταπτυχιακού ή, συνήθως, μπορεί να ενσωματώνει ενότητες καθενός από τα 

προαναφερθέντα επίπεδα. 

Κατά παράδοση, οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ακολουθούν το συντρέχον μοντέλο, ενώ οι υποψήφιοι/ες  εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας, το διαδοχικό μοντέλο. Ωστόσο, πλέον η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

είτε της πρωτοβάθμιας, είτε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμμετέχει και σε 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Eurydice, 2018g). 

Εκτός των δύο μοντέλων που πρωταγωνιστούν στην αρχική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, στην Αγγλία δύναται η επιλογή του προγράμματος αξιολόγησης Assessment 

Only (AO), το οποίο απευθύνεται σε όσους/ες έχουν περιστασιακή εμπειρία εργασίας σε 

σχολείο του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ανειδίκευτοι εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί 

ανεξάρτητων ιδιωτικών σχολείων, εξασφαλίζοντας τα απαιτούμενα QTS, χωρίς επιπρόσθετη 

εκπαίδευση (Eurydice, 2018b). 

Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί μέσω της βασικής τους εκπαίδευσης μυούνται στην κατανόηση 

των μαθησιακών αναγκών όλων των μαθητών/τριών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Η απασχόληση εκπαιδευτικών σε 

συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που αφορούν στη διδασκαλία μαθητών με ε.ε.α./α., 

ενδεχομένως να απαιτεί επιπρόσθετη εξειδίκευση. Αυτή η εξειδίκευση αποκτάται συνήθως 

μέσω πρακτικής άσκησης μερικούς απασχόλησης, συχνά παράλληλα με την πρώτη 

εργασιακή τους εμπειρία. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί μαθητών/τριών με αισθητηριακές 

αναπηρίες, οπτικές, ακουστικές ή πολλαπλές, καλούνται να πληρούν επιπρόσθετα των QTS 

προσόντα εξειδίκευσης, τα οποία εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας (DfE). 

Ένα από τα προγράμματα που εισήγαγε ο κυβερνητικός οργανισμός για την κατάρτιση 

και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών TDA (Training and Development Agency), εμπλέκει 

όλους/ες τους εκπαιδευόμενους μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Εκπαίδευση στην 

εξατομικευμένη διδασκαλία ενός παιδιού με επίσημη διάγνωση ειδικών μαθησιακών 

αναγκών ή/και αναπηρίας, στο γνωστικό τους αντικείμενο αν είναι εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο αν είναι 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η διαδικασία οφείλει να τελείται υπό 
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την εποπτεία εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στις ε.ε.α./α. (SENCo) και του συντονιστή 

εκπαιδευτικού που αντιστοιχεί σε κάθε πρωτοδιοριζόμενος/η εκπαιδευτικό στην Αγγλία 

(Norwich, 2010).   

Όλα τα συμβατικά σχολεία οφείλουν να απασχολούν έναν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 

(με QTS) που ορίζεται ως συντονιστής ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (SENCo), ώστε να 

υπάρχει επίβλεψη των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης μαθητών/τριών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Στις αρμοδιότητες ενός/μιας SENCo 

περιλαμβάνονται η υποστήριξη των εκπαιδευτικών μαθητών/τριών με ε.ε.α./α., η 

συνδιδασκαλία, η εξατομικευμένη διδασκαλία κ.ά. (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education, 2018). Η διαδικασία απόκτησης του τίτλου τυπικά απαιτεί ένα χρόνο για 

να ολοκληρωθεί με εργασία μερικούς απασχόλησης (Eurydice, 2018g). 

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ουαλία 

Η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στην Ουαλία υλοποιείται με ποικίλους τρόπους, 

με πληθώρα φορέων να παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης διδακτικής επάρκειας. 

Καθορισμένα ωστόσο, είναι τα πρότυπα κριτήρια τα οποία οφείλουν να πληρούνται από τους 

εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησης της επαγγελματικής τους κατάρτισης 

και εκπαίδευσης. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις πολιτικές και στρατηγικές ενίσχυσης της 

κυβέρνησης της Ουαλίας αναφορικά με τις έννοιες της ένταξης και της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης. Στους βασικούς στόχους περιλαμβάνονται η προώθηση υψηλών προσδοκιών 

και επιδόσεων όλων των μαθητευόμενων και η αποτελεσματική ρύθμιση, επιθεώρηση και 

στήριξή τους, διασφαλίζοντας την παροχή ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά και τους νέους 

στην αρχή της ζωής τους, όπως και την καλύτερη δυνατή βάση για τη μελλοντική τους 

ανάπτυξη, προωθώντας τη συμπερίληψη, αμβλύνοντας τη μειονεξία προσφοράς 

εκπαιδευτικών ευκαιριών, μέσω της διάθεσης στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ουαλίας, άρτια 

εκπαιδευμένων επαγγελματιών, που υποστηρίζονται και αναπτύσσονται για να προσφέρουν 

στους/στις μαθητές/μαθήτριές τους (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, 2018d). 

Κατά παράδοση, οι εκπαιδευόμενοι/ες εκπαιδευτικοί έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά 

με τη διαχείριση της διδασκαλίας παιδιών με ε.ε.α./α. Με την υιοθέτηση του όρου 

επιπρόσθετες μαθησιακές ανάγκες (ALN) και του ευρύτερου ορισμού του μοντέλου της 

συμπερίληψης, οι φορείς κατάρτισης των εκπαιδευτικών οφείλουν να τους/τις 

προετοιμάζουν ικανούς/ές να ανταπεξέλθουν σε όλες τις ομάδες παιδιών και νέων που 

ενδεχομένως να χρήζουν επιπρόσθετης στήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 
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εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να κατανοήσουν σε βάθος τον όρο των 

επιπρόσθετων μαθησιακών αναγκών και ως εκ τούτου να ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικότερα στην έκφραση εκπαίδευση για «όλα τα παιδιά» (Roberts & Watkins, 

2010). 

Οι φοιτητές/τριες εκπαιδευτικοί πρέπει να εκπαιδεύονται με τρόπο που θα συνδέει την 

ανταπόκρισή τους απέναντι στις ανάγκες όλων των μαθητών/τριών τους με την ισχύουσα 

νομοθεσία περί ίσων ευκαιριών, συνυπολογίζοντας την ηλικία, την αναπηρία, το φύλο, τη 

φυλή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τον σεξουαλικό προσανατολισμό για την εξάλειψη 

των διακρίσεων και της παρενόχλησης, έναντι της προώθησης θετικών στάσεων και ίσων 

ευκαιριών, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής πορείας των παιδιών. Οι μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν την ικανότητα να εμπνέουν σε κάθε μαθητευόμενο/η την 

ανάπτυξη προσωπικής και πολιτιστικής ταυτότητας, δεκτικής προς τους άλλους. Το 

πρόγραμμα σπουδών πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο που οξύνει τη ροπή προς τη γνώση, τις 

δεξιότητες, τις αξίες και τις στάσεις που θα επιτρέψουν στους μαθητές/τριες να είναι ενεργά 

και κριτικά σκεπτόμενα μέλη στην πολυπολιτισμική κοινωνία της Ουαλίας (Roberts & 

Watkins, 2010). 

Το QTS (Qualified Teacher Status) αποτελεί επαγγελματική διαπίστευση, βάσει  

προτύπων που έχουν οριστεί από την Κυβέρνηση της Ουαλίας (2009). Καθορίζει το ελάχιστο 

επίπεδο πρακτικής άσκησης που αναμένεται από τους/τις εκπαιδευτικούς και αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό τους σε σχολεία διοικούμενα από τις τοπικές 

αρχές. Το QTS είναι ανεξάρτητο του γνωστικού αντικειμένου και της ηλικιακής βαθμίδας των 

μαθητών/τριών, συνεπώς οι εκπαιδευτικοί με QTS μπορούν νόμιμα να απασχολούνται 

επαγγελματικά και να διδάσκουν οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο και κάθε ηλικιακό 

εύρος (3-19) σε υποστηριζόμενα σχολεία (maintained schools) (Eurydice, 2018h).  

Τα πρότυπα για την απόκτηση QTS εμφυσούν στους/στις εκπαιδευτικούς την ανάγκη για 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, προσαρμοσμένη στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των 

μαθητών/τριών τους, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση όλων των 

εκπαιδευόμενων τους. Ακόμη, η παρούσα επαγγελματική διαπίστευση απαιτεί από τους/τις 

εκπαιδευτικούς την κατανόηση της ευθύνης που φέρουν αναφορικά με την εκπαίδευση όλων 

των μαθητών/τριών τους, με ή χωρίς ε.ε.α./α., όντας/ούσες ικανοί/ές να αποζητούν 

εξειδικευμένη βοήθεια από κατάλληλους φορείς, όποτε κρίνεται απαραίτητο (Eurydice, 

2018h). 

Η ακαδημαϊκή πιστοποίηση στην εκπαίδευση, για παράδειγμα μέσω πτυχίου ή 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, απονέμεται με την επιτυχή ολοκλήρωση των περισσότερων 
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προγραμμάτων που οδηγούν στην απόκτηση QTS. Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί δύνανται 

να ολοκληρώσουν την αρχική τους εκπαίδευση σε ένα από τα τρία περιφερειακά 

πανεπιστημιακά κέντρα ή σε πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών με παράλληλη εργασία 

σε κάποιο σχολείο. Τα μοντέλα που κυριαρχούν στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

στην Ουαλία, όπως και στην Αγγλία, είναι δύο, το συντρέχον (concurrent model) και το 

διαδοχικό (consecutive model) (Eurydice, 2018h):  

- Στο συντρέχον μοντέλο η θεωρητική και πρακτική επαγγελματική κατάρτιση, 

παρέχεται ταυτόχρονα με τη γενική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Το μοντέλο 

αυτό περιλαμβάνει συνήθως ένα ενιαίο τριετές ή τετραετές πρόγραμμα σπουδών 

που οδηγεί στην απονομή πτυχίου στην Εκπαίδευση (BEd) με QTS ή τις Τέχνες (BA) ή 

τις Φυσικές Επιστήμες (BSc) με QTS. Οι τίτλοι αυτοί αντιστοιχούν στο επίπεδο 

πτυχίου Bachelor με τιμητική διάκριση. Η διαφορά μεταξύ ενός πτυχίου στην 

Εκπαίδευση (Bed) και των πτυχίων στις Τέχνες (BA) ή τις Φυσικές Επιστήμες (BSc), 

είναι ότι συνήθως ένα πρόγραμμα που οδηγεί σε ένα BEd επικεντρώνεται στη μελέτη 

της εκπαίδευσης και προσανατολίζεται στη διδασκαλία στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, ενώ ένα πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε BA ή BSc με QTS 

επικεντρώνεται σε έναν πιο ειδικό κλάδο και προσανατολίζεται στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  

- Στο διαδοχικό μοντέλο η θεωρητική και πρακτική επαγγελματική κατάρτιση έπεται 

της γενικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Οι φοιτητές που παρακολουθούν 

πρόγραμμα ανώτατης εκπαίδευσης για συγκεκριμένο πεδίο σπουδών προχωρούν, 

σε επόμενο στάδιο, στην επαγγελματική κατάρτιση. Η επαγγελματική κατάρτιση 

εφοδιάζει τους/τις υποψήφιους/ες με τις θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες που 

απαιτούνται για το έργο του εκπαιδευτικού. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει κυρίως 

μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση (PGCE). Το ακαδημαϊκό επίπεδο του PGCE 

μπορεί να θεωρηθεί είτε ισοδύναμο του τελευταίου έτους ενός πτυχίου (με 

διάκριση), είτε ενός μεταπτυχιακού ή, συνήθως, μπορεί να ενσωματώνει ενότητες 

καθενός από τα προαναφερθέντα επίπεδα. 

