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Το ταξίδι συνεχίζεται.... 
 

 

 

Το ταξίδι της «Κιβωτού» στο χωροχρόνο της εκπαίδευσης συνεχίζεται, ως 

µια απόπειρα να συνεγείρει δυνάµεις που θα αναδείξουν και  ανανεώσουν τη 

σχέση παιδείας και πολιτισµού. Στη προσπάθειά της αυτή, στο ταξίδι,  η 

«Κιβωτός»,  φιλοδοξώντας ν’ αποτελέσει τη φωνή, το βήµα των 2.800 καθηγητών 

και καθηγητριών του νοµού - όλων ηµών που απαρτίζουµε την εκπαιδευτική 

κοινότητα της Β/θµιας εκπαίδευσης – έχει τη τύχη να έχει συνταξιδιώτη την 

εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ευγενή χορηγία της οποία αποτελεί και το ανά χείρας 

4ο τεύχος.  Στην ιδιοκτήτρια – εκδότρια της «Ε» κ. ∆ανάη ∆ηµητρακοπούλου,  για 

την εµπιστοσύνη της στη προσπάθεια και την υποστήριξή της στο σκοπό,  ως 

έκφραση της (έµπρακτης) αγάπης της στην υπόθεση της Παιδείας και του 

Πολιτισµού, εκφράζουµε τις θερµές µας ευχαριστίες. 

 

 

                                          Ο ∆/ντής και η  

                                              Συντακτική  Επιτροπή  
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Της Σύνταξης 
 

 

 

Πάνε τρία χρόνια  από τότε που «γεννήθηκε» η «Κιβωτός», το περιοδικό µας, 

το εξαµηνιαίο επιστηµονικό περιοδικό της ∆ιεύθυνσης Β/θµιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας, 

το περιοδικό όλων µας - ηµών των 2.800 καθηγητών που υπηρετούµε στο νοµό Λάρισας 

- και αυτή τη στιγµή έχουµε στα χέρια µας το 4ο τεύχος το οποίο  περιλαµβάνει στην ύλη 

του αρκετή επικαιρότητα, αλλά και αρκετό µέλλον...  

 

Θέµατα επικαιρότητας, όπως αυτό του θρησκευτικού µαθήµατος, το οποίο 

αναλύει διεξοδικά ο Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δρας Σταύρος 

Γιαγκάζογλου, καταθέτοντας και τις απόψεις του για το χαρακτήρα και τη φυσιογνωµία 

του µαθήµατος. Θέµατα παιδαγωγικά για την αξιολόγηση στη διδακτική και 

εκπαιδευτική διαδικασία που ενδιαφέρουν και αφορούν εµάς και το λειτούργηµά µας, 

για τα οποία γράφουν στη «Κιβωτό» ειδικοί επιστήµονες, αλλά και θέµατα που αφορούν 

το µέλλον των µαθητών µας,  όπως η Συµβουλευτική και ο Επαγγελµατικός 

Προσανατολισµός και τα νέα «εργαλεία» τους (tests), τα οποία εισήχθησαν στο δηµόσιο 

σχολείο από τη φετινή χρονιά και για τα οποία µας ενηµερώνουν  συνάδελφοι 

εξειδικευµένοι σε θέµατα Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.  

 

Φιλοξενούνται, επίσης, εξαιρετικά µελετήµατα ιστορικού και λογοτεχνικού 

περιεχοµένου γραµµένα µε µεράκι από συναδέλφους καθηγητές που µας κάνουν τη τιµή 

να συνεργάζονται µε το περιοδικό. Τέλος, στο «Βιβλιοστάσιο» παρουσιάζουµε κι’ αυτή 

τη φορά σειρά επιλεγµένων νέων εκδόσεων που απευθύνονται στον εκπαιδευτικό 

κόσµο, µε θέµατα κυρίως ιστορικά.  

                                                                  Καλή ανάγνωση! 

 

* Περιμένουμε και τη δική σας συνεργασία  για το επόμενο τεύχος της 

«Κιβωτού», καθώς επίσης,  τη κριτική σας και τις όποιες προτάσεις σας, στην 

ηλεκτρονική δ/νση  του περιοδικού: mail@lyk-mous-laris.lar.sch.gr 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ  

 

Συρακούσες,  

η πιο ελληνική πόλη της Ιταλίας 

 

Η Σικελία ήταν πάντοτε η χώρα των κυριαρχιών, σταυροδρόµι λαών και διαφόρων 

πολιτισµών και µεταξύ αυτών η ελληνική αποίκιση ήταν µία από τις πιο σπουδαίες. 

Προωθητικό κέντρο της ελληνικής Σικελίας ήταν η π[όλη των συρακουσών (Siracusa στην 

ιταλική γλώσσα). Χάρη στην εδαφική διαµόρφωση της πόλης αυτής προσφερόταν τέλεια 

στο ρόλο της ως αποικίας. Η γειτνίαση µε την εκβολή ενός ποταµού εγγυόταν τον έλεγχο 

της ενδοχώρας και η πηγή Αρέθουσα εφοδιάζε µε νερά τη γεωργία. Η παρουσία δύο 

λιµανιών παρείχε πέραν του ελέγχου και την άµυνα των δύο θαλασσίων χώρων. 

 

Το όνοµα Συρακούσες ανάγεται στην εποχή των Ιώναν. Οι πρώτοι Έλληνες που 

αποβιστάστηκαν εκεί ήταν οι Κορίνθιοι, οι οποίοι το 734 π.Χ. εγκαταστάθηκαν στο νησί 

της Ορουγίας, τον πρώτο κατοικηµένο πυρήνα των Συρακουσών, ακόµη µέχρι σήµερα 

αληθινό και ακριβές ιστορικό κέντρο της πόλης.  

 

Του Ε΄ αι. π.Χ. οι Συρακούσες απέβησαν µία από τις πιο σπουδαίες δυτικές 

ελληνικές αποικίες χάρη επίσης στη σαφή ενεργητική πράξη των τυράννων ∆εινοµενιδών, 

των αδελφών Γέλωνα και Ιέρωνα. Οι δύο τύραννοι κατέστησαν τις Συρακούσες µία 

µεγάλη πολεµική δύναµη και για τον εορτασµό της νίκης επί των Καρχηδονίων, που 

κατέστη δυνατή µετά από µακρά αντίσταση, χάρη και στις πολεµικές µηχανές που 

κατασκευάστηκαν από τον Αρχιµήδη, ανοικοδοµήθηκε ο περίφηµος ναός της Αθννάς στην 

Ορτυγία, ο οποίος στη συνέχεια µετατράπηκε κατ΄ αρχάς σε ισλαµικό τέµενος και 

ακολούθως στον σηµερινό καθεδρικό ναό. Μεγαλειώδης ναός της θρησκευτικής τέχνης 

του µπαρόκ ενσωµατώνει τον παραπάνω ειδωλολατρικό ναό µε ορατούς τους µεγάλους 

κίονές του. 

 

Η πόλη αυξήθηκε µέχρι που απέβη µία λεγόµενη Πεντάπολη, διαµορφωµένη από 

πέντε αστικά διαµερίσµατα, δηλαδή την Ορτυγία, την Τύχη τη Νεάπολη, την Αχραδίνη και 

την Επίπολη. Πέραν αυτού κατέστη η αναφορά του ελληνικού καλλιτεχνικού κόσµου για 

τις εκδηλώσεις της των γραµµάτων, του θεάτρου και του αθλητισµού. Η πόλη προόδευσε 
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µε µία ανανέωση µνηµείων µε την κατασκευή και του Αθηναίου και του θεάτρου όπου 

παρουσιάστηκαν µεταξύ άλλων και τα δράµατα του Αισχύλου και του Πινδάρου. 

Το 212 π.Χ. συνέβη η ρωµαϊκή κατάσταση οπότε και άρχισε η παρακµή της πόλης. Και 

εάν ακόµη πρωτεύουσα και πραιτωρική έδρα της επαρχίας της Σικελίας και µολονότι 

συνέχιζε να είναι για τη γεωγραφική θέση της ένας σπουδαίος κόµβος εµπορικών και 

µορφωτικών δραστηριοτήτων µεταξύ ∆ύσης και Ανατολής, τα χρόνια της ελληνικής 

µεγαλοπρέπειας και πολυτέλειας δεν επαναλήφθηκαν πλέον. 

 

Η ελληνική µορφωτική ευαισθησία κατεχόµενη από την υπηκοότητα σχεδόν 

γενετικά, ευνόησε στη συνέχεια την ταχεία εξέλιξη του βυζαντινού πολιτισµού. Υπό τον 

αυτοκράτορα Κανσταντα οι Συρακούσες έζησαν έτη λαµπρότητας και απέβησαν αµέσως 

πρωτεύουσα της ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας της Ανατολής. Αυτά τα έτη πολυτέλειας 

τελείωσαν µε την άφιξη των Αράβων, που κατέκτησαν τις Συρακούσες το 878, µετά από 

µακρά πολιορκία. Έτσι έπεσε η πόλη σύµβολο του δυτικού ελληνισµού και του βυζανινού 

πολιτισµού. Η πρωτεύουσα µεταφέρθηκε στο Παλέρµο και στις Συρακούσες παρέµεινε 

µόνο ο ρόλος πρωτεύουσας της κοντινής πόλης στην κοιλάδα του Νότο, αονοµαστής για 

την αρχιτεκτονική του µπαρόκ, µιας από τις τρεις µεγάλες αραβικές σικελικές περιοχές. Η 

παρουσία του αραβικού πολιτισµού στην πόλη ανιχνεύεται σε µερικές αρχιτεκτονικές και 

πολεοδοµικές επεµβάσεις όπως ο µετασχηµατισµός του καθεδρικού ναού σε τέµενος και ο 

διάκοσµος του πολεοδοµικού σχεδίου του κέντρου της Ορτυγίας. Η πόλη έζησε εκ νέου 

περιόδου ειρήνης και µεγαλοπρέπειας µε την άφιξη της νορµανδικής αυλής του ΙΑ΄ αι. και 

µε τη σουηδική αυλή του Φρειδερίκου Β΄ του ΙΓ΄ αι. Ακολούθησαν οι κυριαρχίες των 

αραγωνίν του Ι∆΄ αι. και του ισπανού του ΙΣΤ΄αι., κάτω από τους οποίους οι Συρακούσες 

µεταβλήγθηκαν σε στρατιωτικό φρούριο. 

 

Ο ΙΖ΄ αι. µνηµονεύεται για ένα γεγονός που σηµατοδότησε ισχυρά την πόλη. 

Πρόκειται για τον σεισµό του 1693 που κατέστησε αναγκαία την ανακατασκευή µέρους 

του αστικού διακόσµου. Νέα συνοικιακά διαµερίσµατα και αρχιτεκτονήµατα 

δηµιουργήθηκαν σύµφ ωνα µε το αρχιτεκτονικό ύφος της εποχής την τέχνη του µπαρόκ, 

σε µια διαδικασία αισθητικής ανανέωσης της πόλης, που έχει στην εκκλησία του 

Κολεγίου, το πιο αντιπροσωπευτικό µνηµείο. 

Άλλες πολεοδοµικές επεµβάσεις πραγµατοποιήθηκαν το 1869 µε τη σύστασή της 

συνοικίας Umbertino και τη διάνοιξη της οδού Littorio στην Ορτυγία, το 1934. 
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Οι βοµβαρδισµοί του Β΄ παγκοσµίου πολέµου προκάλεσαν την επιθυµία ανάληψης 

και απελευθέρωσης στην πόλη που εξήλθε οικονοµικά κίνητρα, χάρη σε µια έντονη 

εξέλιξη της βιοµηχανικής δραστηριότητας. Στη διαδροµή της ιστορίας η πόλη της 

Αρέθουσας έδειξε πάντοτε µε τα φυσικά χαρίσµατά της το σηµείο δύναµης, 

εκµεταλλευόµενη τη στρατηγική θέση της και το φυσικό λιµάνι µε το οποίο έχει προικιθεί. 

Σήµερα οι φυσικές δωρεές της είναι η καλλιτεχνική και η µνηµειακή κληρονοµιά των 

λαών που πέρασαν και την κατοίκησαν, µία από τις πιο σπουδαίες πόλεις της µεσογειακής 

λεκάνης. 

Ισχυρή από το παρελθόν της, η πόλη των Συρακουσών ανέπτυξε µια µορφωτική και 

τουριστική εστία που έφθασε στον κολοφώνα για την ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου του 

Αρχαίου ∆ράµατος και του Αρχαιολογικού πάρκου της Νεάπολης. Το πάρκο περιλαµβάνει 

τα µνηµεία της ελληνικής και ρωµαϊκής εποχής. Πρόκειται για το ρωµαϊκό αµφιθέατρο 

τον βωµό του Ιέρωνα Β΄, το ελληνικό θέατρο και τα σπήλαια των Λατοχιών, ένα εκ των 

οποίων οδηγεί στο περίφηµο Αυτί του ∆ιονυσίου. Εκτός του περιβόλου προβάλλουν το 

Αρχαϊκό Γραµµικό Θέατρο, το Ιερό προσκύνηµα του Τεµενίτη Απόλλωνα και η 

νεκρόπολη Grotticelle, µετ αξύ των οποίων και το σπήλαιο του Αρχιµήδη. 

 

Οι Συρακούσες σήµερα µπορούν να υπολογίζουν στην κυκλοφορία των µεγάλων 

πολιτισµών που την κατοίκησαν, δηµιουργώντας το πιο ελκυστικό θέαµα στην ενωµένη 

Ευρώπη. 
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ 

 

Τα Θρησκευτικά και το 

 ζήτηµα της απαλλαγής 
  

*∆υνατότητες και προϋποθέσεις για µια εναλλακτική  

προσέγγιση του θρησκευτικού µαθήµατος 

 

 

Το µάθηµα των Θρησκευτικών στο δηµόσιο σχολείο 

 

Το µάθηµα των Θρησκευτικών είναι ενταγµένο στην παρεχόµενη από την 

Ελληνική Πολιτεία εκπαίδευση και υπηρετεί τους γενικούς σκοπούς της παιδείας, 

σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τους Νόµους. Όπως όλα τα µαθήµατα του ελληνικού 

σχολείου, έχει ως στόχο τη διαµόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, 

συµβάλλοντας µε τις γνώσεις που παρέχει στην κριτική ανάπτυξη της θρησκευτικής 

συνείδησης των µαθητών, µέσα από τη γνωριµία του Χριστιανισµού, κατ’ εξοχήν της 

Ορθοδοξίας αλλά και µε την ενηµέρωση και σπουδή και των άλλων ανά τον κόσµο 

θρησκευµάτων. Στοχεύει, ακόµη, στην καλλιέργεια του ήθους και της προσωπικότητας 

των µαθητών, στο σεβασµό και τη συνύπαρξη µε τη θρησκευτική ετερότητα, στην 

έµπρακτη αλληλεγγύη. Πέρα από αυτούς τους στόχους, τα νέα διευρυµένα και βελτιωµένα 

προγράµµατα και βιβλία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (∆ηµοτικό και Γυµνάσιο) 

αναφέρονται ακόµη: στις προτάσεις του Χριστιανισµού στο σύγχρονο κόσµο για τη 

συνοχή του αλλά και στην ποιότητα της ζωής
.
 στην ευαισθητοποίηση και έµπρακτη θέση 

των µαθητών απέναντι στο σύγχρονο κοινωνικό προβληµατισµό, επισηµαίνοντας τον 

υπερφυλετικό, υπερεθνικό και οικουµενικό χαρακτήρα του χριστιανικού µηνύµατος
. 
στην 

αντίληψη για την πολυπολιτισµική, πολυφυλετική και πολυθρησκευτική δοµή των 

συγχρόνων κοινωνιών και, τέλος, στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για διαχριστιανική 

και διαθρησκειακή επικοινωνία.  

 

Η φυσιογνωµία και ο χαρακτήρας του µαθήµατος 
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Όπως συµβαίνει και σε κάθε άλλο µάθηµα στην εκπαίδευση, τα Θρησκευτικά 

έχουν και καλά και προβληµατικά σχολικά βιβλία. Το ζήτηµα όµως που τίθεται σχετικά µε 

τη φυσιογνωµία και το χαρακτήρα του µαθήµατος των Θρησκευτικών δεν φαίνεται να 

αφορά τόσο τα Αναλυτικά Προγράµµατα, τα πετυχηµένα ή απορριπτέα σχολικά 

εγχειρίδια. Πρόκειται για κάτι βαθύτερο που σχετίζεται µε την ίδια τη φύση και το λόγο 

υπάρξεως του µαθήµατος. Και τούτο είναι ο δεδοµένος οµολογιακός χαρακτήρας του 

µαθήµατος. Το θρησκευτικό µάθηµα, σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο για την εκπαίδευση 

(1566/85) διδάσκει υποχρεωτικά, έστω και διευρυµένα και µε ανοικτούς ορίζοντες, την 

ορθόδοξη χριστιανική πίστη της Εκκλησίας, εποµένως για πολλούς έχει κατηχητικό 

χαρακτήρα, είναι µονοφωνικό ως εκ της φύσεώς του και, συνεπώς, δεν ανταποκρίνεται 

στην ανάγκη µιας ελεύθερης πλουραλιστικής δηµοκρατικής κοινωνίας. Ασφαλώς, οι 

υποστηρικτές µιας τέτοιας άποψης δεν είναι βέβαιο αν γνωρίζουν ή, τέλος πάντων, 

ενδιαφέρονται για τους νέους σκοπούς του µαθήµατος, για µια πορεία σηµαντικών 

αλλαγών και εξέλιξής του στα τελευταία 20-30 έτη, πέρα από την κατηχητική και 

οµολογιακή µονοφωνία. 

 

Οι υποστηρικτές του οµολογιακού χαρακτήρα του µαθήµατος προσφεύγουν 

συνήθως στη συνταγµατική κατοχύρωσή του, επικαλούµενοι το άρθρο 3 περί 

«επικρατούσης θρησκείας» και το άρθρο 16 § 2  περί «αναπτύξεως της εθνικής και 

θρησκευτικής συνειδήσεως» για το σκοπό της παιδείας. Η µεγάλη θρησκευτική 

οµοιογένεια του ορθόδοξου πληθυσµού στην Ελλάδα, αλλά και ο  ισχυρισµός ότι η 

Ορθοδοξία αποτελεί συστατικό παράγοντα του ελληνικού έθνους φαίνεται πως είναι τα 

κύρια επιχειρήµατά τους.  

 

Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές του οµολογιακού µαθήµατος ερµηνεύουν 

διασταλτικά τις παραπάνω συνταγµατικές επιταγές και µάλιστα σε συνδυασµό µε  το 

άρθρο 13 § 1-2 που κατοχυρώνει το απαραβίαστο της ελευθερίας της θρησκευτικής 

συνείδησης και την ανεξιθρησκία στην Ελλάδα. Οι επικριτές του δεν είναι απλώς µέλη της 

επιστηµονικής κοινότητας, συνταγµατολόγοι, ή απλώς ιδιώτες που καταθέτουν την άποψή 

τους, αλλά και θεσµοθετηµένα όργανα και αρχές της Πολιτείας, όπως το Συµβούλιο της 

Επικρατείας, η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ο Συνήγορος 

του Πολίτη.  Κατά τον τελευταίο µάλιστα, το πρόβληµα του µαθήµατος των 

Θρησκευτικών και το δικαίωµα απαλλαγής από αυτό κάθε µαθητή, που απλώς το επιθυµεί, 
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απορρέει από τον «δεδοµένο “κατηχητικό” και, συνεπώς, µονόπλευρο χαρακτήρα του 

µαθήµατος αυτού» και µάλιστα ασχέτως προς το ότι ο χαρακτήρας αυτός θεωρείται 

«σύµφωνος προς το Σύνταγµα». Το θρησκευτικό µάθηµα στη δηµόσια εκπαίδευσή µας 

εγκαλείται ότι είναι µονοφωνικό, κατηχητικό και µονόπλευρο, προσηλωµένο στο «πίστευε 

και µη ερεύνα», µονολιθικό και σκοταδιστικό, «ακραία περίπτωση κατηχητισµού και 

θρησκευτικής ενδογµάτισης στο πλαίσιο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ του 

απαγγέλλονται πολλές ακόµη κατηγορίες. Η αντίληψη αυτή του µαθήµατος και, κυρίως, η 

κακή εµπειρία της διαχείρισής του στο παρελθόν, αλλά αρκετές φορές και στο παρόν, 

µπορούν να διαµορφώσουν νοµικά ή όποια άλλα επιχειρήµατα για την απαλλαγή όσων 

µαθητών απλώς το επιθυµούν; Πώς είναι δυνατό µια απλή δήλωση ότι δεν επιθυµεί 

κάποιος τη διδασκαλία του µαθήµατος, δίχως καµία περαιτέρω διευκρίνιση, να µη 

δηµιουργήσει νέα δεδοµένα στη σχολική και κατ’ επέκταση στην κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή του τόπου; Σ’ ένα πλουραλιστικό και δηµοκρατικό σχολείο που σέβεται 

την θρησκευτική ετερότητα και, µάλιστα, στο πλαίσιο της σύγχρονης συνείδησης της 

ευρωπαϊκής πολιτιστικής πραγµατικότητας, η λύση δεν είναι παρά η κατάργηση του 

οµολογιακού µαθήµατος και η µετάβαση σε ένα ουδετερόθρησκο σχολείο. Πέραν της 

πλήρους κατάργησης του θρησκευτικού µαθήµατος που υποστηρίζεται από ελάχιστους 

κύκλους, ως εναλλακτική πρόταση προβάλλεται συνήθως η αντικατάσταση του 

οµολογιακού από το θρησκειολογικό µάθηµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέδιο νόµου 

της «Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και του πολίτη» (άρθρο 6), η 

διδασκαλία των Θρησκευτικών δεν µπορεί να έχει πλέον καµία οµολογιακή αναφορά στην 

ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και η ύλη του προτείνεται να περιλαµβάνει απλώς µια 

«εισαγωγή στην ιστορία, την κοινωνιολογία και την δογµατική όλων των θρησκειών. 

Ειδικά στο λύκειο, το µάθηµα των θρησκευτικών µετονοµάζεται σε θρησκειολογία»(sic). 