Εκτός της πανεπιστημιακής κατάρτισης και της εκπαίδευσης μέσω εργασίας που οδηγούν 

στην απόκτηση QTS, υποψήφιοι/ες στην Ουαλία μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικοί στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λαμβάνοντας πιστοποιητικό ανώτερης εκπαίδευσης, με πλήρη 

φοίτηση ενός έτους (ή διετή φοίτηση μερικής απασχόλησης) στο πανεπιστήμιο της Νότιας 

Ουαλίας. Η παιδαγωγική επάρκεια μπορεί να αποκτηθεί στα γνωστικά αντικείμενα των 

Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, των ΤΠΕ και του σχεδίου. Δεν καθορίζονται κριτήρια 
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εισόδου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, αρκεί οι υποψήφιοι/ες να επιδείξουν 

κατάλληλα επίπεδα δεξιοτήτων γραμματισμού και αριθμητικής κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας υποβολής αίτησης (Eurydice, 2018h). 

Από το 2017 στα πρότυπα κριτήρια για τη διδασκαλία και την ηγεσία (Professional 

Standards for Teaching and Leadership) δεν υπάρχει ρητή αναφορά στον όρο ε.ε.α./α., καθώς 

οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταπεξέλθουν σε όλες τις διαφορετικές ανάγκες των 

μαθητών/τριών τους, όποιες και αν είναι αυτές. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να 

διδάξουν μαθητές/τριες με πιο εξειδικευμένες ανάγκες πρέπει να κατέχουν την αντίστοιχη 

εξειδίκευση, μέσω πρόσθετης κατάρτισης είτε πλήρους, είτε μερικής απασχόλησης. 

Επιπρόσθετη κατάρτιση απαιτείται για τη στήριξη μαθητευόμενων μερικούς ή ολικής 

τύφλωσης ή κώφωσης, ή ατόμων με συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις (Eurydice, 2018h). 

Όλα τα σχολεία πρέπει να απασχολούν ένα μέλος του προσωπικού τους ως επιστημονικά 

υπεύθυνο εκπαιδευτικό, με QTS, για μαθητές/τριες με επιπρόσθετες/ειδικές μαθησιακές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες (συνήθως αναφέρεται ως ALNCo). Στις αρμοδιότητες του/της 

ALNCo περιλαμβάνονται η υποστήριξη των εκπαιδευτικών μαθητών/τριών με ε.ε.α./α., η 

συνδιδασκαλία, η εξατομικευμένη διδασκαλία κ.ά. (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education, 2018d).  

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στη Σκωτία 

Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι απόκτησης επαγγελματικής κατάρτισης στον κλάδο της 

εκπαίδευσης στη Σκωτία, σύμφωνα με τα δύο μοντέλα απόκτησης παιδαγωγικής επάρκειας, 

το συντρέχον και το διαδοχικό. Η είσοδος των υποψήφιων εκπαιδευτικών και στα δύο 

μοντέλα συνιστά μια ανταγωνιστική διαδικασία (Florian, 2010). 

Επαγγελματική κατάρτιση και παιδαγωγική επάρκεια δύναται να αποκτηθεί με φοίτηση 

σε εννέα πανεπιστήμια πόλεων της Σκωτίας: στο Αμπερντίν, το Νταντί, το Εδιμβούργο, τη 

Γλασκώβη, στα Χάιλαντς, στο Στέρλινγκ, στο Στραθκλάιντ, καθώς και στο πανεπιστήμιο 

δυτικής Σκωτίας και το ανοικτό πανεπιστήμιο (Eurydice, 2018i). 

Τα μοντέλα που κυριαρχούν στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Σκωτία, 

όπως στην Αγγλία και την Ουαλία, είναι δύο, το συντρέχον (concurrent model) και το 

διαδοχικό (consecutive model): 

- Στο συντρέχον μοντέλο οι φοιτητές/τριες ακολουθούν τετραετές πρόγραμμα 

σπουδών που οδηγεί στην απονομή πτυχίου στην Εκπαίδευση (BEd), τίτλος που 

συνεπάγεται την απαιτούμενη πιστοποίηση για διδασκαλία στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, ή πτυχίου στις ειδικότητες της Μουσικής, της Πληροφορικής ή της 

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/170901-professional-standards-for-teaching-and-leadership-en.pdf
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/170901-professional-standards-for-teaching-and-leadership-en.pdf
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Φυσικής Αγωγής, τίτλοι που συνεπάγονται την απαιτούμενη πιστοποίηση για 

διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

- Στο διαδοχικό μοντέλο οι φοιτητές/τριες περατώνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην 

Εκπαίδευση (PGCE), τίτλος που εξασφαλίζει την απαιτούμενη επαγγελματική 

πιστοποίηση διδασκόντων τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η ολοκλήρωση σπουδών προπτυχιακού επιπέδου 

(Eurydice, 2018i). 

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών αποκτάται είτε 

με πτυχίο παιδαγωγικών στην εκπαίδευση της αντίστοιχης βαθμίδας, είτε με μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών. Σε ό,τι αφορά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται 

να είναι κάτοχοι ακαδημαϊκού πτυχίου στο αντικείμενό τους και μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών στην εκπαίδευση, εναλλακτικά, η βασική εκπαίδευση στο αντικείμενό τους, πρέπει 

να περιλαμβάνει και τη διδακτική του, εξασφαλίζοντας την παιδαγωγική τους επάρκεια 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018e). 

Η διδασκαλία σε σχολείο που υπάγεται στις τοπικές αρχές προϋποθέτει συνεργασία των 

εκπαιδευτικών με το Γενικό Διδακτικό Συμβούλιο της Σκωτίας (General Teaching Council for 

Scotland), εκτός της επαγγελματικής διαπίστευσης TQ (Teacher Qualification), καθώς ο 

συγκεκριμένος φορέας καθορίζει τα SITE (Standards for Initial Teacher Education), δηλαδή τα 

πρότυπα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

Σε αυτά περιλαμβάνονται στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη των προσόντων 

εκείνων που απαιτούνται για την εργασία των εκπαιδευτικών σε σχολεία που ακολουθούν 

το μοντέλο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education; Eurydice, 2018).  

Η απαιτούμενη διάρκεια πρακτικής άσκησης σε σχολεία για τα εκάστοτε προγράμματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών κατηγοριοποιείται ως εξής: 

- Τα προγράμματα σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(συντρέχον μοντέλο) που οδηγούν σε επαγγελματική διαπίστευση στην εκπαίδευση 

(TQ) οφείλουν να περιλαμβάνουν 4 ακαδημαϊκά έτη πλήρους φοίτησης. 

- Τα προγράμματα σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διαδοχικό μοντέλο) που 

οδηγούν σε επαγγελματική διαπίστευση στην εκπαίδευση (TQ) οφείλουν να 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3,5 ακαδημαϊκά έτη πλήρους φοίτησης. 

- Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (PGDE) συνήθως απονέμονται με φοίτηση διάρκειας 

ενός έτους (Eurydice, 2018i). 
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Όπως και σε άλλες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Σκωτία, στα προγράμματα 

αρχικής κατάρτισης των εν δυνάμει εκπαιδευτικών, δεν προσφέρονται ακαδημαϊκά 

μαθήματα που να αποσκοπούν στην προετοιμασία τους για αναζήτηση εργασίας στην ειδική 

αγωγή. Οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται ώστε να εργάζονται αποτελεσματικά σε γενικά 

σχολεία, όντας/ούσες ικανοί/ές να διαχειρίζονται τις μαθησιακές ανάγκες όλων των 

μαθητών/τριών που θα απαρτίζουν τις τάξεις στις οποίες θα διδάξουν (Florian, 2010). 

Στην περίπτωση διδασκαλίας παιδιών με αναπηρίες που σχετίζονται με την ακοή ή την 

όραση, απαιτείται αντίστοιχη επιμόρφωση, συνεχεία της επαγγελματικής εξέλιξης των 

εκπαιδευτικών, μέσω μεταπτυχιακού διπλώματος ή πιστοποιητικού. Στα πανεπιστήμια της 

Σκωτίας προσφέρονται πολυάριθμα μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε διάφορους 

κλάδους που αφορούν στη μαθησιακή και συμπεριφορική στήριξη μαθητών/τριών 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018e). 

Πολλά σχολεία διαθέτουν εκπαιδευτικούς που παρέχουν μαθησιακή υποστήριξη σε 

παιδιά με ε.ε.α./α. Η εξειδίκευση σε αυτόν τον τομέα επιτυγχάνεται μέσω παρακολούθησης 

μαθημάτων στο πλαίσιο επαγγελματικής μάθησης μακράς διαρκείας. Οι συγκεκριμένοι 

εκπαιδευτικοί συνεισφέρουν με πολλούς τρόπους στη μαθησιακή διαδικασία, είτε με 

υποστήριξη των καθηγητών/τριών τάξεων για διασφάλιση της υλοποίησης του 

προγράμματος σπουδών, είτε με συνδιδασκαλία σε μαθήματα, είτε με άμεση εργασία με τα 

παιδιά και τους νέους (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018e). 

Όλοι οι φορείς κατάρτισης των εκπαιδευτικών συνεργάζονται με συναδέλφους, με 

κάποιους/ες από αυτούς/ές να διδάσκουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και μαθήματα 

και άλλους/ες να ειδικεύονται στις ειδικές/επιπρόσθετες μαθησιακές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες, τη συμπερίληψη, την ισότητα και τη διαφορετικότητα. Αν και τα προγράμματα 

ποικίλλουν και καθένα εξ αυτών περιλαμβάνει ξεχωριστά επί μέρους στοιχεία, κάθε 

ακαδημαϊκό μάθημα καλύπτει πτυχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης όπως η αναπηρία, 

το φύλο, η φυλή, η κοινωνική τάξη κ.ά. (Florian, 2010). 