 

Η διελκυστίνδα αυτή γύρω από την αντιφατική ερµηνεία του Συντάγµατος δεν 

είναι η µοναδική παράµετρος του προβλήµατος. Οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας είναι 

ίσως τελικά ένας άλλος κρίσιµος παράγοντας για τη φυσιογνωµία και τη θέση του 

θρησκευτικού µαθήµατος στην ελληνική εκπαίδευση. Σε πολλούς είναι αρκετά 

διαδεδοµένη η αντίληψη ότι το θρησκευτικό µάθηµα είναι η πιο προωθηµένη έπαλξη του 

κατηχητικού έργου της Εκκλησίας στην ελλαδική κοινωνία. Η θέση αυτή εξηγεί και τις 

κατά καιρούς δηλώσεις ή και πιέσεις της Εκκλησίας κατά της αλλαγής του οµολογιακού 

χαρακτήρα του µαθήµατος και της µετατροπής του σε θρησκειολογικό. Από την πλευρά 
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της η Πολιτεία φαίνεται µέχρι τώρα τουλάχιστον ότι προτιµά η ίδια να διαχειρίζεται 

πλήρως το µάθηµα, όποιο χαρακτήρα κι αν έχει αυτό, για να µπορεί να το ελέγχει 

καλύτερα. Τίθεται, συνεπώς, το ερώτηµα: αν και εποπτεύεται πλήρως από την Πολιτεία, 

ποια θα είναι άραγε η τύχη του θρησκευτικού µαθήµατος σε έναν ενδεχόµενο χωρισµό 

Εκκλησίας και Κράτους;  

 

Το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να αποδεχθεί την ισχύουσα 

ελληνική νοµοθεσία για την ειδική σχέση µεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα; 

Η προβολή νοµοθετικών αξιώσεων από την πλευρά της Εκκλησίας, συµβιβάζεται µε τη 

νέα ευρωπαϊκή πραγµατικότητα που ισχύει και στην Ελλάδα;  

 

Μια αναδροµή στις τεταµένες σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, από την 

µεταπολίτευση ως τις µέρες µας, δείχνει ότι η προοπτική του χωρισµού, αργή αλλά 

σταθερή, είναι πλέον η ιστορική µοίρα του Νέου Ελληνισµού. Μια τέτοια εξέλιξη θα 

σηµάνει προφανώς και το τέλος των ιστορικών προνοµίων της Oρθόδοξης Εκκλησίας 

στην Ελλάδα. και σαφώς το κλείσιµο του ιστορικού κύκλου των Θρησκευτικών ως  

οµολογιακού µαθήµατος. 

 

Εδώ και λίγα χρόνια έχει ξεκινήσει µια γόνιµη, καθώς πιστεύουµε, και νηφάλια 

συζήτηση γύρω από τη φυσιογνωµία και το περιεχόµενο του µαθήµατος των 

Θρησκευτικών. Ποικίλες και ρηξικέλευθες προτάσεις έχουν κατατεθεί και διαλέγονται 

µάλιστα µεταξύ τους στην προοπτική της αλλαγής του στενού οµολογιακού 

παραδείγµατος στο θρησκευτικό µάθηµα. Στην προοπτική αυτή, ελπίζουµε στη 

συγκρότηση  µιας νέας συνθετικής πρότασης για τη φυσιογνωµία του θρησκευτικού 

µαθήµατος που θα έχει µια σαφέστερη νοµιµοποιητική βάση και εµβέλεια. Ο θεολογικός 

και παιδαγωγικός του χαρακτήρας είναι δυνατό να αναπλαισιωθεί σε εντελώς νέες 

διευρυµένες βάσεις και αρχές, να έχει ανοικτούς ορίζοντες και να διαλέγεται µε ζητήµατα 

και προτεραιότητες που θέτει ο ραγδαία µεταβαλλόµενος σύγχρονος κόσµος και 

πολιτισµός.  

 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το θρησκευτικό µάθηµα στη διδακτική πράξη οφείλει 

να συνδέεται σταθερά µε το χαρακτήρα της παιδείας και του πολιτισµού, αναδεικνύοντας 

την καθολική παιδευτική του αξία. Είναι άλλο πράγµα ο εµπειρικός, ποιητικός και 
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γενικότερα λογοτεχνικός λόγος, προσαρµοσµένος µάλιστα παιδοκεντρικά στα ιδιαίτερα 

στάδια ωρίµανσης των µαθητών, από την πεποίθηση πως το µάθηµα των Θρησκευτικών 

δεν είναι σπουδή και µετάδοση γνώσεων αλλά απλώς πνευµατική µύηση, δίχως 

γνωσιολογικό χαρακτήρα, στο υπερβατικό και εξωλογικό βίωµα της Εκκλησίας. Η 

διδασκαλία του, επίσης, είναι ανάγκη να  ξεφύγει από τα βαρίδια του παρελθόντος όπως ο 

ηθικισµός, ο πουριτανισµός, ο παιδαγωγικός διδακτισµός, ο µη διαλογικός χαρακτήρας, ο 

εθνοκεντρισµός του. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να µην έχει ξύλινη γλώσσα, ηθικιστική 

και κανονιστική εµµονή αλλά, παραµερίζοντας τον οποιοδήποτε κατηχητικό και 

απολογητικό προσανατολισµό, επιβάλλεται να συνδέεται µε τα σύγχρονα υπαρξιακά και 

κοινωνικά προβλήµατα του ανθρώπου της εποχής µας, να συναντά µε σεβασµό και 

κατανόηση τον άλλο στο πρόσωπο του ετερόδοξου, του ετερόθρησκου, του αδιάφορου. 

Ούτως ή άλλως, το θρησκευτικό µάθηµα αφορά µια νεωτερική φάση του θεολογικού 

λόγου ή της εκκλησιαστικής διδαχής και δεν συνιστά κατήχηση µε την εκκλησιολογική 

και θεολογική σηµασία. 

 

Συνάµα, χρειάζεται να συνδέεται κατάλληλα µε τη συνέχεια και την παράδοση του 

ελληνικού πολιτισµού, να είναι κριτικό για κάθε µορφή θρησκευτικής παθολογίας και να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας ελεύθερης πλουραλιστικής δηµοκρατικής κοινωνίας. 

Συνεπώς, δεν πρέπει να στενεύει µονόπλευρα τον ορίζοντά του σε µια εθνοκεντρική 

ορθοδοξία, αλλά να αποτελεί γνώση της ελληνορθόδοξης πολιτιστικής παράδοσης και 

κληρονοµιάς. Ταυτόχρονα, είναι ανάγκη να µην έχει απλώς πληροφοριακό και 

ενηµερωτικό χαρακτήρα, αλλά να συζητά διαλεκτικά τα καίρια προβλήµατα του κόσµου, 

του ανθρώπου και της κοινωνίας του στα όρια της ελευθερίας και του αλληλοσεβασµού. 

Τούτο επιτυγχάνεται δίχως να έχει χειραγωγικό χαρακτήρα, αλλά σεβόµενο κάθε 

θρησκευτική και πολιτισµική πολυφωνία και ετερότητα. Άλλωστε, ο δογµατικός 

διαποτισµός δεν σχετίζεται µε την υπαρξιακή ερµηνεία και κατανόηση των δογµάτων, 

δηλαδή της πίστης, της ζωής και της λατρείας της Εκκλησίας. 

 

Το συνταγµατικό και νοµοθετικό πλαίσιο  

 

Το άρθρο 16 παρ. 2, το οποίο προβλέπει την καλλιέργεια θρησκευτικής 

συνείδησης, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 παρ. 1, αφορά κυρίως τη γνωριµία και 
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σπουδή της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Επειδή, όµως, σύµφωνα µε το άρθρο 13 

παρ. 1, «Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη» και «Κάθε 

γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη...», η θρησκευτική αγωγή υπόκειται σε απαλλαγές 

και εξαιρέσεις, όταν ορισµένοι µαθητές ή οι κηδεµόνες τους το επιθυµούν. 

Εφαρµόζοντας την συνταγµατική επιταγή, το περιεχόµενο της θρησκευτικής αγωγής 

στη δηµόσια εκπαίδευση έχει ως προσανατολισµό τη γνώση γύρω από την πίστη, την 

παράδοση, τη ζωή και τον πολιτισµό της Ορθοδοξίας, αλλά και τη γνωριµία µε τις άλλες 

χριστιανικές Εκκλησίες, Οµολογίες και Παραδόσεις, µε το θρησκευτικό φαινόµενο 

γενικότερα καθώς και µε τις µεγάλες θρησκείες του κόσµου. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι αλλόδοξοι ή αλλόθρησκοι µαθητές έχουν, ως γνωστόν, τη 

δυνατότητα απαλλαγής από το µάθηµα των Θρησκευτικών. Οι αλλόδοξοι µαθητές, 

Ρωµαιοκαθολικοί και Προτεστάντες, έχουν µάλιστα τη δυνατότητα διδασκαλίας 

ιδιαίτερου οµολογιακού θρησκευτικού µαθήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 17 του 

Ν. 1566/85. Οι αλλόθρησκοι µαθητές στα δηµόσια σχολεία της χώρας δεν διδάσκονται 

ιδιαίτερο µάθηµα Θρησκευτικών σύµφωνα µε τη θρησκεία τους, παρεκτός των 

Ελλήνων µουσουλµανοπαίδων στα µειονοτικά σχολεία της Θράκης. 

 

Ο Νόµος 1566/85 (στα άρθρα 1 παρ. 1, 6 παρ. 2 και 14 παρ. 17) εξειδικεύει τα περί 

θρησκευτικής αγωγής του Συντάγµατος σε σχέση µε την ορθόδοξη χριστιανική 

παράδοση. Στο θεωρητικό πλαίσιό του, θέτει ως κύριο σκοπό της εκπαίδευσης «τη 

διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου και καθολικού ανθρώπου σε σχέση», µεταξύ 

άλλων, και «µε την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση». 

 

Στο άρθρο 1 παρ. 1, ο σκοπός της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης εξειδικεύεται έτσι, ώστε οι µαθητές «να διακατέχονται από πίστη προς την 

πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία 

της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη». Ειδικότερα στο άρθρο 6 παρ. 2, 

επισηµαίνεται ότι στο λύκειο επιδιώκεται η ολοκλήρωση των σκοπών της 

εκπαίδευσης, ώστε οι µαθητές, «Να συνειδητοποιούν τη βαθύτερη σηµασία του 

ορθόδοξου χριστιανικού ήθους και της σταθερής προσήλωσης στις πανανθρώπινες 

αξίες...». 
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Παρά τον κεντρικό αυτό ρόλο της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης στη 

δηµόσια εκπαίδευση, η θρησκευτική αγωγή δεν συνδέεται καθόλου µε το κατηχητικό έργο 

της Εκκλησίας, αλλά αποτελεί σαφώς παιδαγωγική αρµοδιότητα και ευθύνη της 

Πολιτείας. Το µάθηµα των Θρησκευτικών δεν αντιµετωπίζεται, δηλαδή, ως ένα ειδικό 

µάθηµα αλλά ως ένα κανονικό µάθηµα του σχολικού προγράµµατος, ενταγµένο στην 

παρεχόµενη από την Πολιτεία εκπαίδευση. Ως εκ τούτου υπηρετεί τους γενικούς 

σκοπούς της παιδείας, όπως αυτοί ορίζονται από το Σύνταγµα και τους Νόµους. Η 

θρησκευτική αγωγή των µαθητών συνιστά όρο της ηθικής και πνευµατικής τους 

ανάπτυξης και έχει ύψιστη παιδαγωγική και κοινωνική σηµασία. Για το σκοπό αυτό, 

σύµφωνα µε το Νόµο 1566/85 (άρθρο 24) και 2525/97 (άρθρο 7), ο καταρτισµός των 

Προγραµµάτων Σπουδών και των Αναλυτικών Προγραµµάτων του µαθήµατος αυτού, 

όπως και όλων των άλλων, είναι έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως 

ανεξάρτητης δηµόσιας υπηρεσίας, η οποία υπάγεται κατευθείαν στον Υπουργό 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

 

Το νοµοθετικό πλαίσιο του µαθήµατος υλοποιείται στα Αναλυτικά 

Προγράµµατα και στο εν γένει διδακτικό υλικό του θρησκευτικού µαθήµατος µε τον 

απαιτούµενο παιδαγωγικό, επιστηµονικό, κριτικό, πλουραλιστικό και αντικειµενικό 

τρόπο. Ωστόσο, η εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών καινοτοµιών ή δεδοµένων αλλά και οι 

τυχόν παραλείψεις, αστοχίες ή αβλεπτήµατα που είναι δυνατό να διαπιστωθούν στην 

πράξη, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναµόρφωσης και εµπλουτισµού τους µε 

διορθωτικές και βελτιωτικές παρεµβάσεις, ακολουθώντας ασφαλώς τις νόµιµες 

διαδικασίες. 

             

            Το δικαίωµα της απαλλαγής  

 

Το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγµατος προβλέπει την καλλιέργεια και ανάπτυξη 

της θρησκευτικής συνείδησης των µαθητών στη δηµόσια εκπαίδευση. Επειδή, όµως, 

σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1, «Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι 

απαραβίαστη» και «Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη...», για την θρησκευτική 

αγωγή προβλέπονται απαλλαγές και εξαιρέσεις, όταν ορισµένοι µαθητές ή οι 

κηδεµόνες τους το επιθυµούν. Η θρησκευτική ελευθερία, η οποία αποτελεί 
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συνταγµατική επιταγή αλλά και όρο του Ν. 1566, διασφαλίζεται στη δηµόσια εκπαίδευση 

µε τη γνώση και το διάλογο. Κι αυτό γιατί συχνά η έλλειψη γνώσης υπονοµεύει τη 

θρησκευτική ελευθερία, καθώς καθιστά τον απληροφόρητο για το εν γένει θρησκευτικό 

φαινόµενο µαθητή ευάλωτο σε θρησκευτική παραπλάνηση. Ωστόσο, οι γονείς έχουν το 

δικαίωµα να εξασφαλίζουν για τα παιδιά τους  µόρφωση και εκπαίδευση, η οποία να 

συµφωνεί µε τις δικές τους θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις (Προσθ. Πρωτ. 1, 

αρθρ. 2 ΕΣ∆Α).  

 

Για τους λόγους αυτούς, η θρησκευτική ελευθερία διασφαλίζεται στην εκπαίδευση 

και µε το δικαίωµα της απαλλαγής από το µάθηµα των Θρησκευτικών. Όπως πάντοτε 

γινόταν και συνεχίζει να γίνεται στο ελληνικό δηµόσιο σχολείο, δικαίωµα απαλλαγής από 

το µάθηµα έχουν οι αλλόθρησκοι, οι ετερόδοξοι και εκείνοι οι µαθητές που, για σοβαρούς 

λόγους θρησκευτικής συνείδησης, το επιθυµούν. Ωστόσο, το µέτρο της απαλλαγής δεν 

µπορεί να ισχύει για όλους τους µαθητές, παρά τα όσα δήλωσε πρόσφατα ο Συνήγορος του 

Πολίτη. Γιατί όταν γενικεύεται η δυνατότητα απαλλαγής, χωρίς µάλιστα να απαιτείται 

εξήγηση, τότε ένα µάθηµα που ανήκει στον κορµό των µαθηµάτων γενικής παιδείας, όπως 

είναι το µάθηµα των Θρησκευτικών, καθίσταται αυτοµάτως µάθηµα προαιρετικό.  

 

Η ευρωπαϊκή προοπτική                                                                                                          
                                                                                                        

 

Από τις βασικότερες επιδιώξεις της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να 

εφοδιάσει τους µαθητές µε τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα, ώστε να ζήσουν 

αρµονικά στην πολυπολιτισµική κοινωνία της Ευρώπης. Να γνωρίσουν, δηλαδή, οι 

µαθητές, όχι µόνο τη δική τους θρησκευτική κληρονοµιά, αλλά και τις θρησκευτικές 

παραδόσεις και αξίες και άλλων ανθρώπων. Η επιδίωξη αυτή πέραν του ότι στοχεύει, µε 

βάση τη γνώση, στο σχηµατισµό µιας κοινωνίας ανεκτικότερης στην ετερότητα, υλοποιεί 

παράλληλα και το δικαίωµα του παιδιού στη γνώση.  

 

Ασκώντας το έργο αυτό η Πολιτεία, µπορεί να προφυλάσσει το σχολείο από 

εκδηλώσεις θρησκευτικού φονταµενταλισµού και άλλες ακραίες εκδηλώσεις 

θρησκευτικής πίστης, αλλά και να αποτρέπει, στο µέτρο του δυνατού, την ανάπτυξη 

επικίνδυνων για το κοινωνικό σώµα θρησκευτικών οµάδων ή σεκτών. 
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Με τη διδασκαλία ενός καθαρά οµολογιακού µαθήµατος, που θα είναι εκ των 

πραγµάτων προαιρετικό, ή κάθε θρησκείας σε  χωριστή τάξη, µπορεί να εµφανιστεί στα 

σχολεία ένα πρωτόγνωρο για την Ελλάδα φαινόµενο, αυτό  της θρησκευτικής 

οµοσπονδοποίησης του σχολείου. Η θρησκευτική οµοσπονδοποίηση του σχολείου µπορεί 

να οδηγήσει µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα στην εκχώρηση της ευθύνης του 

θρησκευτικού µαθήµατος από την Πολιτεία στις επιµέρους θρησκευτικές κοινότητες.  

 

Η διδασκαλία κάθε θρησκεύµατος χωριστά θα σηµάνει και µιαν εκ νέου 

«οµολογιοποίηση» των διαφόρων χριστιανικών Εκκλησιών, οµολογιών και κοινοτήτων 

στην Ελλάδα (Ρωµαιοκαθολικοί, ποικίλες προτεσταντικές κοινότητες, Αρµένιοι, Κόπτες 

κ.ά.), που ενδεχοµένως θα απαιτήσουν την ιδιαίτερη διδασκαλία και προβολή της δικής 

τους οµολογίας. Επισηµαίνεται ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διά του τοµέα των 

θεολόγων του, µετά από υπεύθυνο διάλογο, προχώρησε σε συµφωνία µε την επιτροπή 

παιδείας της Συνόδου της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, ήδη από το 2005, 

προκειµένου να χρησιµοποιούν στις Κυκλάδες και στην Κέρκυρα και οι ρωµαιοκαθολικοί 

µαθητές γυµνασίου τα νέα διδακτικά βιβλία Θρησκευτικών του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου. 

 

Πρόσφατα, η Κοινοβουλευτική Συνδιάσκεψη του Συµβουλίου της Ευρώπης (47 

χώρες) απηύθυνε Σύσταση προς τα κράτη – µέλη της, αναφερόµενη στη σχέση 

Εκπαίδευσης και Θρησκείας. Στη Σύσταση αυτή, γίνεται λόγος για την ανάγκη εισαγωγής 

στην εκπαίδευση της διδασκαλίας των θρησκειών. Ακολούθως, προτείνεται το 

θρησκειολογικό πρότυπο διδασκαλίας είτε έναντι του ουδετερόθρησκου είτε έναντι του 

οµολογιακού περιεχοµένου του µαθήµατος των θρησκευτικών στα διάφορα εκπαιδευτικά 

συστήµατα. Ρητά, πλέον, οµολογείται από την Σύσταση ότι «η θρησκευτική εκπαίδευση 

µπορεί να έχει ρόλο-κλειδί για την οικοδόµηση µιας δηµοκρατικής κοινωνίας». Επίσης, 

και αυτό είναι πολύ σηµαντικό, η Σύσταση αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στις αξίες που 

προκύπτουν και τροφοδοτούνται από τις τρεις µονοθεϊστικές θρησκείες της Βίβλου, ενώ 

παράλληλα τονίζει πως οι αξίες αυτές, πολλές από τις οποίες είναι κοινές και µε άλλες 

θρησκείες, υποστηρίζονται από το Συµβούλιο της Ευρώπης. Σαφέστατα, η 

Κοινοβουλευτική Συνδιάσκεψη του Συµβουλίου της Ευρώπης προτείνει το 

θρησκειολογικό µοντέλο διδασκαλίας των θρησκειών, για να διασφαλίσει έτσι την 
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αµεροληψία και αντικειµενικότητα στην παρουσίασή τους. Ωστόσο, η ανακάλυψη των 

διαφόρων θρησκειών και κυρίως των θρησκειών γειτονικών χωρών από τους µαθητές, θα 

γίνεται παράλληλα µε τη γνωριµία της δικής τους θρησκείας. Πέρα από φανατισµούς, «ο 

σκοπός αυτής της εκπαίδευσης θα πρέπει να κάνει τους µαθητές…να αντιληφθούν ότι 

καθένας έχει το ίδιο δικαίωµα µε όλους να πιστεύει ότι η δική του θρησκεία είναι  “η 

αληθινή πίστη” και ότι η διαφορετική θρησκεία ή η αθεΐα δεν διαφοροποιεί αξιολογικά 

τους ανθρώπους».  

 

Θεωρούµε, πάντως, ότι µε την Σύσταση αυτή ανοίγει µια µεγάλη συζήτηση στην 

Ευρώπη και συνεπώς και στη χώρα µας. Κατά πόσο είναι συµβατή η Σύσταση αυτή µε το 

δικό µας εκπαιδευτικό σύστηµα και το πρόγραµµα σπουδών του µαθήµατος των 

Θρησκευτικών; Μπορεί να υπάρχει µια τεχνητή οµοιοµορφία και κοινή αντιµετώπιση της 

διδασκαλίας του θρησκευτικού φαινοµένου για κάθε χώρα, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα 

πολιτιστικά, θρησκευτικά και κοινωνικά  χαρακτηριστικά της; Είναι όντως κλειστό, 

κατηχητικό και µονοφωνικό το πλαίσιο διδασκαλίας του θρησκευτικού µαθήµατος στην 

Ελλάδα; Υπάρχει, πράγµατι, έλλειψη γνωριµίας µε τη θρησκευτική ετερότητα και µάλιστα 

µε αυτήν του Ισλάµ; Τα ερωτήµατα και οι θεµατικές µιας σοβαρής και σε βάθος 

συζήτησης είναι πάµπολλα για κάθε χώρα.  

  

Πάντως, ο τρόπος που παρουσιάσθηκε στη χώρα µας το περιεχόµενο της Σύστασης 

αυτής του Συµβουλίου της Ευρώπης από τα ΜΜΕ και όχι µόνον, δηµιουργεί πολλά 

ερωτηµατικά. Γιατί ούτε λίγο, ούτε πολύ, η Σύσταση εµφανίσθηκε ως ευρωπαϊκή οδηγία-

απόφαση µε δεσµευτική ισχύ που θα αλλάξει άρδην τον υφιστάµενο χαρακτήρα και τη 

φυσιογνωµία του µαθήµατος των Θρησκευτικών, όχι γιατί εµείς το θέλουµε και 

γνωρίζουµε γιατί το πράττουµε, αλλά γιατί έτσι επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (!). Το 

Συµβούλιο της Ευρώπης και άλλοι ευρωπαϊκοί θεσµοί ασφαλώς και αναγνωρίζουν την 

ιδιαίτερη εθνική πολιτική κάθε χώρας σε θέµατα θρησκευτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, στο 

πλαίσιο της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των χωρών µελών και των πολιτών της 

Ευρώπης και της εκπαίδευσης για την παιδεία της δηµοκρατίας, ενθαρρύνουν την 

αναγνώριση και την αποδοχή των θρησκευτικών διαφορών, την ανάπτυξη µιας κριτικής 

προσέγγισης της πληροφόρησης, των τρόπων σκέψης και των φιλοσοφικών, 

θρησκευτικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισµικών αντιλήψεων. Με ποικίλες 

Συστάσεις, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης αποσκοπεί στην 
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προαγωγή της ανεκτικότητας και τον σεβασµό των ανθρώπων που ανήκουν σε 

διαφορετικούς πολιτισµούς, αλλά και στην βελτίωση των διαθρησκευτικών σχέσεων, 

ενθαρρύνοντας την πολιτισµική και κοινωνική έκφραση των θρησκειών.  