Πρόκληση αποτελεί για τους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών η 

εξασφάλιση ακαδημαϊκού χρόνου, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων 

μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών, ώστε να καθίσταται δυνατή η τριβή των 

φοιτητών/τριών με τα ακόλουθα: διεύρυνση των γνώσεών τους επί του μοντέλου της 

συμπερίληψης, αμφισβήτηση των υποθέσεών τους, εξέταση του ευρύτερου ορισμού της 

συμπερίληψης και της σημασίας του για τη διδασκαλία, τη μάθηση, το πρόγραμμα σπουδών 

και το σύνολο της σχολικής ζωής των μαθητών/τριών και των επαγγελματιών που 

απασχολούνται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Florian, 2010). 
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Οι φορείς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη Σκωτία αναγνωρίζουν και καλούνται να 

αντιμετωπίσουν δυο κυρίαρχες, αντικρουόμενες τάσεις στην εκπαίδευση: αφενός την 

κατηγοριοποίηση των ειδικών/επιπρόσθετων εκπαιδευτικών αναγκών, αφετέρου τις 

αναδυόμενες έννοιες και πρακτικές του μοντέλου της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Στην 

πράξη, θέματα που σχετίζονται με τις επιπρόσθετες μαθησιακές ανάγκες και τη 

συμπερίληψη συχνά συνδέονται μεταξύ τους στα προσφερόμενα ακαδημαϊκά μαθήματα. Για 

παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο της Δυτικής Σκωτίας, οι φοιτητές/τριες χαίρουν πολλών 

αναφορών σχετικών με τη συμπερίληψη, στο πλαίσιο διαχείρισης συγκεκριμένων θεματικών 

των ειδικών μαθησιακών αναγκών, όπως η δυσλεξία, οι διαταραχές του αυτιστικού 

φάσματος, οι κοινωνικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, η 

χαρισματικότητα και η υψηλή νοημοσύνη, αλλά και τα διάφορα θέματα ισότητας σχετικών 

με τη φυλή, το φύλο και την κοινωνική τάξη (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, 2018e). 

Και στα επτά πανεπιστημιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, οι 

φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στη συνεργασία, τη συζήτηση και τον 

στοχασμό αναφορικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης, με 

αποτέλεσμα τη διερεύνηση θεμάτων που άπτονται των πρακτικών συνεργασίας στην 

εκπαίδευση. Σε κάθε θεσμό, αυτό υλοποιείται τόσο σε ανεπίσημο επίπεδο, μέσω διαλέξεων, 

σεμιναρίων, ομαδικής εργασίας και προσωπικής μελέτης των εκπαιδευόμενων, είτε σε πιο 

τυπικό επίπεδο, μέσω ομαδικών παρουσιάσεων που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες  πρακτικές 

ένταξης (Florian, 2010). 

 

Συγκριτική αποτίμηση της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στη Μεγάλη 

Βρετανία 

Η αρχική κατάρτιση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η οποία είναι κοινή και στις τρεις 

χώρες της Μεγάλης Βρετανίας και προσανατολίζεται προς ένα ενοποιημένο και ολιστικό 

σύστημα που προετοιμάζει τους/τις εκπαιδευτικούς με στόχο την αποτελεσματική εργασία 

τους σε συμπεριληπτικά σχολικά περιβάλλοντα, παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο 

πίνακα. 

 
«Συντρέχον» μοντέλο 

(concurrent model) 

«Διαδοχικό» μοντέλο 

(consecutive model) 

Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
Πτυχίο 4ετούς φοίτησης 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Σπουδών (1 έτους) 
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(οι κάτοχοι διδάσκουν και 

στην Προσχολική Εκπαίδευση) 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

Πτυχίο 4ετούς φοίτησης 

(εξειδίκευση σε κάποιο 

αντικείμενο και τη διδακτική 

του) 

 

Η βασική διαφορά που εντοπίζεται στα συστήματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

είναι ότι στη Σκωτία, πέραν των τρόπων που αναφέρονται στον πίνακα, δεν υπάρχουν 

εναλλακτικοί τρόποι απόκτησης επαγγελματικής κατάρτισης και διδακτικής επάρκειας, ενώ 

στην Αγγλία και την Ουαλία δύνανται και εναλλακτικές οδοί. Πιο συγκεκριμένα, στην Αγγλία 

προσφέρεται το πρόγραμμα Assessment Only (AO), το οποίο απευθύνεται σε όσους/ες έχουν 

περιστασιακή εμπειρία εργασίας σε σχολείο του ΗΒ (ανειδίκευτοι εκπαιδευτικοί, 

εκπαιδευτικοί ανεξάρτητων –ιδιωτικών- σχολείων) και μέσω αυτού εξασφαλίζονται τα 

απαιτούμενα QTS, χωρίς επιπρόσθετη εκπαίδευση. Στην Ουαλία υπάρχει η δυνατότητα 

απόκτησης του Πιστοποιητικού Ανώτερης Εκπαίδευσης, το οποίο εξασφαλίζει την εισαγωγή 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προσφέρεται σε Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας και 

επιτρέπει την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες, 

την Πληροφορική και το σχέδιο, με φοίτηση ενός έτους (ή 2 μερικής απασχόλησης). 

 

Συμπεράσματα 

▪ Η Αγγλία, η Ουαλία και η Σκωτία προσπαθούν έμπρακτα να ακολουθήσουν τη φιλοσοφία 

της συμπερίληψης, κάτι που διαφαίνεται από τα χρηματικά ποσά που επενδύονται από 

την κάθε χώρα στην προσπάθεια στήριξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή/και αναπηρίες που φοιτούν σε γενικές σχολικές μονάδες. 

▪ Η δομή και οργάνωση των εκάστοτε εκπαιδευτικών συστημάτων δεν διαφέρει 

σημαντικά. 

▪ Η Σκωτία έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη μείωση ειδικών σχολείων από τις τρεις χώρες 

(0,012%) το χρονικό διάστημα 2000-17. Ακόμη, διαθέτει το μικρότερο ποσοστό φοίτησης 

παιδιών σε ειδικά σχολεία το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 (0,009%).  

▪ Η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής διαφοροποιείται ελάχιστα στις 

τρεις χώρες και προσανατολίζεται στην προετοιμασία των εν δυνάμει εκπαιδευτικών 

στην αποτελεσματική διαχείριση όλων των μαθησιακών αναγκών που εντοπίζονται στα 

ετερογενή σχολικά τμήματα στα οποία θα κληθούν να διδάξουν. 
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Περιορισμοί μελέτης και προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση 

Περιορισμοί αναφαίνονται στις ερευνητικές προσπάθειες, συνεπώς κρίνεται αναγκαία η 

επισήμανση των περιορισμών της παρούσας εργασίας. Η μελέτη στηρίζεται αποκλειστικά 

στην ανάλυση γραπτών κειμένων, κυρίως επίσημων φορέων εκπαιδευτικής πολιτικής, 

ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας, απουσία άλλων μεθοδολογικών εργαλείων, όπως 

ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων κ.ά., αποκλείοντας τη συμβολή ποσοτικών δεδομένων που 

οδηγούν σε στατιστική σημαντικότητα. Ωστόσο, στο έκτο κεφάλαιο, επιχειρείται συγκριτική 

αποτίμηση της εφαρμογής πρακτικών της συμπερίληψης στα τρία εκπαιδευτικά συστήματα, 

με τη χρήση πινάκων, μέσω της παρουσίασης στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από 

τη σύνθεση στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό των ειδικών σχολείων που λειτουργούν στη 

Μεγάλη Βρετανία, ανά χώρα και ανά χρονική περίοδο, το χρονικό διάστημα 2000-2017, και 

τον αριθμό των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία στις τρεις χώρες, την Αγγλία, 

την Ουαλία και τη Σκωτία, το χρονικό διάστημα 2016-2017. Τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί 

από τις επίσημες ιστοσελίδες των κυβερνήσεων των τριών χωρών. 

Οι περιορισμοί της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή για 

μελλοντική διερεύνηση. Ενδεικτικά, μικτή μεθοδολογία, ποιοτική και ποσοτική, και 

αξιοποίηση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων συνεπάγονται μεγαλύτερο περιθώριο 

στατιστικής ανάλυσης και συσχετισμού των μεταβλητών, παρέχοντας το έναυσμα για την 

απάντηση περισσότερων ερευνητικών ερωτημάτων που άπτονται της πρακτικής εφαρμογής 

του μοντέλου της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία την τελευταία 

δεκαετία. Τέτοια ερωτήματα δύναται να αφορούν στο ποσοστό μαθητών/τριών ε.ε.α./α.  

που εκπαιδεύονται σε γενικά, ειδικά σχολεία ή κατ’ οίκον, συναρτήσει του φύλου τους, της 

ηλικίας, της κοινωνικής κατάστασης, του είδους και του έτους επίσημης/ανεπίσημης 

διάγνωσης της ειδικής μαθησιακής ανάγκης ή/και αναπηρίας, της απόδοσης των 

μαθητών/τριων στην εκπαιδευτική δομή φοίτησης, βάσει εξατομικευμένου προγράμματος, 

αν αυτό διατίθεται, του μορφωτικού επιπέδου των γονέων/κηδεμόνων κ.ά. Τα 

αποτελέσματα μπορούν να αναδείξουν τα σημεία στα οποία η εφαρμογή του μοντέλου της 

συμπερίληψης χρήζει μεταρρυθμίσεων, εξασφαλίζοντας τις βέλτιστες συνθήκες στο σχολικό 

περιβάλλον για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες, με ή χωρίς ε.ε.α./α. Τέτοιες 

μεταρρυθμίσεις μπορούν να αφορούν στη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων με 

παιδιά με ε.ε.α./α., την πιθανή αναδιαμόρφωση των υλικοτεχνικών υποδομών των σχολικών 

χώρων, την τροποποίηση στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών 

στα γενικά σχολεία φοίτησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση κάθε τύπου 

μαθησιακής ανάγκης ή/και αναπηρίας στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης κ.ά.           
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Ακόμη, θα μπορούσαν να ερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής όλων των βαθμίδων στις τρεις χώρες, αναφορικά με την ικανοποίησή τους από την 

εκπαίδευση και κατάρτισή τους, σε σχέση με καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίζουν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως τη διαχείριση των ειδικών/επιπρόσθετων μαθησιακών 

αναγκών μαθητών/τριών, την εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας κ.ά. Η 

συγκριτική μελέτη, σε συνδυασμό με αξιολογήσεις από επίσημους φορείς των 

προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών, δύναται, ενδεχομένως, να αναδείξουν 

θέσεις για τη βελτίωση των προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

σε σχέση με καίρια θέματα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, όπως η αναπηρία, το φύλο, ο 

σεξουαλικός προσανατολισμός των μαθητών/τριών.  

Τέλος, προτείνεται η διεξαγωγή συγκριτικής μελέτης των εκπαιδευτικών συστημάτων και 

του τρόπου κατάρτισης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής των χωρών του Ηνωμένου 

Βασιλείου, με χώρες τόσο εντός, όσο και εκτός Ευρώπης, με στόχο την ανάδειξη στοιχείων 

αναφορικά με τη στρατηγική κατεύθυνση των εκπαιδευτικών πολιτικών. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με έναν ανομοιογενή πληθυσμό 

μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνεπώς, οφείλουν να είναι σε θέση να 

υιοθετήσουν μια ποικιλία ρόλων, πολλές φορές απαιτητικών, και να είναι οι ίδιοι/ες υπεύθυνοι/ες για 

την αέναη επιμόρφωσή τους στοχεύοντας στην αποτελεσματική απόδοσή τους, λόγω των προκλήσεων 

του επαγγέλματός τους (Τσιμπιδάκη, 2013). Η εργασία πραγματεύεται την περιγραφή και την ανάλυση 

του συστήματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, τόσο στην Ελλάδα όσο και τη Γερμανία, 

και επιχειρεί, μέσω της κριτικής αποτίμησης, να αναδείξει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους. Η 

μελέτη συνιστά μία ποιοτική βιβλιογραφική έρευνα. Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι τα δύο 

εκπαιδευτικά συστήματα, παρόλο που παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες, διαφοροποιούνται σε 

βασικές παραμέτρους τους. Αυτές αφορούν κυρίως στην εξειδίκευση, στη διάρκεια φοίτησης, στην 

εκπαίδευση που λαμβάνουν τόσο σε αρχικό όσο και σε συμπληρωματικό επίπεδο και στον τομέα της 

πρακτικής άσκησης. Παρά τις διαφορές που παρατηρούνται, και η Ελλάδα και η Γερμανία οφείλουν 

να παρέχουν στους/στις εκπαιδευτικούς δυνατότητες για ενδελεχή και ολιστική κατάρτισή τους σε 

ζητήματα ειδικής αγωγής προκειμένου να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και 

πετυχημένα τις ιδιαίτερες ανάγκες του πολύμορφου μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο του 

σύγχρονου σχολείου, αποβλέποντας στη δημιουργία γερών θεμελίων για την προώθηση και 

εγκαθίδρυση της συμπερίληψης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, Ελλάδα, Γερμανία, συμπερίληψη  

 

 

Abstract 

In recent years teachers have been confronted with a heterogeneous population of pupils with special 

educational needs. They must therefore be able to embody a variety of roles, often demanding, and be 

responsible for their perpetual training, aiming at their effective performance, due to the challenges of 
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their profession (Tsibidaki, 2013). This paper deals with the description and analysis of the education 

system for special education educators both in Greece and Germany and attempts through critical 

evaluation to show similarities and differences between them. The study recommends a qualitative 

bibliographic research. According to the findings, the two educational systems, although having some 

similarities, differ in their important aspects. These relate mainly to the specialization, the study time, 

the initial and complementary education and the practical training. In spite of differences, Greece and 

Germany have to provide teachers with the opportunity to in-depth training on special education issues 

in order to be able to effectively and successfully address the particular needs of the polymorphous 

student population in the context of the special but also of the general school, aiming to create strong 

foundations for the promotion and the establishment of inclusion. 

 

Κeywords: Special education educators, Greece, Germany, inclusion 

 

 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με έναν ανομοιογενή πληθυσμό 

μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνεπώς, οφείλουν να είναι σε θέση να 

υιοθετήσουν μια ποικιλία ρόλων, πολλές φορές απαιτητικών, και να είναι οι ίδιοι/ες 

υπεύθυνοι/ες για την αέναη επιμόρφωσή τους στοχεύοντας στην αποτελεσματική απόδοσή 

τους, λόγω των προκλήσεων του επαγγέλματός τους (Τσιμπιδάκη, 2013). 

Η αναπηρία είναι μια πολυσύνθετη, αόριστη και γενική έννοια. Ένα ευρύ φάσμα 

κατηγοριών ατόμων με ξεχωριστές εκπαιδευτικές ανάγκες και διαφορετικά επίπεδα εξέλιξης 

εμπίπτουν στον γενικό όρο «αναπηρία». Η αναπηρία δε συνιστά ένα ατομικό ή και 

απομονωμένο φαινόμενο. Αντιθέτως, το φαινόμενο αυτό είναι κοινωνικό και αγγίζει όλους 

τους τομείς της καθημερινής ζωής των ανθρώπων (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011). Στη σύγχρονη 

εποχή οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είναι φορείς ενός πολύ σημαντικού έργου που 

ξεφεύγει του καθ’ αυτού εκπαιδευτικού και προχωράει σε εξαιρετικά υψηλού επιπέδου 

καθήκοντα και προσδοκίες από τους γονείς των παιδιών, το εκπαιδευτικό σύστημα και την 

κοινωνία (Καλαϊτζής, αναφορά Ζώνιου – Σιδέρη, 2011). Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

έρχονται σε επαφή με ένα τεράστιο και πολύμορφο φάσμα μαθητών/τριών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.) και σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση 

μαθητή/τριας πρέπει να είναι σε θέση να ενσαρκώνουν παραπάνω ρόλους πέρα από αυτόν 

του εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με τον Καλαϊτζή (αναφορά Ζώνιου-Σιδέρη, 2011) ο ρόλος 

του/της είναι αναντικατάστατος. 

Γι’ αυτό η κατάρτισή του/της δεν πρέπει να επαναπαύεται απλώς στις γνώσεις και τις 

δεξιότητες, αλλά θα πρέπει να στοχεύει στην καλλιέργεια αξιών και στην ανανέωση της 
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οπτικής σε θέματα που αφορούν στη διαφορετικότητα με στόχο τον σεβασμό και την 

αποδοχή της (Rodriguez αναφορά Κίτσου, 2015). 

O/H εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός/ή και 

ευέλικτος/η, ώστε να είναι «οπλισμένος/η» με ένα ευρύ φάσμα διδακτικών τεχνικών και 

πράξεων για την εφαρμογή της διδασκαλίας του/της. Κάποιες από αυτές αναφέρονται στο 

ότι ο/η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής πρέπει να είναι σε θέση να: 

- Εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας πέρα των παραδοσιακών 

ή και να προχωρά σε τροποποίηση των παραδοσιακών, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

- Παράγει και να χρησιμοποιεί ειδικό εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό, 

- Διαθέτει ένα φάσμα τεχνικού εξοπλισμού και να παρέχει τις κατάλληλες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες όπου κρίνεται απαραίτητο (π.χ. ιατρική, ψυχολογική, 

κοινωνική φροντίδα κ.ά.), 

- Καλλιεργεί και να κρατά ένα φιλικό κλίμα μέσα και έξω από τη σχολική τάξη, 

- Μπορεί να συνυπάρχει και να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του/της, είτε 

πρόκειται από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είτε από το προσωπικό των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη χρονική περίοδο των διδασκαλιών, 

- Δίνει έμφαση και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το μαθησιακό στυλ των 

μαθητών/τριών του/της και να σέβεται την πολιτισμική ή/και γλωσσική ετερότητά 

τους, 

- Είναι ικανός/η να ανιχνεύει και να αναγνωρίζει συμπεριφοριστικές ενδείξεις κατά την 

προσχολική ηλικία των παιδιών «για ενδεχόμενες δυσκολίες στη σχολική περίοδο, 

που μπορεί να το κατατάσσουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου (at risk)», 

- Βάζει σε εφαρμογή και να χρησιμοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία του/της, 

- Μεταβαίνει σταδιακά από τη συμβατική μάθηση στη μάθηση του νέου – ψηφιακού 

σχολείου (Στασινός, 2014). 

Γενικότερα, ενώ η συμπεριληπτική εκπαίδευση κατοχυρώνεται στη νομοθεσία των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UNESCO, 1990), στην πραγματικότητα υπάρχει μεγάλη 

απόκλιση και διαφοροποίηση στην υιοθέτηση και θέσπισή της στα σχολεία της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το 1994 οργανώθηκε η Παγκόσμια 

Διάσκεψη για την Ειδική Εκπαίδευση και υιοθετήθηκε η Δήλωση και Πλαίσιο Δράσης της 

Σαλαμάνκα για την Ειδική Εκπαίδευση (The Salamanca Statement and Framework for Action 

on Special Needs Education), την οποία η Ελλάδα υπέγραψε (UNESCO, 1994). Διαφαίνεται, 

λοιπόν, ιδιαίτερα αναγκαία και απαραίτητη μια βραχυπρόθεσμα πραγματοποίηση 
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συστηματικής αλλαγής των προσεγγίσεων της εκπαίδευσης των μαθητών με ε.ε.α./α. 

Σύμφωνα με τον Σούλη (2008) οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

υποστηρίζουν την άποψη της φοίτησης των παιδιών στα σχολεία της γειτονιάς, δηλαδή στην 

ίση πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση ανεξαρτήτως της κατάστασής τους 

(νοητικής, σωματικής, κ.ά.), χωρίς εμπόδια και την παροχή σε αυτά ίσων ευκαιριών. Έρευνες 

έχουν αποδείξει πως η συμμετοχή των μαθητών/τριών με ε.ε.α./α, στα γενικά σχολεία 

αυξάνει τη συμμετοχή τους και μειώνει τον κοινωνικό τους αποκλεισμό. Η αύξηση του 

ενδιαφέροντος στην εκπαίδευση των μαθητών/τριών με ε.ε.α./α. έχει φέρει εδώ και αρκετά 

χρόνια στο προσκήνιο την ανάγκη της αύξησης και της βελτίωσης της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ώστε αυτοί/ές να είναι εφοδιασμένοι/ες και 

έτοιμοι/ες να μπορούν να αντιμετωπίσουν έναν πολύμορφο πληθυσμό στο πλαίσιο όχι μόνο 

των ειδικών σχολείων αλλά και των γενικών (Booth, 2000).  