 

Σε όλες αυτές τις δράσεις αναγνωρίζεται πλέον το γεγονός ότι ο ρόλος του 

θρησκευτικού φαινοµένου υπερβαίνει τη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και επηρεάζει τη 

συµµετοχικότητα των πολιτών συνεισφέροντας στους κοινωνικούς θεσµούς και 

γενικότερα στη δηµόσια σφαίρα. Στο επίκεντρο αυτής της προβληµατικής αναπτύχθηκε 

ένα ειδικό πρόγραµµα µε τίτλο «Η θρησκευτική διάσταση της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης», προσδιορίζοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της 

θρησκευτικής διάστασης της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στα σχολεία των κρατών µελών 

του Συµβουλίου της Ευρώπης. Μέσα από ένα πλουραλιστικό πλαίσιο παιδαγωγικών 

θεωρήσεων και αρχών του θρησκευτικού φαινοµένου, προτείνονται µία σειρά καινοτόµων 

προσεγγίσεων διδασκαλίας και στρατηγικές µάθησης, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τη 

θρησκευτική ετερότητα στο πλαίσιο του διαπολιτισµικού διαλόγου. Με στόχο την 

συζήτηση, ανάπτυξη και εφαρµογή αυτού  του προγράµµατος η Ελλάδα δια του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων φιλοξένησε τον Οκτώβριο του 2007 

στην Αθήνα µια ενδιαφέρουσα ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη εµπειρογνωµόνων για την 

διαπολιτισµική διάσταση της θρησκευτικής αγωγής στην Ευρώπη και ήδη ετοίµασε την 

ελληνική έκδοση του βιβλίου του προγράµµατος αυτού για τους εκπαιδευτικούς µε τίτλο 

«Θρησκευτική ετερότητα και διαπολιτισµική εκπαίδευση: ένα βοήθηµα για τα σχολεία».   

 

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, οι Εθνικές 

Ανεξάρτητες Αρχές και οι ρυθµίσεις στη σχολική πράξη µετά την απαλλαγή από τα 

Θρησκευτικά 

  

Οι δικαστικές αποφάσεις και οι γνωµοδοτήσεις των Ανεξάρτητων Αρχών για 

θέµατα εκπαίδευσης ορίζουν ένα πλαίσιο δράσης. Η ∆ιοίκηση θα πρέπει µε προσεκτικές 

από κάθε άποψη διαδικασίες να τις υλοποιήσει. Πάντως, ο σχεδιασµός και η στρατηγική 

της εκπαίδευσης, αλλά και η κατάρτιση των  αναλυτικών προγραµµάτων και η σύνταξη 

των σχολικών βιβλίων είναι έργο και ευθύνη της επιστηµονικής, παιδαγωγικής και 

εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία εκφράζεται από τα θεσµοθετηµένα όργανα της 

Πολιτείας. Όπου, για κάθε ζήτηµα της εκπαίδευσης, γίνεται ευρεία συζήτηση, 
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αντιπαράθεση απόψεων, ουσιαστικά ένας εθνικός διάλογος. Οι αποφάσεις και τα 

πορίσµατα που αφορούν κάθε µάθηµα, άρα και το µάθηµα των Θρησκευτικών, 

λαµβάνονται σε ολοµέλειες θεσµοθετηµένων οργάνων, τα οποία έχουν κύριο µέληµα την 

εφαρµογή των νόµων της Πολιτείας, την αναπλαισίωση της επιστηµονικής γνώσης και την 

κοινωνική πραγµατικότητα.  

 

Με βάση την µέχρι τώρα σχολική εµπειρία, επισηµαίνεται ότι θα υπάρξουν ποικίλα 

προβλήµατα, γιατί ακόµη και οι προβλεπόµενες ρυθµίσεις για την απασχόληση των 

απαλλαγέντων από τα Θρησκευτικά µαθητών µε διαφορετικό διδακτικό αντικείµενο δεν 

µπορεί αυτονόητα να υλοποιηθούν στην σχολική πράξη και λειτουργία. Επιπλέον, θα 

υπάρξουν προβλήµατα και µεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά µε το ποιος, πώς και πότε 

θα αναπληρώνει τις ώρες απαλλαγής από τα Θρησκευτικά, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να 

παραµένουν τελικά εκτός µαθήµατος.  

 

Είναι ανάγκη η διαδικασία απαλλαγής να ελέγχεται από τον ∆ιευθυντή του 

σχολείου, όπως προέβλεπε και συνιστούσε και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

∆εδοµένων, ώστε πράγµατι να απαλλάσσεται ο µαθητής που επικαλείται λόγους 

θρησκευτικής συνείδησης και να αποκλειστεί η περίπτωση απαλλαγής για λόγους 

«ευκολίας» (ένα µάθηµα λιγότερο, κενό κ.ά.). 

 

Όσον αφορά την τελευταία εγκύκλιο (26-8-08), η οποία ορίζει τα σχετικά µε την 

παιδαγωγική απασχόληση των απαλλαγέντων από το µάθηµα των Θρησκευτικών, δεν 

διευκρινίζεται σαφώς, αν και οι ορθόδοξοι µαθητές, πέρα από τους αλλόθρησκους ή 

ετερόδοξους, µπορούν να απαλλάσσονται (ή όχι) και άρα να παρακολουθούν υποχρεωτικά 

(ή όχι) κάποιο άλλο διδακτικό αντικείµενο. 

 

Εφόσον ισχύσουν και οι δύο προηγούµενες εγκύκλιοι, είναι σαφές ότι το δικαίωµα 

της απαλλαγής µπορεί να χρησιµοποιηθεί τυπικά και ουσιαστικά και από τους ορθόδοξους 

µαθητές. Ακόµη, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις για την απασχόληση των απαλλαγέντων από 

τα Θρησκευτικά µαθητών, όχι µόνο είναι πολύ δύσκολο έως και εντελώς αδύνατον να 

εφαρµοστούν στην πράξη, αλλά θα προκαλέσουν µόνο σύγχυση και αναστάτωση στο 

ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου και στο παιδαγωγικό κλίµα κάθε τάξης. Επιπλέον, 

µπορεί να επιτείνουν αυτό που προσπαθεί να θεραπεύσει η εγκύκλιος περί απαλλαγής, 
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δηλαδή, το ζήτηµα της αποκάλυψης ή µη των ατοµικών θρησκευτικών πεποιθήσεων, 

επιτυγχάνοντας τα εντελώς αντίθετα, δηλαδή, τον διαχωρισµό και τις διακρίσεις µεταξύ 

των µαθητών. 

 

Συνέπειες και νέα δεδοµένα στο δηµόσιο σχολείο 

 

Με την εκτεταµένη αυτή δυνατότητα απαλλαγής από το µάθηµα των 

Θρησκευτικών, εισάγονται κυριολεκτικά νέα δεδοµένα στο σχολείο και στον σχολικό 

πολιτισµό. Εισάγεται, στην κυριολεξία, ένα σύστηµα για µαθητές δύο ταχυτήτων, εκείνων 

που θα έχουν λιγότερα µαθήµατα και, άρα, θα έχουν περισσότερα κενά και όσων θα έχουν 

περισσότερα µαθήµατα και δεν θα έχουν κενά κ.λπ. Επιπλέον, οι µαθητές, ούτως ή άλλως, 

στιγµατίζονται µε την απαλλαγή ή την µη απαλλαγή, ενώ διακυβεύεται η θέση και το 

παιδαγωγικό status του δηµόσιου σχολείου. Όταν, όµως, ένα µάθηµα αµφισβητείται 

πολλαπλώς, µε την δυνατότητα της εύκολης απαλλαγής από αυτό, πολλά µπορεί να 

συµβαίνουν σε κάθε σχολείο.  

 

Κατά την διδακτική πράξη, π.χ. είναι δυνατό άλλοτε να σκληραίνει και να στενεύει 

φανατικά ο οµολογιακός του χαρακτήρας και, άλλοτε, για τους ίδιους λόγους, να 

διολισθαίνει σε µιαν ανεξέλεγκτη κατάσταση. Ακόµη, υπάρχει το ενδεχόµενο πολλοί 

γονείς για λόγους ευσέβειας, δηλαδή, εκ του αντιθέτου λόγου κινούµενοι, να ζητούν την 

απαλλαγή των παιδιών τους από τα Θρησκευτικά, γιατί, απλώς, δεν θα συµφωνούν µε την 

µη οµολογιακή ή ακραιφνώς παραδοσιακή και ορθόδοξη γραµµή στη διδασκαλία του 

θεολόγου εκπαιδευτικού. Ένας σηµαντικός αριθµός µαθητών, ενδεχοµένως, να 

απαλλάσσεται από τα Θρησκευτικά, για να έχει ένα µάθηµα λιγότερο, για να σχολάει 

νωρίτερα, για να έχει κενό κ.λπ.. Η τραγελαφική αυτή κατάσταση θα σηµάνει 

γελοιοποίηση του µαθήµατος, αλλά και των διδασκόντων µε αρνητικές συνέπειες στο 

παιδαγωγικό κλίµα και στην καθηµερινότητα του σχολείου. 

 

Είναι βέβαιο ότι η µετατροπή του σε προαιρετικό ή και αµφισβητούµενο µάθηµα 

θα υποβαθµίσει σε όλο το ελληνικό δηµόσιο σχολείο τη γνωριµία, την αντίληψη και τη 

θέση της Ορθοδοξίας στην ελληνική παράδοση και πολιτιστική κληρονοµιά.   
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Το ισχύον θρησκευτικό µάθηµα 

 

Το υφιστάµενο µάθηµα των θρησκευτικών, όπως και  οι γενικότεροι 

προσανατολισµοί και οι επιλογές της δηµόσιας εκπαίδευσης, πέρασε από διάφορες φάσεις, 

µε αποτέλεσµα να µην είναι πλέον µονοφωνικό ή κατηχητικό ή αυστηρά οµολογιακό. 

Σήµερα τείνει σταθερά να είναι ένα µάθηµα ανοικτό, πλουραλιστικό και ανεκτικό προς τις 

άλλες χριστιανικές οµολογίες αλλά και τις άλλες θρησκείες µε γνωσιακό και παιδαγωγικό 

χαρακτήρα. 