Στη σύγχρονη εποχή ο/η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα 

ευρύ φάσμα μαθητών/τριών με ε.ε.α./α., πρέπει να είναι ικανός/ή να επιτελεί 

διαφορετικούς και απαιτητικούς ρόλους και να βρίσκεται σε μία συνεχή επιμόρφωση ώστε 

να απαντά με αποτελεσματικότητα στις συνεχείς προκλήσεις που έχει το επάγγελμά του/της 

(Τσιμπιδάκη, 2013).   

Στην Ελλάδα οι έρευνες για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είναι 

αριθμητικά λίγες. Αναφορές για το θέμα αυτό απαντώνται σε μία αδημοσίευτη διπλωματική 

εργασία. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται στοιχεία για την Ελλάδα που έχουν να κάνουν με 

την εκπαίδευση των παιδαγωγών της ειδικής αγωγής συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

(Κουμπαλίδου, 2013). 

Σε μία ακόμη διπλωματική εργασία (Τόλια, 2014) γίνεται αναφορά στην Ελλάδα και τη 

Γερμανία όσον αφορά στα ζητήματα πολιτικής της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν στη βασική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στις δύο χώρες, στην οποία περιλαμβάνονται και μαθήματα ειδικής αγωγής.  

Σε άρθρο της η Κίτσου (2015) γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην ελλιπή εκπαίδευσή τους και στην ανάγκη 

χρηματοδότησης της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.  

Ο Δαρβούδης (2001) σε εισήγηση σε ημερίδα με θέμα «Η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή» υπογράμμισε για την αναγκαιότητα για συνεχή 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και την ταυτόχρονη ανάγκη για 

συνειδητοποίηση του ρόλου τους στο εκπαιδευτικό έργο. Επίσης, πραγματοποίησε 

αναφορές στο πού πρέπει να εκπαιδεύεται ο/η ειδικός/ή παιδαγωγός με στόχο τη βελτίωσή 
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του/της καθώς εμφανίζονται συνεχώς νέες απαιτήσεις στον χώρο της ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης.  

Ο Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής (Ε.Φ.Ε.Α., 2003) σε συνεργασία με το Δίκτυο 

Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη ΕΥΡΥΔΙΚΗ συνέταξε έκθεση με τίτλο 

«Ειδική αγωγή στην Ευρώπη» μέσα στην οποία γίνονται αναφορές για τη συνεκπαίδευση και 

υποστήριξη του/της δασκάλου/ας, για την αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ειδική 

αγωγή καθώς και για τη συμπληρωματική κατάρτιση στην ειδική αγωγή, θέματα μέσα στα 

οποία γίνονται συνοπτικές αναφορές στην Ελλάδα και τη Γερμανία. 

Η Δόικου (2000) σε άρθρο της με θέμα την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

ειδικής αγωγής υπογραμμίζει τον ρόλο των μαθημάτων ειδικής αγωγής που παρέχονται 

στους/στις εκπαιδευτικούς σε διάφορα τμήματα εκπαίδευσης και πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε πως στα 

περισσότερα τμήματα τα μαθήματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι επιλεγόμενα 

και πως η πιθανότητα οι φοιτητές/τριες να εξασκήσουν πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια 

της φοίτησής τους είναι ελάχιστη. Ακόμη, κάνει αναφορά σε μια σημαντική πτυχή του 

πολυδιάστατου ρόλου του/της εκπαιδευτικού ο/η οποίος/α έγκειται στη συνεργασία του/της 

με τους γονείς των παιδιών με ε.ε.α./α. Μέσω αυτής της συνεργασίας γίνονται καλύτερα 

αντιληπτές από τον/την εκπαιδευτικό οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των μαθητών/τριών 

και έτσι το εκπαιδευτικό έργο κυλάει ευκολότερα και με τους γονείς να είναι συνεχώς 

ενημερωμένοι σχετικά με την πορεία του παιδιού τους. Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία και 

η συνεργασία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς πρέπει να είναι αποδοτική μέσω 

αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού.  

Οι Παπαπέτρου, Μπαλκίζας, Μπελεγράτη και Υφαντή (2013) σε τετραήμερο 

επιμορφωτικό συνέδριο με θέμα την αναζήτηση των δυναμικών του σύγχρονου σχολείου 

μίλησαν για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδικότερα σύγκριναν τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και την Ολλανδία σχετικά με τις νομοθεσίες και τις 

εκπαιδευτικές δομές που αφορούν στη συμπερίληψη. Εκτός από τη συμπερίληψη και τη 

σύγκριση συγκεκριμένων θεμάτων ανάμεσα στις δύο χώρες, αναφέρθηκαν και στον ρόλο 

του/της εκπαιδευτικού γενικής τάξης στη συμπεριληπτική εκπαίδευση τονίζοντας πως ο 

ρόλος αυτός είναι διαφοροποιημένος. Ο/η εκπαιδευτικός εκτός από το να εντοπίζει και να 

αξιολογεί τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των παιδιών, πρέπει και να προχωρά στις 

κατάλληλες παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση αυτών των αδυναμιών. Επίσης, πρέπει να 

διαμορφώνει ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ώστε όλοι και όλες να αισθάνονται 

και να είναι ευπρόσδεκτοι/ες και να επικρατεί θετικό κλίμα στην τάξη. Για να στεφθεί αυτό 
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με επιτυχία, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει και ο/η ίδιος/α να χαρακτηρίζεται από θετική 

στάση, να δείχνει ενδιαφέρον αλλά και να σέβεται όλους και όλες τους/τις μαθητές/τριές 

του/της, να αυξάνει την αυτοεκτίμηση των μαθητών/τριών με ε.ε.α./α. και να δίνει έμφαση 

στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα των γνώσεων που επιδιώκει να τους εμφυσήσει.  

Η Καραγιαννίδου (2018) στη διπλωματική της εργασία μελετώντας τη μαθησιακή ένταξη 

παιδιών με ε.ε.α./α συγκρίνει τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας, της Κύπρου, της 

Σουηδίας, καθώς και της Γερμανίας. Πιο συγκεκριμένα, κάνει αναφορά στο ιστορικό, το 

εκπαιδευτικό και το θεσμικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών κρατών σε συνάρτηση με την ειδική 

αγωγή που παρέχεται στα παιδιά. 

Τέλος, ο Αγαλιώτης (2007) υπογραμμίζει σε έρευνά του τη σπουδαιότητα της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο 

δείγμα του συγκαταλέγονται εκπαιδευτικοί από οκτώ διαφορετικούς νομούς της Ελλάδας και 

αποδείχθηκε πως και οι ίδιοι/ες οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εξειδικευτούν στη 

διδασκαλία ατόμων με ε.ε.α./α. με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πολύ σημαντική 

αναδείχθηκε από τους/τις επιμορφωτές η διδακτική εμπειρία σε μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) καθώς και η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών. 

 

Σκοπός έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι η περιγραφή και η ανάλυση του συστήματος εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, τόσο στην Ελλάδα όσο και τη Γερμανία, και μέσω της κριτικής 

αποτίμησης η ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ τους. 

Ειδικότερα, η έρευνα επιχειρεί να εξετάσει: 

▪ Την εκπαίδευση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής στην Ελλάδα 

και τη Γερμανία, 

▪ τις ομοιότητες της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ανάμεσα 

στην Ελλάδα και τη Γερμανία και, 

▪ τις διαφορές της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής μεταξύ της 

Ελλάδας και της Γερμανίας. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Η μελέτη επιδιώκει να ερευνήσει τα παρακάτω: 

▪ 1ο ερευνητικό ερώτημα: Τι εκπαίδευση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

στην Ελλάδα και τη Γερμανία; 
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▪ 2ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι ομοιότητες της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία; 

▪ 3ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι διαφορές της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας; 

 

Μεθοδολογία έρευνας 

Η μελέτη συνιστά μία ποιοτική έρευνα που στηρίζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Σύμφωνα με τους Denzin και Lincoln (2005: 3) η ποιοτική έρευνα είναι μια δραστηριότητα σε 

πλαίσιο, η οποία τοποθετεί τον/την ερευνητή/τρια στον κόσμο. Μέσω της καταγραφής 

σημειώσεων ο/η ερευνητής/τρια μελετά τον κόσμο μέσω μιας νατουραλιστικής 

προσέγγισης, αφού βρίσκεται μέσα στον φυσικό κόσμο των πραγμάτων και προσπαθεί να 

ερμηνεύσει τα διάφορα φαινόμενα που εκτυλίσσονται μπροστά του/της (Denzin & Lincoln, 

2005: 3). Ειδικότερα, η ποιοτική έρευνα παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα (Ίσαρη & 

Πούρκος, 2015: 40-44): 

- Διερευνάται η ιδιαιτερότητα ενός φαινομένου και δεν μελετάται αποσπασματικά. 

- Ο/H ερευνητής/τρια προχωρά σε μία εις βάθος έρευνα του φαινομένου και δεν το 

μελετά αποσπασματικά. 

- Ο/H ερευνητής/τρια προσεγγίζει ολιστικά το φαινόμενο και όχι αποπλαισιωμένα. 

- Είναι βοηθητική σε περιπτώσεις που το φαινόμενο δεν έχει διερευνηθεί ή δεν έχει 

διερευνηθεί επαρκώς, καθώς προσεγγίζεται «στη δυναμική του πολυπλοκότητα, 

δηλαδή μέσα στον χρόνο». 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση στην παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη διαθέσιμων 

ευρημάτων σχετικά με νεότερες αναφορές για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής  στην Ελλάδα και τη Γερμανία.  

Γενικότερα, για την εκπόνηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά άρθρα, 

βιβλία, διπλωματικές εργασίες και εκθέσεις διεθνών οργανισμών που είχαν δημοσιευθεί από 

το 1990 και μετά. Ειδικότερα, μελετήθηκαν διαδικτυακές ευρωπαϊκές σελίδες (UNESCO, 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, European Agency for 

Development in Special Needs Education, κ.ά.), διαδικτυακά περιοδικά με δημοσιεύσεις οι 

οποίες άπτονται του θέματος της παρούσας μελέτης (Cambridge Journal of Education, Journal 

of Educational Change) και παγκόσμιες διαδικτυακές πύλες (ResearchGate). Κατά την 

αναζήτηση στο διαδίκτυο κάποιες από τις λέξεις – κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι 

εξής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, education of special education educators, 

Ελλάδα, Greece, Γερμανία, Germany, Initial training in special education, special education, 
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συμπεριληπτική εκπαίδευση, inclusive education, εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση, teacher education for inclusive education, επιμόρφωση ειδικής 

αγωγής, κατάρτιση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, κ.ά., οι οποίες συνδυάστηκαν με κάθε 

πιθανό τρόπο. 

 

Ευρήματα  

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ελλάδα 

Η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής περιλαμβάνει μαθήματα ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, μαθήματα μαθησιακών δυσκολιών & επισκέψεις σε σχολεία 

(Ε.Φ.Ε.Α, 2003). 

▪ Τα Πανεπιστήμια δρουν ανεξάρτητα από Υπουργικούς κανονισμούς  για την 

οργάνωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) (Ε.Φ.Ε.Α, 2003). 

▪ Παρέχονται μαθήματα σχετικά με τη συμπερίληψη (Π.Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, 2015; Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2015). 

▪ Η πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμια ειδικής αγωγής διαρκεί 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα 

(Π.Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2015). 

▪ Η διάρκεια φοίτησης αντιστοιχεί σε 4 χρόνια. 

▪ Η συμπληρωματική κατάρτιση για εκείνους/ες που θέλουν να εργαστούν στον τομέα 

της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης απαιτεί 5ετή επαγγελματική εμπειρία, έχει 

διάρκεια 2 έτη και είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα (Ε.Φ.Ε.Α, 2003). Για την εισαγωγή 

τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα η συμπληρωματική κατάρτιση περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες προδιαγραφές εισόδου και οι εκπαιδευτικοί καταρτίζονται πάνω σε 

μαθησιακές δυσκολίες. Η ειδική κατάρτιση όσον αφορά στην όραση, στην ακοή και 

τη φυσική αναπηρία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά έχει προαιρετικό χαρακτήρα. Σε 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχονται πληροφορίες στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση και τα μαθήματα για την κατάρτισή τους υπολογίζονται στις 

40 ώρες (Ε.Φ.Ε.Α., 2003). Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί καταρτίζονται σε θέματα της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης κάτι που φαίνεται μέσα από την μελέτη οδηγών 

σπουδών Πανεπιστημίων τόσο ειδικής αγωγής όσο και γενικής. Ως παραδείγματα, 

αναφέρονται ενδεικτικά το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας (υποχρεωτικό μάθημα της κα. Α. Βλάχου: Παιδαγωγική της ένταξης) και το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(μάθημα της κα. Α. Τσιμπιδάκη: Οικογένεια και «Ένα Σχολείο για Όλους») (Π.Τ.Ε.Α. 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2015; Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2015). 
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Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Αναφορικά με την Προσχολική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πρέπει να 

κατέχουν (ΦΕΚ Α΄, 199/ 2-10-2008; Τσιμπιδάκη , 2018): 

▪ Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ε.Α. με κατεύθυνση Νηπιαγωγών ήΠτυχίο Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης με: 

▪ Σεμινάριο 400 ωρών στην Ε.Α.Ε. ή 

▪ Μεταπτυχιακό στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία ή 

▪ Διδακτορικό στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία 

Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην προσχολική 

εκπαίδευση στην Ελλάδα υλοποιείται ως εξής: α) βασική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με κατεύθυνση 

Νηπιαγωγών και β) Μέρος της βασικής εκπαίδευσης σε τμήματα (9) προσχολικής 

εκπαίδευσης και ύστερα παροχή βασικής εκπαίδευσης μέσω επιμόρφωσης, μεταπτυχιακού 

ή διδακτορικού στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία (Τσιμπιδάκη, 2018). Οι εκπαιδευτικοί 

που εργάζονται στη συμπεριληπτική εκπαίδευση νηπίων (Inclusive Early Childhood Education 

- IECE) είτε έχουν πτυχίο ειδικής αγωγής, είτε πτυχίο γενικής αγωγής στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και έχουν μεταπτυχιακό σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, είτε έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάριο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης τουλάχιστον 400 ωρών. 

Ορισμένοι/ες από αυτούς/ές είναι εξειδικευμένοι/ες στη γραφή Braille ή στη νοηματική 

γλώσσα (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, αχρον.). 

Στη συνέχεια, για τη Δημοτική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πρέπει να 

κατέχουν (ΦΕΚ Α΄, 199/ 2-10-2008; Τσιμπιδάκη , 2018): 

▪ Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ε.Α. με κατεύθυνση Δασκάλων ή 

▪ Πτυχίο Τμήματος Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση ατόμων με 

ε.ε.α./α. ή 

▪ Πτυχίο Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με: 

▪ Σεμινάριο 400 ωρών στην Ε.Α.Ε. ή 

▪ Μεταπτυχιακό στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία ή 

▪ Διδακτορικό στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία 

Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στη δημοτική εκπαίδευση 

στην Ελλάδα υλοποιείται ως εξής: α) Βασική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή 1. στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με κατεύθυνση 

Δασκάλων και 2. στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
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Μακεδονίας με κατεύθυνση της εκπαίδευσης ατόμων με ε.ε.α./α. και β) Μέρος της βασικής 

εκπαίδευσης σε τμήματα (9) δημοτικής εκπαίδευσης και ύστερα παροχή βασικής 

εκπαίδευσης μέσω επιμόρφωσης, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική 

ψυχολογία (Τσιμπιδάκη, 2018). 

Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πρέπει 

να κατέχουν (ΦΕΚ Α΄, 199/ 2-10-2008; Τσιμπιδάκη , 2018): 

▪ Βασικό Πτυχίο Πανεπιστημίου με: 

▪ Σεμινάριο 400 ωρών στην Ε.Α.Ε. ή 

▪ Μεταπτυχιακό στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία ή 

▪ Διδακτορικό στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία 

Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση στην Ελλάδα υλοποιείται ως εξής: Ύπαρξη βασικού πτυχίου και ύστερα 

κατάρτιση στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία μέσω επιμόρφωσης, μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού (Τσιμπιδάκη, 2018). 

Με λίγα λόγια και σε γενικότερο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στη 

συνεκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη, σε ειδικά σχολεία ή στα Κέντρα Εκπαίδευσης και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) μπορεί να είναι: 

1) Απόφοιτοι/ες Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ειδικής Εκπαίδευσης (προσχολική 

και πρωτοβάθμια ειδική εκπαίδευση), 

2) Απόφοιτοι/ες Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γενικής Εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση) ή άλλων τομέων, όπως για παράδειγμα της Λογοτεχνίας, των 

Μαθηματικών ή της Φυσικής (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) με εξειδίκευση στην 

Ε.Α.Ε. η οποία αποδεικνύεται μέσω:  

▪ Διδακτορικού διπλώματος στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία 

▪ Μεταπτυχιακού στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία  

▪ Διετούς πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ε.Α.Ε.  

▪ Πτυχίου Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι.) με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία 

στην Ε.Α.Ε. (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018α). 

Εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής που κατά τις σπουδές τους ασχολήθηκαν κυρίως με την 

Ε.Α.Ε., θεωρούνται ειδικευμένοι/ες σε αυτή. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που καταρτίστηκαν σε 

τροποποιημένες μορφές επικοινωνίας, έχουν ένα παραπάνω προσόν όσον αφορά στον 

διορισμό σε ειδική σχολική μονάδα που φοιτούν μαθητές/τριες με ε.ε.α./α. Εκπαίδευση από 

το κράτος παρέχεται σε κύριους/ες εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε 

παράλληλη στήριξη και στο παρελθόν δεν καταρτίστηκαν ή εξειδικεύτηκαν στον κλάδο της 
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Ε.Α.Ε. Η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση που αφορά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση καθορίζεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως επίσημος σύμβουλος 

του Υπουργού Παιδείας για τέτοια θέματα (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, 2018α). 

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στη Γερμανία 

Η εκπαίδευση στη Γερμανία είναι διαχωρισμένη καθώς το εκπαιδευτικό της σύστημα 

ορίζεται διαφορετικά σε κάθε ένα από τα 16 ομόσπονδα κράτη της (Karras & Wolhuter, 

2012). Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών για όλα τα είδη σχολείων καθορίζεται από τη 

νομοθεσία της Land (χώρας) (The Education System in the Federal Republic of Germany 

2014/2015, αναφορά στο European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

2018β). 

Τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμικών Υποθέσεων των Länder   καθορίζουν τους 

κανονισμούς Μελέτης & Εξέτασης (The Education System in the Federal Republic of Germany 

2014/2015, αναφορά στο European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

2018β). 

Παρέχονται μαθήματα και πληροφορίες σχετικά με τη συμπερίληψη. Σύμφωνα με την 

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (2011), το 

Πανεπιστήμιο του Köln της Γερμανίας παρέχει σε εκπαιδευτικούς τόσο γενικής όσο και 

ειδικής αγωγής, μαθήματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Ακόμη, το συνδυαστικό Πτυχίο 

ειδικής εκπαίδευσης και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Bielefeld της 

Γερμανίας, ιδρύθηκαν για την αντιμετώπιση του διαχωρισμού της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών σε γενική και ειδική αγωγή με τον κλάδο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

να συμπεριλαμβάνεται σε μάθημα με τίτλο «Επιστήμη της αγωγής». Η διαφορετικότητα και 

η ετερογένεια βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η ανάπτυξη και σε 

συναισθηματικό και σε κοινωνικό επίπεδο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία 

των εκπαιδευτικών για  «τα σχολεία για όλα τα παιδιά» (Ευρωπαϊκός φορέας για την 

Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2011: 37). 

Η πρακτική άσκηση (προπαρασκευαστική υπηρεσία) λαμβάνει χώρα σε ιδρύματα 

κατάρτισης εκπαιδευτικών ή σε σχολεία και έχει διάρκεια 2 χρόνων (European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education, 2018β; Eckhardt, 2017; Karras & Wolhuter, 2012). 

Η διάρκεια φοίτησης υπολογίζεται περίπου στα 6,5 χρόνια. 

Η συμπληρωματική κατάρτιση για εκείνους/ες που θέλουν να εργαστούν στον τομέα της 

Ε.Α.Ε. απαιτεί 2ετή επαγγελματική εμπειρία, έχει διάρκεια 2 έτη και είναι υποχρεωτικού 
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χαρακτήρα (Ε.Φ.Ε.Α., 2003). Περιλαμβάνει μαθήματα για τις μαθησιακές δυσκολίες, τη 

νοητική, την οπτική ανεπάρκεια καθώς και τα προβλήματα συμπεριφοράς κ. ά. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που επιθυμούν να συνεχίσουν με τη συμπληρωματική 

κατάρτιση έχουν το πλεονέκτημα ενός καλύτερου μισθού και την οικοδόμηση ενός ικανού 

επαγγελματικού προφίλ. Σύμφωνα με τον Ε.Φ.Ε.Α. (2003), η Γερμανία και το Λουξεμβούργο 

προσφέρουν την καλύτερη εξειδίκευση στην Ευρώπη και η κατάρτισή τους ακολουθεί και 

γενικές, αλλά και ειδικές πληροφορίες για ειδικούς τύπους αναπηριών. 