 

 Ως εκ τούτου, το υφιστάµενο µάθηµα των Θρησκευτικών συνιστά γνωριµία µε τα 

µορφωτικά αγαθά, τις αξίες και τον πολιτισµό που διαµόρφωσε ο Χριστιανισµός και η 

ορθόδοξη παράδοση, ενώ παράλληλα διδάσκεται το θρησκευτικό φαινόµενο γενικά και οι 

µεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις των λαών. Ακόµη, στο πλαίσιο του µαθήµατος, τα 

κοινωνικά και υπαρξιακά προβλήµατα του ανθρώπου προσεγγίζονται µε πνεύµα διαλόγου, 

ελευθερίας και καταλλαγής, χωρίς οµολογιακή εµµονή, κατηχητισµό, φανατισµό ή 

µισαλλοδοξία. Με άλλα λόγια, το σύγχρονο µάθηµα των Θρησκευτικών βοηθά στην 

κατανόηση της παράδοσης και εκφράζει τον θρησκευτικό πολιτισµό µας µε σεβασµό προς 

κάθε ετερότητα.  

 

Το µάθηµα των Θρησκευτικών στη χώρα µας, ενταγµένο οργανικά στην 

παρεχόµενη από την Πολιτεία εκπαίδευση, διαλέγεται µε τα άλλα µαθήµατα στο πλαίσιο 

της διαθεµατικής και διεπιστηµονικής προσέγγισης της σχολικής γνώσης, η οποία 

αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός γνήσιου ανθρωπισµού. Η διαµόρφωση αξιών, στάσεων, 

η υπέρβαση των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων και των διακρίσεων, η αποδοχή των 

διαφορών, η επίλυση των αντιπαλοτήτων, η ανάλυση και συζήτηση µεγάλων σύγχρονων 

προβληµάτων συνδέονται µε τις  αξίες και την υπαρξιακή στάση που προκύπτει από το 

ήθος της ελληνορθόδοξης παράδοσης. 

 

Ως εκ της θέσεώς του στον κορµό των µαθηµάτων, δεν µπορεί να είναι 

«µονοφωνικό» και «µονόπλευρο». Είναι γεγονός ότι ο διάλογος των µαθηµάτων στην 

ελληνική σχολική πραγµατικότητα, διαµόρφωσε τις τελευταίες δεκαετίες νέες δυνατότητες 
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και νέους ορίζοντες στη διδασκαλία και του θρησκευτικού µαθήµατος. Το θρησκευτικό 

µάθηµα µε σαφή τον γνωσιολογικό του χαρακτήρα και απελευθερωµένο από την παλαιά 

αντίληψη που το ήθελε στενά οµολογιακό, κατηχητικό και ηθοπλαστικό, εγκεντρίζεται, 

πολλές φορές κριτικά και αυτοκριτικά, κυρίως, στα µορφωτικά και πολιτιστικά αγαθά της 

ελληνικής ορθόδοξης παράδοσης και του βυζαντινού πολιτισµού. ∆ίνοντας έµφαση στην 

ιστορία και στον πολιτισµό, έχει συνάµα ανοικτούς ορίζοντες και διαλέγεται µε τα 

ζητήµατα και τις προτεραιότητες που θέτει ο ραγδαία µεταβαλλόµενος σύγχρονος κόσµος 

και πολιτισµός. Αναµφίβολα, λοιπόν, προσφέρει στην υπόθεση της παιδείας στον τόπο µας 

και έχει πολλά ακόµη να συνεισφέρει στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής αγωγής. Αν, 

λοιπόν, καθιερωθεί στο δηµόσιο σχολείο προαιρετικό µάθηµα Θρησκευτικών, τότε 

ελλοχεύει ο κίνδυνος το υπάρχον θρησκευτικό µάθηµα να προσανατολισθεί προς µια 

απόλυτα οµολογιακή και κατηχητική έκφραση.  

 

Θρησκευτική κατήχηση - όποιο κι αν είναι το θεµατικό της περιεχόµενο - και 

δηµόσιο σχολείο δεν µπορούν να συνδυαστούν στις σύγχρονες πολυπολιτισµικές και 

πλουραλιστικές κοινωνίες. Αυτό, κατά τη γνώµη µας, θα πλήξει καίρια ένα ανοικτό, 

πλουραλιστικό, διαπολιτισµικό και ανεκτικό προς την ετερότητα θρησκευτικό µάθηµα που 

χωράει, ενδιαφέρει και απευθύνεται σε όλους.  

 

Προοπτικές περαιτέρω αλλαγής του θεσµικού πλαισίου του µαθήµατος των 

Θρησκευτικών 

 

Το µάθηµα των Θρησκευτικών δεν είναι κατήχηση ή µύηση στην ορθόδοξη 

χριστιανική πίστη, αλλά ένα από τα µαθήµατα του σχολείου µε ιδιαίτερο µορφωτικό και 

παιδαγωγικό περιεχόµενο. Για τον λόγο αυτό, δεν ορίζεται και δεν εποπτεύεται από καµία 

Εκκλησία, δόγµα ή οµολογία, ενώ η διδακτέα ύλη του καθορίζεται από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο και αποτελεί – όπως κάθε αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας – νόµο του 

κράτους. Ακόµη, ο τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησής του διέπεται από τις 

παιδαγωγικές και διδακτικές παραµέτρους που ισχύουν για όλα τα µαθήµατα του 

Ελληνικού σχολείου. Αν και το νοµικό πλαίσιο που διέπει το µάθηµα είναι απολύτως 

σαφές και ξεκάθαρο, η πραγµατικότητα αυτή συχνά δεν γίνεται αντιληπτή. Συχνά, 

πρωτοβουλίες και πρακτικές στη σχολική πράξη τροφοδοτούν τη δηµόσια κριτική, 
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δυσχεραίνοντας  την νηφάλια αντιµετώπιση. Σηµειώνουµε εδώ µε έµφαση ότι η κριτική 

και ο δηµόσιος διάλογος, χαρακτηριστικά της δηµοκρατικής πολιτείας, είναι όχι µόνο 

ευπρόσδεκτα αλλά και επιθυµητά. Ο διάλογος, όµως, και η κριτική γίνονται µόνο όταν ένα 

µάθηµα του σχολείου είναι έτσι θεσµοθετηµένο, ώστε να είναι ανοικτό και να αφορά 

όλους τους µαθητές. ∆ιαφορετικά, και εφόσον η Πολιτεία δεν σχεδιάζει ούτε εποπτεύει, το 

µάθηµα γίνεται κλειστό και, άρα, ανεξέλεγκτο. 

 

Συνεπώς, απαιτείται άµεσα περαιτέρω αλλαγή του θεσµικού πλαισίου και της 

νοµιµοποιητικής βάσης του µαθήµατος, ώστε ρητά και εκπεφρασµένα να µην θεωρείται 

πλέον θρησκευτική κατήχηση ή οµολογιακό µάθηµα, αλλά ένα µάθηµα µε σαφώς ανοικτό, 

πλουραλιστικό και µορφωτικό-γνωσιολογικό περιεχόµενο. Ως βάση του µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί το θρησκευτικό φαινόµενο γενικά, οι µεγάλες θρησκείες του κόσµου, ο 

Χριστιανισµός και η Ορθοδοξία ειδικότερα, µε έµφαση στην ιστορία και στον πολιτισµό. 

Τούτο, άλλωστε, ισχύει εν πολλοίς και στα υπάρχοντα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για εκσυγχρονισµό και προσαρµογή 

στα σηµερινά δεδοµένα, τόσο του χαρακτήρα όσο και του περιεχοµένου του µαθήµατος, 

όπως άλλωστε οι ίδιοι οι θεολόγοι-εκπαιδευτικοί έχουν επισηµάνει σε συνέδρια των 

τελευταίων ετών µε κεντρικό άξονα τον παραπάνω προβληµατισµό.  

 

Οι µαθητές οφείλουν να προσεγγίζουν τα παραπάνω από ιστορική και πολιτισµική 

σκοπιά, όχι µόνο για να γνωρίζουν τη δική τους θρησκευτική παράδοση αλλά και τις 

θρησκευτικές παραδόσεις των άλλων ανθρώπων µε τους οποίους διαβιούν στις σύγχρονες 

ανοικτές και πολυπολιτισµικές κοινωνίες. Μετά την τυπική αλλαγή του θεσµικού πλαισίου 

του µαθήµατος, η θρησκευτική αγωγή δεν θα συνιστά παραβίαση της θρησκευτικής 

ελευθερίας κανενός µαθητή. Αντίθετα, θα απευθύνεται και θα ενδιαφέρει όλους τους 

µαθητές, ανεξαρτήτως οµολογίας ή θρησκεύµατος. 
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΟΥ
1
 

 

 

Ο θεατρικός Κωστής Παλαµάς * 

 

 Στις 27 Φεβρουαρίου 1943, στις 3 τα ξηµερώµατα, ο Κωστής Παλαµάς πεθαίνει. Η 

κηδεία του γίνεται την άλλη µέρα (28 Φεβρουαρίου 1943) στο Α' Νεκροταφείο της Αθήνας. 

Ο Σωτήρης Σκίπης και ο Άγγελος Σικελιανός απαγγέλλουν ποιήµατά τους. Ο ίδιος ο 

Σικελιανός θα σηκώσει στους ώµους του το φέρετρο του νεκρού ποιητή. Θα ακουστεί το 

εγερτήριο σάλπισµά του µε τη βροντώδη Φωνή του:        

  

                                    Παλαµάς 
1
 

  

           Ηχήστε οι σάλπιγγες...Καµπάνες βροντερές 

           δονήστε σύγκορµη τη χώρα, πέρα ως πέρα... 

           Βογκήστε τύµπανα πολέµου...Οι φοβερές 

           σηµαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα! 

        

           Σ’ αυτό το φέρετρο ακουµπά η Ελλάδα! Ένα βουνό 

           µε δάφνες αν υψώσουµε ως το Πήλιο κι ως την Όσσα, 

           κι αν το πυργώσουµε ως τον έβδοµο ουρανό, 

           ποιον κλει, τι κι αν το πει η δικιά µου γλώσσα; 

 

          Μα εσύ, Λαέ, που τη φτωχή Σου τη µιλιά, 

          Ήρωας, την πήρε και την ύψωσε ως τ’ αστέρια, 

          µεράσου τώρα τη θεϊκή φεγγοβολιά 

          της τέλειας ∆όξας Του, ανασήκωσ’ Τον στα χέρια 

 

          γιγάντιο φλάµπουρο, κι απάνω κι από µας 

                                                           
1
 Σχολικός Σύµβουλος Mαθηµατικών. Το κείµενο αυτό αποτέλεσε οµιλία µε αφορµή τις παράλληλες 

εκδηλώσεις του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Λάρισας (Θεσσαλικό Θέατρο) για τα πενήντα χρόνια από ον Θάνατο του Κωστή 

Παλαµά, στο κατάµεστο «Θέατρο του Μύλου», στις 6 Απριλίου 1993. Οι απαγγελίες των ποιηµάτων και το 

απόσπασµα από την Τρισεύγενη έγιναν από την ηθοποιό Άννα Βαγενά, τον ηθοποιό-σκηνοθέτη και 

καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή, τότε, του Θεσσαλικού Θεάτρου Κώστα Τσιάνου καθώς και από την ηθοποιό 

Ηλέκτρα Γεννατά. Την εποχή εκείνη ο οµιλητής  ήταν ∆/ντής του Γυµνασίου Αγιάς και µέλος της Καλλιτε-

χνικής επιτροπής  του Θεσσαλικού Θεάτρου. Το 2008 συµπληρώθηκαν εξήντα πέντε χρόνια από το θάνατο του 

ποιητή, οπότε η οµιλία αποκτάει και µια  επετειακή επικαιρότητα και πάλι. 
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          που τον υµνούµε, µε καρδιά αναµµένη, 

           πες µ’ ένα µόνο ανασασµόν: "ο Παλαµάς!", 

           ν’ αντιβογκήσει τ’ όνοµά Του η Οικουµένη! 