Στη Γερμανία ένας/μια εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 6 διαφορετικούς 

τύπους διδακτικής σταδιοδρομίας. Ένας από αυτούς είναι ο Teaching careers in special 

education. Υποχρεωτικά για να γίνει κάποιος/α εκπαιδευτικός πρέπει να συμπληρώσει δύο 

τύπους διδακτικής σταδιοδρομίας το λιγότερο. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο στάδια και 

η ολοκλήρωση του καθενός επιτυγχάνεται με πραγματοποίηση εθνικών εξετάσεων 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018β; Eckhardt, 2017; Karras, 

& Wolhuter, 2012). 

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει Μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια, 

σε κολλέγια εκπαίδευσης και σε κολλέγια τέχνης και μουσικής μαζί με πρακτική άσκηση. Η 

ολοκλήρωση του σταδίου γίνεται με την απονομή του τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

ονομάζεται Πρώτη Κρατική Εξέταση / First State Examination (Erste Staatsprüfung) και δίνει 

στους/στις εκπαιδευτικούς το δικαίωμα εισόδου στο δεύτερο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο 

αποτελείται από την Προπαρασκευαστική υπηρεσία σε ιδρύματα κατάρτισης εκπαιδευτικών 

ή σε σχολεία και ολοκληρώνεται με τη Δεύτερη Κρατική Εξέταση / Second State Examination 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018β; Eckhardt, 2017; Karras, 

& Wolhuter, 2012; Anerkennung in Deutschland, αχρον.). 

Προβάλλεται Σχήμα (Karras & Wolhuter, 2012: 153) για την καλύτερη κατανόηση της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη Γερμανία στο οποίο αναδεικνύονται τα δύο στάδια της 

εκπαίδευσης. Εδώ να σημειωθεί, πως αυτά τα δύο στάδια υλοποιούνται από όλους/όλες 

τους/τις εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτου εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας. 
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Είσοδος για υπηρεσία σε πολιτειακά σχολεία 

 

Εκπαίδευση δασκάλων (Περίοδος άσκησης – προπαρασκευαστική 

υπηρεσία) 

➢ Πρακτική εμπειρία στο επαγγελματικό πεδίο των σχολείων 

Δ
εύ

τε
ρ

η
 φ

ά
σ

η
 

Κεντρική τοποθεσία 

Εκπαίδευσης: 

Σχολεία και σεμινάρια 

Απαραίτητο προσόν για 

εισαγωγή 

Πρώτη Κρατική Εξέταση 

Διάρκεια Εκπαίδευσης 2 χρόνια 

Εξέταση Δεύτερη Κρατική Εξέταση 

 

Βασικές επιστημονικές σπουδές 

➢ Σε (στις περισσότερες περιπτώσεις) δύο γνωστικά αντικείμενα 

+ εκπαιδευτικές επιστήμες 

Π
ρ

ώ
τη

 φ
ά

σ
η

 

Κεντρική τοποθεσία 

Εκπαίδευσης: 

Πανεπιστήμιο, Κολλέγιο Εκπαίδευσης 

Δασκάλων [στο ομοσπονδιακό κρατίδιο της 

Βάδης Βυρτεμβέργης (Baden-Worttemberg)] 

Προσόν για εισαγωγή Απολυτήριο (Abitur) (προσόν για 

εισαγωγή σε πανεπιστήμιο) 

Διάρκεια Εκπαίδευσης Συνήθως 4 χρόνια 

Εξέταση Πρώτη Κρατική Εξέταση 

Σχήμα 1: Η Εκπαίδευση δασκάλων της Γερμανίας σε δύο φάσεις 

 

Ο/η εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε., λοιπόν,  μπορεί να έχει λάβει(European Agency for Special 

Needs and Inclusive Education, 2018β; Eckhardt, 2017): 

▪ Είτε το Second State Examination, δηλαδή, τον τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 

▪ το First State Examination και έναν πρόσθετο κύκλο σπουδών ενός διαφορετικού 

τύπου διδακτικής σταδιοδρομίας. 

Οι δύο μορφές κατάρτισης εμφανίζονται ως εναλλακτικές ή υποχρεωτικές ανάλογα με το 

ομόσπονδο κράτος. 

Κατά το πρώτο στάδιο, μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής εξειδικεύονται 

ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο σε δύο τομείς Ε.Α.Ε. της επιλογής τους π.χ. εκπαίδευση για 

τυφλούς, κωφούς άτομα με νοητική υστέρηση, με σωματικές αναπηρίες, για όσους έχουν 
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μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές ομιλίας, για συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018β; Eckhardt, 2017). 

Στο δεύτερο στάδιο τούς παρέχονται πληροφορίες για τις αναπηρίες, τις διδακτικές 

μεθόδους και την αξιολόγηση. Ακόμη πραγματοποιούνται μαθήματα και διδασκαλίες σε 

σχολεία, παρακολουθήσεις σεμιναρίων και γίνεται λόγος για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018β). 

 

Σύγκριση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και τη Γερμανία: 

Ομοιότητες 

Οι ομοιότητες μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων για την εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής αναφέρονται στα εξής:  

- Και στις δύο χώρες παρέχεται και χρειάζεται εξειδίκευση σε θέματα ειδικής αγωγής 

και εκπαίδευσης και απαιτείται η επαγγελματική εμπειρία για τη συμπληρωματική 

εκπαίδευση. 

- Επίσης, και στις δύο χώρες παρέχονται μαθήματα για τη συμπερίληψη. Στην Ελλάδα 

μπορεί να έχουν προαιρετικό χαρακτήρα, δηλαδή να συγκαταλέγονται στα 

επιλεγόμενα μαθήματα των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των 

Πανεπιστημίων και στη Γερμανία τέτοια μαθήματα και πληροφορίες παρέχονται σε 

ορισμένα ομοσπονδιακά κράτη και όχι σε όλα.  

- Τέλος, η συμπληρωματική κατάρτιση είναι υποχρεωτική με διάρκεια 2 έτη. 

 

Σύγκριση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και τη Γερμανία: 

Διαφορές 

Οι διαφορές μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων είναι οι εξής: 

- Η Ελλάδα  ακολουθεί ενιαία εκπαιδευτική πολιτική και την ευθύνη γι’ αυτήν την έχει 

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε αντίθεση με τη Γερμανία στην οποία 

το κάθε ομόσπονδο κράτος ακολουθεί τη δική του και έτσι στη χώρα επικρατεί 

διαχωρισμένη εκπαιδευτική πολιτική. 

- Στην Ελλάδα το κάθε Πανεπιστήμιο έχει ανεξάρτητο από Υπουργικές διατάξεις 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ στη Γερμανία τα Υπουργεία των κρατιδίων 

καθορίζουν τους κανονισμούς μελέτης και εξέτασης.  

- Ακόμη μια διαφορά αναφέρεται στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής στις δύο χώρες. Στη Γερμανία έχει τη μορφή είτε εξειδικευμένης κατάρτισης 

(Second State Examination), είτε της καλλιέργειας ικανοτήτων για τις ε.ε.α./α. (First 
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State Examination), ενώ στην Ελλάδα  η αρχική κατάρτιση έχει τη μορφή μαθημάτων 

Ε.Α.Ε., μαθημάτων για μαθησιακές δυσκολίες και επισκέψεις σε σχολεία. 

- Σε σχέση με την εξειδίκευση, στη Γερμανία οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

εξειδικεύονται ήδη από το First State Examination (κύκλος σπουδών για την 

απόκτηση του τίτλου της Πρώτης Κρατικής Εξέτασης) σε δύο τομείς ειδικής αγωγής 

και εκπαίδευσης (π.χ. οπτική ανεπάρκεια, σωματική αναπηρία κλπ.) και 

υποχρεωτικά πρέπει να λάβουν εκπαίδευση σε δύο τομείς εκπαιδευτικής 

σταδιοδρομίας. Δηλαδή, εκτός από ειδικός/ή παιδαγωγός πρέπει κάποιος/α να 

φοιτήσει και παιδαγωγός ενός άλλου κλάδου, διαφορετικού από του πρώτου. 

Αντίθετα στην Ελλάδα, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει κάποιος/α εκπαίδευση σε 

δύο τομείς εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας στο προπτυχιακό επίπεδο.  

- Σχετικά με τη διάρκεια φοίτησης των μελλοντικών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, 

στην Ελλάδα είναι 4ετής, ενώ στη Γερμανία διαρκεί αναλόγως μέχρι 6,5χρόνια, 2 εκ 

των οποίων είναι η πρακτική άσκηση. 

- Αντίθετα με τη 2ετή πρακτική άσκηση στη Γερμανία, η οποία πραγματοποιείται στη 

διάρκεια του Second State Examination, αλλά και με μικρότερο χρονικό διάστημα στη 

διάρκεια του First State Examination, στην Ελλάδα διαρκεί 1 έτος. 

- Τέλος, η συμπληρωματική κατάρτιση στην Ελλάδα απαιτεί 5ετή επαγγελματική 

εμπειρία και στο πλαίσιο της ειδικής κατάρτισης οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

καταρτίζονται σε δύο βασικά μαθήματα, στη φυσική αναπηρία και τις μαθησιακές 

δυσκολίες, ενώ στη Γερμανία απαιτείται εξέταση εισόδου, διετής επαγγελματική 

εμπειρία και έχει ως στόχο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ειδική 

κατάρτιση σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών είναι υποχρεωτική, ενώ σε θέματα 

φυσικών αναπηριών είναι προαιρετική. 

 

 

Συζήτηση  

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να μελετηθεί η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σε δύο ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα και τη Γερμανία με 

σκοπό την ανάδυση ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα. 

Στην Ελλάδα, όπως προέκυψε και μέσα από την μελέτη της βιβλιογραφίας 

(Λαμπροπούλου, Παντελιάδου & Μαρκάκη, 2004; Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000) 

επιβεβαιώθηκε ότι πολύ λίγοι/ες εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε δομές ειδικής αγωγής 

έχουν πτυχίο, μεταπτυχιακό ή κάποια εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., και αναφορικά με τους/τις 
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εκπαιδευτικούς που έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο γενικής εκπαίδευσης, ίσως δεν 

έχουν παρακολουθήσει κανένα μάθημα ειδικής αγωγής, καθώς στα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών προσφέρονται ελάχιστα μαθήματα στον τομέα της Ε.Α.Ε. ή και κανένα.  