           

                          ( Άγγελος Σικελιανός, "Νέκυια Β΄ ", 1930-1945)  

 

Ο λαός παθιάζεται και ψάλλει τον εθνικό ύµνο. Η κηδεία του Παλαµά εξελίχθηκε 

εντελώς αυθόρµητα σε κορυφαία αντιστασιακή πράξη του λαού της Αθήνας κατά των 

Γερµανικών στρατευµάτων  κατοχής. 

Το ίδιο δεν έγινε άλλωστε µε την κηδεία του πρώην Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου και του 

άλλου µεγάλου ποιητή µας, του Γιώργου Σεφέρη, στα χρόνια της τελευταίας δικτατορίας από 

τη χούντα του Παπαδόπουλου και των λοιπών δικτατόρων; Είναι η προσφορά των µεγάλων 

ανδρών και ποιητών –και νεκρών ακόµα– στις κρίσιµες στιγµές της ιστορίας µας. 

Σήµερα, 50 χρόνια από το θάνατο του Παλαµά, ας αποτελέσει αυτή η αναφορά µας 

σε µια όχι και τόσο γνωστή πτυχή της προσωπικότητας και της δηµιουργίας του ποιητή
2
, ένα 

οφειλόµενο χρέος. 

 

Το να επιχειρήσουµε µια περιδιάβαση στο έργο του µεγάλου µας ποιητή, του Κωστή 

Παλαµά, στον οποίο δίκαια αποδόθηκε ο τίτλος του εθνικού µας ποιητή, κι αν ακόµη το 

πεδίο της αναζήτησής µας περιορίζεται αναγκαστικά σε µια πτυχή του µόνο, αυτήν που ο 

τίτλος της αναφοράς µας  φανερώνει, είναι ένα αρκετά δύσκολο εγχείρηµα. Και δεν 

αναφέροµαι εξ αρχής στη δυσκολία αυτή του εγχειρήµατός µου µε σκοπό να αποσείσω τη 

µεγάλη µου ευθύνη για όσα τυχόν παραλείψω ανυποψίαστος ή και αδύναµος ακόµη να τα 

εντοπίσω, µε στόχο να τα σχολιάσω ή να τα ερµηνεύσω, αλλά κυρίως για να τονίσω την 

ανάγκη όλων µας για µια εκ νέου, σοβαρή µελέτη και ενασχόληση µε το πολύπλευρο 

παλαµικό έργο. 

 

Ο Κωστής Παλαµάς γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1859 στην Πάτρα. Από το 1866, 

όµως, αφού στο µεταξύ είχαν πεθάνει και οι δυο γονείς του, εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι 

στο σπίτι του θείου του ∆ηµητρίου Παλαµά, που ήταν εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Το 

1875 γράφτηκε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆εν άσκησε το επάγγελµα 

                                                           
2
 Η θεατρική διάσταση του Κωστή Παλαµά δεν είχε αποτελέσει αντικείµενο ευρύτερης µελέτης µέχρι τότε 

που διαµορφώθηκε η οµιλία αυτή. Αρκετούς µήνες µετά την πραγµατοποίηση της οµιλίας πληροφορήθηκα 

την κυκλοφορία σχετικού βιβλίου από τον καθηγητή Θεατρολογίας κ. Πύχνερ.  
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του νοµικού. Τον κέρδισε η ποίηση και τα γράµµατα. ∆ιορίστηκε στη θέση του γραµµατέα 

του Πανεπιστηµίου στις 15 Οκτωβρίου 1897, αλλά η ποίηση ήταν η µεγάλη του αγάπη. 

 

Ένα µεγάλο µέρος της εποχής που έζησε και δηµιούργησε ο Κωστής Παλαµάς 

χαρακτηρίζεται και σηµαδεύεται από τους έντονους αγώνες καταξίωσης και επικράτησης του 

δηµοτικισµού και από την έντονη αντίδραση των υπερασπιστών του καθαρευουσιανισµού, 

µια διαµάχη που δεν είναι της ώρας να επεκταθούµε, αλλά και που λίγο ως πολύ όλοι µας 

κάτι απ’ αυτή γνωρίζουµε. Μέχρι τα τελευταία χρόνια άλλωστε φτάνει ο απόηχος αυτής της 

διαµάχης, µόνο που τότε, αρχές του αιώνα, είχαµε φαινόµενα µε µαχητικές κινητοποιήσεις 

(ευαγγελικά-1901, ορεστιακά-1903 κ.λπ.), όπου έπαιρναν µέρος διανοούµενοι, λογοτέχνες, 

φοιτητές, αλλά και µεγάλος αριθµός απλού λαού, κατοίκων της Αθήνας κυρίως, υποστη-

ρίζοντας τη µια ή την άλλη άποψη µε έντονο το στοιχείο του φανατισµού από τη µεριά των 

υποστηρικτών της καθαρεύουσας, έναν φανατισµό που αρκετές φορές οδήγησε σε 

προπηλακισµούς και κάθε είδους διώξεις. Ο ίδιος ο Παλαµάς, που από το 1886, οπότε 

έγραψε και το τελευταίο στιχούργηµά του στην καθαρεύουσα µε τίτλο "Ο Ύπνος των ∆ειλών 

και των Σκληρών στίχων" (εφηµερίδα «Κλειώ» Τεργέστης), αφιερώθηκε στη δηµοτική την 

οποία υποστήριξε όχι µόνο µε το λογοτεχνικό του έργο, αλλά και µε άλλα άρθρα και κριτικά 

σηµειώµατά του (πρώτος αυτός µαζί µε το Ροΐδη έγραψε στις 19 και 20 Ιουλίου 1988 στον 

Αθηναϊκό τύπο για το "Ταξίδι" του Ψυχάρη), υπήρξε θύµα αυτού του έντονα φορτισµένου 

κλίµατος. Θυµίζω τις οχλαγωγικές κινητοποιήσεις φοιτητών εναντίον του και επίθεση από 

µέρους µερίδας βουλευτών στη σχετική συζήτηση για το γλωσσικό κατά του ποιητή (26 Φε-

βρουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου 1911 ), κινητοποιήσεις που οδήγησαν στην απόλυσή του για 

ένα µήνα  από το Πανεπιστήµιο. Επανήλθε τελικά στη θέση του, απ’ όπου και αποχώρησε 

οριστικά την 1
η
 Μαρτίου 1928. Αυτό σε συντοµία ήταν το περίγραµµα της εποχής, όσον 

αφορά το γλωσσικό ζήτηµα, µιας εποχής που η αρχή της ξεκινάει από τον προηγούµενο 

αιώνα (Βηλαράς, Βαλαωρίτης  κ.λπ.), παίρνει νέα διάσταση το τελευταίο τέταρτο του προη-

γούµενου αιώνα (Ψυχάρης κ.ά.), επηρεάζει τη σκέψη του Παλαµά, όπως και άλλων 

λογοτεχνών τότε, και οριοθετεί την πορεία της λογοτεχνικής παραγωγής της Ελλάδας, στον 

αιώνα µας.     

 

Είµαστε στο χάραµα του 20
ου

 αιώνα, µε νωπές τις µνήµες της ταπεινωτικής ήττας του 

1897 από τους Τούρκους, µιας ήττας που πλήγωσε το εθνικό φιλότιµο του ποιητή. Η τότε 

αστική τάξη  αναζητεί την ταυτότητά της και οδηγείται στην επανάσταση στο Γουδί, η 
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διανόηση  αναζητεί τις αρχετυπικές µήτρες µέσα στις οποίες προσπαθεί να χυτεύσει τη λάβα 

απ’ την οποία θα µορφοποιηθεί ο αιώνας µας. 

∆εν είναι της ώρας σ’ αυτή µας  την αναφορά να µιλήσουµε για όλα αυτά. 

Χρειάζεται, ίσως, πιο ειδικοί από µένα, να παρουσιάσουν τη συνολική προσφορά του ποιητή. 

Θα µείνω µόνο στο θεατρικό Κωστή Παλαµά. 

Όταν, λοιπόν, όπως είναι γνωστό, ο Παλαµάς υπήρξε από τους σηµαντικότερους 

υπερασπιστές της δηµοτικής στη λογοτεχνία και σε κάθε άλλη πνευµατική εκδήλωση εκείνη 

την εποχή και από τους σηµαντικότερους µέχρι και σήµερα ποιητές µας, η οπτική γωνία µε 

την οποία πρέπει να προσεγγίσουµε και το θεατρικό του έργο οφείλει, υποχρεωτικά, να λάβει 

σοβαρά υπόψη και αυτές τις πτυχές της προσωπικότητας και της προσφοράς του ποιητή, 

πέρα από τη θεατρικότητα του. Θα αποτελούσε λάθος, κατά τη γνώµη µου, όταν µιλάµε για 

το θεατρικό Παλαµά να µένουµε µόνο στο µοναδικό του θεατρικό έργο, την "Τρισεύγενη", 

που έγραψε το 1902 και το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε στις 24 Αυγούστου 1903, από το 

τυπογραφείο της "Εστίας". Πρέπει να επεκταθούµε και στα άλλα ποικίλα δηµοσιεύµατα ή 

κριτικά σηµειώµατα, που το θέµα τους έχει πηγή έµπνευσης και σηµείο αναφοράς πράγµατα 

και καταστάσεις του θεάτρου. Μόνο έτσι µπορούµε να µιλήσουµε για τη συνολική 

συνεισφορά του στο θέατρο και όχι για τη θεατρικότητά του µε τη στενή έννοια του όρου. Γι’ 

αυτήν τη θεατρικότητα - µε τη στενή έννοια του όρου -, ο γνωστός και ένας από τους 

εγκυρότερους µελετητές και ιστορικούς του νεοελληνικού µας θεάτρου, ο Γιάννης Σιδέρης, 

συγκρίνοντάς την ως προς το σηµαντικό για την εποχή του έργο του Γιάννη Καµπύση "Το 

∆αχτυλίδι της µάνας", αναφέρει ότι µε την "Τρισεύγενη" ο Παλαµάς πήγε ένα βήµα πιο µπρο-

στά. Γράφει συγκεκριµένα ο Γ. Σιδέρης : 

 

    " Ένα βήµα πιο µπροστά στη θεατρικότητα θα σηµειωθεί πιο θαρραλέα µε την "Τρισεύγενη" 

και µάλιστα µ’ ευνοϊκές περιστάσεις. Ο Καµπύσης έχει τη δυστυχία να γράφει, χωρίς την προϋπόθεση να 

παιχθεί το έργο του και χωρίς την ελπίδα. Ο Παλαµάς, το αντίθετο, κυριεύεται από τους θεατρικούς 

πόθους µέσα στον οργασµό της "Νέας Σκηνής", που ενθουσίασε τις ψυχές των ωρίµων νέων λογίων, όσων 

εζήτησε ο Χρηστοµάνος τη συµπαράσταση αρχικά.(.. ..). Ο Παλαµάς είχε πρότυπο τον Καµπύση και ορµάει 

µε ζήλο στο γράψιµο της "Τρισεύγενης", παρά την αντιθεατρική του ιδιοσυστασία"- όπως αναφέρει ο 

Σιδέρης -."∆ε θα συνεχίσει όµως τη θεατρογραφία του. Η "Τρισεύγενη" τον επίκρανε- ο Χρηστοµάνος, 

όταν ήτανε να την παίξει, βρέθηκε στην κάµψη του και του την έδιωξε"
2
. 