Επίσης, σύμφωνα και με την έρευνα του Male (2011) επιβεβαιώνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, όπως δήλωσαν και οι ίδιοι/ες, χρειάζονται περισσότερη 

κατάρτιση σε θέματα Ε.Α.Ε. για να είναι ικανοί/ες να μπορούν να αντιμετωπίζουν 

μαθητές/τριες με ε.ε.α./α. Το ίδιο ακριβώς δήλωσαν και εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής σε 

έρευνα της Παντελιάδου (1995). 

Επιπλέον, επιβεβαιώνεται πως απουσιάζει η εξειδίκευση ενός αρκετά μεγάλου 

πληθυσμού εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (Δόικου, 2000) καθώς και η παροχή 

περισσότερων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με θέματα Ε.Α.Ε. σε φοιτητές/τριες των 

Πανεπιστημίων, κάτι που το αναφέρουν και οι Ζώνιου – Σιδέρη, Παντελιάδου και Τσιάντης 

(αναφορά στο Δόικου, 2000). 

Επιβεβαίωση της έλλειψης κατάρτισης εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, γίνεται φανερή και μέσω της Διατριβής της Φωτοπούλου (Fotopolou, 2006). 

Στη Γερμανία, μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής, προέκυψε πως μόνο το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών δεν διαθέτουν κάποιο 

σχετικό με την Ε.Α.Ε. δίπλωμα (Authoring Group Educational Reporting, 2014). 

Λαμβάνοντας υπόψιν κυρίως τις διαφορές ανάμεσα στα δύο συστήματα για την 

εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, προκύπτει πως στη Γερμανία είναι 

ανεπτυγμένη σε υψηλό βαθμό η εξειδίκευση και η κατάρτιση που παρέχεται στους/στις 

μελλοντικούς/ές εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. 

Αυτό αποδεικνύεται μέσω σημαντικών διαφοροποιητικών στοιχείων μεταξύ των δύο 

χωρών. Αυτά αναφέρονται στη διάρκεια φοίτησης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, στην 

εξειδίκευση που τους παρέχεται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην πρακτική άσκηση 

που καλούνται να διεκπεραιώσουν στη διάρκεια της φοίτησής τους και στην επαγγελματική 

εμπειρία που απαιτείται να έχουν για την εισαγωγή τους στη συμπληρωματική εκπαίδευση. 

Μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής στην Ελλάδα και τη Γερμανία, στη δεύτερη παρέχεται στους/στις εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής μεγαλύτερη διάρκεια φοίτησης σε Πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, η εξειδίκευσή τους ξεκινά ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο και εξειδικεύονται 

υποχρεωτικά σε δύο τομείς ε.ε.α./α. και η πρακτική τους άσκηση διαρκεί πάνω από δύο 

χρόνια.  
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Μέσω του Ε.Φ.Ε.Α. (2003) αναδείχθηκε πως στη Γερμανία οι εκπαιδευτικοί καταρτίζονται 

σε θέματα Ε.Α.Ε. ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο και η πρακτική τους άσκηση έχει 

μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι στην Ελλάδα. Βέβαια, απαιτείται να έχουν μικρότερη 

επαγγελματική εμπειρία για τη συμπληρωματική κατάρτισή τους. 

Σύμφωνα με τον Forlin (2010) ένα βασικό θεμέλιο για την εγκαθίδρυση της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η συνεχής 

επιμόρφωση και κατάρτισή τους. Όσον αφορά στο συμπεριληπτικό σχολείο, χρειάζεται 

ανανέωση και μεταρρύθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής γιατί «το όραμα για ένα δίκαιο 

εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί εκπαιδευτικούς εφοδιασμένους με τις αναγκαίες ικανότητες 

για την ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες […] για τη συνέχιση της πορείας προς την 

παροχή μίας ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές» (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2011: 4). 

Συμπερασματικά, όλοι και όλες οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουν κατά την αρχική 

τους εκπαίδευση γνώσεις και ικανότητες και να προετοιμάζονται για την εργασία τους σε 

πλαίσιο συμπερίληψης. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει να λαμβάνουν σύμφωνα με 

τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (2009) αναφέρονται στα εξής: 

▪ Εντοπισμός και κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των μαθητών/τριών τους και 

υποστήριξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

▪ Συνεργασία με τους/τις γονείς και τις οικογένειες των μαθητών/τριών τους και, 

▪ συνεργασία με άλλους/ες εκπαιδευτικούς, με ειδικούς και με υπηρεσίες εκτός και 

εντός σχολείου. 

 

Συμπεράσματα 

Η εργασία ανέδειξε τα ακόλουθα: 

Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. στην Ελλάδα και τη Γερμανία, παρόλο που 

παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες, διαφοροποιείται σε βασικές παραμέτρους. Αυτές αφορούν 

κυρίως στην εξειδίκευση, στη διάρκεια φοίτησης, στην εκπαίδευση που λαμβάνουν τόσο σε 

αρχικό όσο και σε συμπληρωματικό επίπεδο και στον τομέα της πρακτικής άσκησης. Παρά 

τις διαφορές που παρατηρούνται, και η Ελλάδα και η Γερμανία οφείλουν να παρέχουν 

στους/στις εκπαιδευτικούς δυνατότητες για ενδελεχή και ολιστική κατάρτισή τους σε 

ζητήματα ειδικής αγωγής προκειμένου να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά και πετυχημένα τις ιδιαίτερες ανάγκες του πολύμορφου μαθητικού 

πληθυσμού στο πλαίσιο του σύγχρονου σχολείου, αποβλέποντας στη δημιουργία γερών 

θεμελίων για την προώθηση και εγκαθίδρυση της συμπερίληψης. 
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Οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής πρέπει να (European Agency for Special 

Needs and Inclusive Education, 2014: 20-21): 

- Σέβονται τη μοναδικότητα των μαθητών/τριών τους, 

- Υποστηρίζουν και να αυξάνουν την αυτοεκτίμηση όλων των μαθητών/τριών 

- Συνεργάζονται με τους γονείς, τις οικογένειες των μαθητών/τριών τους και με τους 

συναδέλφους τους και, 

- Επιμορφώνονται διαρκώς για την επιτυχή υλοποίηση του εκπαιδευτικού τους έργου. 

 

Περιορισμοί έρευνας 

Η εργασία παρουσιάζει τους εξής περιορισμούς: 

- Η έρευνα διεξήχθη μόνο σε επίπεδο βιβλιογραφίας, δηλαδή βασίστηκε σε γραπτά 

κείμενα. 

- Η αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής στη Γερμανία χαρακτηρίστηκε δυσχερής λόγω μη γνώσης της γερμανικής 

γλώσσας, ωστόσο καλύφθηκε μέσω αγγλικής βιβλιογραφίας. 

- Η βιβλιογραφία για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και στην Ελλάδα 

και τη Γερμανία χαρακτηρίζεται ελλιπής. 

 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω ανάλυση και μελέτη. 

Ειδικότερα, προτείνεται: 

- να διεξαχθεί μελέτη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, 

- να ερευνηθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε παγκόσμιο 

επίπεδο και, 

- η πραγματοποίηση αντίστοιχης έρευνας με χρήση περισσότερων μεθοδολογικών 

εργαλείων. 
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Επίμετρο 

Το να βρεθούμε μαζί είναι μια αρχή, το να παραμείνουμε μαζί είναι μια πρόοδος και το να 

δoυλέψουμε παρέα, είναι επιτυχία...» (Henry Ford). Το EduTopia πέτυχε ουσιαστικά αυτό τον 

στόχο, μια  ουσιώδη συλλογική προσπάθεια και μία επιστημονική συνάντηση που επιτρέπει 

σε φοιτητές, φοιτήτριες, διδάσκοντες και διδάσκουσες να αποκτήσουν μία 

αλληλεπιδραστική σχέση με την έρευνα και την πρακτική μέσα από διαφορετικά μονοπάτια 

συνέργειας και συνεργασίας. Ειδικότερα, μέσω της υλοποίησης του 2ου  Συνέδριου 

Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μετέτρεψε το Πανεπιστήμιο σε «εργαστήρι» 

διερεύνησης νοημάτων, ανταλλαγής απόψεων και προαγωγής της γνώσης. Συνάμα, ανέδειξε 

το ταξίδι και τη μοναδικότητα της έρευνας.  

Η πολυμορφία, η διεπιστημονικότητα αλλά και η συνύπαρξη ποικίλων 

επιστημονικών πεδίων, που κινούνται γύρω, προς και από την Παιδαγωγική -μέσα από τις 

εργασίες που εμπεριέχονται στον παρόντα τόμο των Πρακτικών- διασφαλίστηκε με κάθε 

τρόπο η φιλοσοφία του EduTopia. Συγχρόνως, επιτεύχθηκαν οι δύο βασικοί στόχοι: Πρώτον, 

έδωσε την ευκαιρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αυριανούς και αυριανές 

εκπαιδευτικούς της χώρας και ερευνητές και ερευνήτριες στο πεδίο της Εκπαίδευσης να 

συγκροτήσουν λόγο και να αναλάβουν την ευθύνη του και δεύτερον, να δημιουργήσει 

γέφυρες επιστημονικής συνέργειας ανάμεσα στα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής αναδεικνύοντας το 

συνεργατικό υπόβαθρο και ήθος στην ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητά τους. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα, να 

διατυπώσουν υποθέσεις, να κρίνουν και να αξιολογήσουν μόνοι/μόνες ή σε συνεργασίες, να 

προβληματιστούν και να προβληματήσουν, αφήνοντας μια υψηλών προσδοκιών και 

επιπέδου παρακαταθήκη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στην ευρύτερη επιστημονική 

κοινότητα. Άλλωστε, «Καθετί που έκανε, σκέφτηκε, κέρδισε ή δημιούργησε η ανθρωπότητα, 

όλα αυτά βρίσκονται, σαν μια μαγική παρακαταθήκη, στις σελίδες των βιβλίων. Αποτελούν 

εκλεκτό κτήμα των ανθρώπων.» (Τόμας Καρλάιλ) 

Εν τέλει, η συλλογική ενασχόληση με τη γνώση και την έρευνα -όπως θεμελίωσε το 

EduTopia-  βιώνεται ως μια ευχάριστη και αποκαλυπτική οδοιπορία αναζήτησης, 

ανακάλυψης και δημιουργίας που έχει μία αέναη πορεία: Νέοι στόχοι θέτονται, νέα οράματα 

και νέες προκλήσεις για νέα συνέδρια Edutopia προβάλλονται.  
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Καλή και εποικοδομητική αξιοποίηση!!! του τόμου & Καλές επιστημονικές 

ανταμώσεις στις εργασίες των επόμενων συνεδρίων EduTopia… 
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