 

 

Ήδη η αναφορά στη σχέση του Χρηστοµάνου µε τον Παλαµά έγινε από το παραπάνω 
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απόσπασµα του Γ. Σιδέρη. Θα µείνουµε λίγο ακόµη σ’ αυτή τη σχέση και στο σηµαντικό για 

το νεοελληνικό θέατρο ρόλο του Χρηστοµάνου. Γράφει γι’ αυτόν και για τη σχέση 

Χρηστοµάνου-Παλαµά ο Γ. Κορδάτος :    

 

      « Αναµορφωτής της Ελληνικής Σκηνής στις αρχές του αιώνα µας στάθηκε ο Κωνσταντίνος 

Χρηστοµάνος, όχι σαν δραµατικός συγγραφέας, αλλά κυρίως σαν ιδρυτής του νέου θεατρικού οργανισµού 

"Η Νέα Σκηνή" στα 1901. Όταν στις 27 Φλεβάρη 1901 κάλεσε στην κόγχη του ∆ιονύσου τους τότε 

πνευµατικούς ανθρώπους της Αθήνας, µε κοµπασµό και σε άψογη καθαρεύουσα διατύπωσε τις βασικές 

αρχές πάνω στις οποίες στήριζε µεγάλες ελπίδες και όνειρα. Προλογίζοντας το µανιφέστο του τόνισε: 

  "Σας παρακάλεσα να συνέλθετε εντός της ιεράς αυτής κόγχης, όχι  για να προσδώσω εις όσα 

έµελλον να σος είπω τον στόµφον, όστις  παρ’ ηµίν εναγκαλίζεται και πνίγει το αρτιγέννητον ιδανικόν, 

αλλά διότι επεθύµουν η συνάθροισίς µας να προσλάβει κάποιον χαρακτήρα λατρείας, σχεδόν ιεροπρα-

ξίας..." ». 

 

 Από τους πρώτους που πήγαν να τον ακούσουν και που έγιναν συνεργάτες του ήταν 

ο Κωστής Παλαµάς και ο Παύλος Νιρβάνας. Το ιδρυτικό της «Νέας Σκηνής» φέρνει τις 

υπογραφές τους
3
. «Συγκεκριµένα, η πρώτη υπογραφή του ιδρυτικού της «Νέας Σκηνής» είναι 

του Παλαµά και η τελευταία του Χρηστοµάνου
4
. 

  

Ο Χρηστοµάνος λοιπόν, που υπήρξε ο δάσκαλος και εµπνευστής του νέου θεατρικού 

οργανισµού, ενώ, όταν εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, ήταν καθαρευουσιάνος, γρήγορα 

µυήθηκε στο δηµοτικισµό και µάλιστα το πρώτο έργο που παίχθηκε στη «Νέα Σκηνή» σε 

καθαρή δηµοτική υπήρξε η   "Άλκηστις" του Ευριπίδη σε δική του µετάφραση, κάτω από τις 

γνωστές φωνασκίες των καθαρευουσιάνων. Ο Χρηστοµάνος, παρότι άνοιξε το δρόµο για το 

νεοελληνικό θέατρο, δεν µπόρεσε να συνεχίσει το έργο του, γιατί η "Νέα Σκηνή" σε λίγο 

έκλεισε από µεγάλα κυρίως οικονοµικά εµπόδια. Ο ίδιος ο εµπνευστής της έχασε την 

περιουσία του ολόκληρη σ’ αυτή την προσπάθεια
5
, φαινόµενο συνηθισµένο για όσους 

παραδίνονται στον έρωτα του θεάτρου και στις µεγάλες περιπέτειες που αυτό συνεπάγεται. 

Παρότι, λοιπόν, ο  Παλαµάς υπήρξε από τα ιδρυτικά µέλη της «Νέας Σκηνής», οι 

οικονοµικές δυσκολίες της και η σύντοµη κάµψη της δεν επέτρεψαν να ανεβεί η Τρισεύγενη 

από τη «Νέα Σκηνή». Η αλήθεια είναι πως ο Χρηστοµάνος είχε κάποιες αντιρρήσεις για 

ορισµένες σκηνές της Τρισεύγενης, ιδίως από το φινάλε της, µε το θάνατο της ηρωίδας που 

ήπιε το φαρµάκι. Αυτό φαίνεται από εκµυστηρεύσεις του ίδιου του Παλαµά, που λέει:  

"Ακόµα και ο Χρηστοµάνος ποθούσε να την ανεβάσει (την "Τρισεύγενη") και µάλιστα προχώρησε 

κάπως περισσότερο στην εργασία. Ήθελε όµως να κάµω µερικές τροποποιήσεις. Φυσικά δεν µπορούσαν 
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να γίνουν"
6
.  

 

Και αλλού, σε άλλη συνέντευξη σε εφηµερίδα διαβάζουµε: 

 

  "Ο ποιητής µου είπεν, ότι την "Τρισεύγενη" εζήτησε πρώτα να παίξει ο Κωνστ. Χρηστοµάνος 

στη "Νέα Σκηνή" του. Ο Κωστής Παλαµάς την έδωσεν, αλλ’ όταν ο Χρηστοµάνος ηθέλησε να περικόψει 

διάφορα µέρη, απηγόρευσε τη διδασκαλία".
7
  

 

Ο Παλαµάς είναι κατά των παρεµβάσεων στο έργο του δραµατουργού. Αυτό το τονίζει 

κατηγορηµατικά ακόµη και στον πρόλογο της Τρισεύγενης, όπου κάπου λέει: 

      

  "Κι  ακόµα και ποτέ δεν πρέπει να λησµονεί ο υποκριτής – χρησιµοποιεί αυτόν τον όρο αντί του 

ηθοποιού ο Παλαµάς- , πως όσο κι αν είναι τεχνίτης ανεξάρτητος, πάντα είναι οργανοπαίχτης της 

µουσικής του ποιητή. Φτάνει να του προσφέρει ο ποιητής όλα όσα του χρειάζονται για να τη δείξει την 

τέχνη του. Και πρώτα, ανάγκη να καταλάβει το νόηµα το γενικό που εµψυχώνει το έργο του, τον τόνο που 

απλώνεται µέσα στο έργο, και µε κείνο να ταιριάξει το παίξιµό του, δίνοντας την παράσταση την πιο 

πλαστική και την πιο ζωντανή, µα πάντα πιστή, της ποιητικής ιδέας. Έπειτα, δεν πρέπει από τη γλώσσα του 

δραµατικού έργου, του γραµµένου από τον ποιητή, τίποτε, µήτε ν’ αλλάζει, µήτε να µετατοπίζει ο 

υποκριτής. Όλα έχουν τον τόπο τους µέσα στα λόγια του ποιητή, και το πιο ελαφρό µετατόπισµα µπορεί να 

γκρεµίσει ολόκληρον  οµορφιάς οικοδόµηµα"
8
. 

 

 Ύστερα από τη γνωστοποίηση αυτών των απόψεων του Παλαµά, ερµηνεύεται η 

άρνησή του στο Χρηστοµάνο της αλλαγής κάποιων σηµείων της Τρισεύγενης.. Ίσως αυτό, 

αλλά και αυτού του είδους οι παρεµβάσεις να αποτέλεσαν και τους λόγους που ο Παλαµάς 

δεν ξαναέγραψε άλλο, απόκλειστικά δικό του, θεατρικό έργο. 

 

Θα προσέξατε ότι στις 27 Φεβρουάριου 1901 πραγµατοποιήθηκε  η ιδρυτική της 

"Νέας Σκηνής" και στις 27 Φεβρουάριου 1943,την ίδια ακριβώς µέρα, 42 χρόνια µετά, ο 

Παλαµάς ήταν νεκρός. ∆εν επισηµαίνω αυτήν την ταύτιση των ιστορικών αυτών 

ηµεροµηνιών για κανένα ιδιαίτερο λόγο. Απλά δείχνω το πως καµιά φορά, ορισµένες 

ηµεροµηνίες διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο σε µεγάλες στιγµές της ιστορίας και της ζωής. 

 

 Τα διάφορα άρθρα και κριτικά σηµειώµατα του Παλαµά µε θεατρικά ζητήµατα είναι 

παρά πολλά και τον αναδεικνύουν σε ένα βαθύ γνώστη της θεατρικής τέχνης. Στη συλλογή 

του Γράµµατα Α΄ 
9
 υπάρχει εκτενές άρθρο του 17 σελίδων µε τίτλο «Η Ηθική του Θεάτρου». 



 32

 

Παραθέτω δυο µικρά αποσπάσµατα από το άρθρο αυτό: 

 

 "Το θέατρο δεν είναι για να διδάσκει τα παιδιά το φόβο του Θεού, ούτε τους µεγάλους τα χρηστά ήθη, 

ούτε τις γυναίκες τη νοικοκυροσύνη, ούτε τους γέρους πώς θα σώσουν την ψυχή τους, ούτε τον ταµία 

πώς να µην κλέβει, ούτε το δικαστή πώς να µη τον δωροδοκούν. Το θέατρο είναι για να συγκινεί, µε 

κάποιον τρόπο και σ’ έναν τόπο ξεχωριστό, πανηγυρικώτερα, έστω, κοινωνικώτερα, τον ολόκληρο τον 

άνθρωπο, όπως και κάθε έργο τέχνης, όσο διαφορετικό κι αν είναι να κοιτάζεις εικόνα, το να διαβάζεις 

βιβλίο, και το ν’ ακούς και το να βλέπεις δράµα. Μας προσµένει και µας συνεπαίρνει και στο θέατρο η 

λαχταρά η νοητική. Πρέπει κ’ εκεί να κεντηθεί µαζί η καρδιά και η σκέψη, και να χαρεί η ψυχή µας 

χαρά που στέκει χωριστά κι από την απόλαυση των αισθητηρίων κι από την απλή διασκέδαση". 

 

Και παρακάτω στο ίδιο άρθρο µας µιλάει για την ελευθέρια των λέξεων που χρησιµοποιεί το 

θέατρο και για τις πήγες απ’ όπου ο θεατρικός συγγραφέας αντλεί τα θέµατά του: 

                                      

               «...∆εν πρέπει να συγχύζεται η ελευθεροστοµία της Τέχνης µε τους κανόνες της καλής 

συµπεριφοράς. Τα λόγια που µας ενοχλούν αν τ’ ακούσουµε σε µια σάλα, µπορεί να είναι γεµάτ’ από ζωής 

χυµό, στη σκηνή επάνω. Το δείνα κίνηµα σε µια λέσχη, φανέρωµα κακής ανατροφής, σφραγίζει απάνω στη 

σκηνή µε του µεγάλου τη βούλα  ένα ποιητή ή έναν υποκριτή. Σαλόνια και λέσχες και παλάτια και 

χαµόσπιτα και καπηλειά και πορνεία, όλα χρησιµεύουν του δραµατογράφου για τον τύπο ή την ψυχή που 

ζητάει να ψαρέψει απ’ όλα
.
 πότε από δω, πότε από κει.(......).Ο Αριστοφάνης και ο Σαιξπήρος πρέπει ν’ 

αφορεστούν και πρέπει να καούν, αν κριθούνε σύµφωνα µε τον κώδικα του Saνοir-Viνre». 

 

 Στη συλλογή «Γράµµατα Β΄»
10

  υπάρχει το εκτενές άρθρο 10 σελίδων µε τίτλο «Το 

θέατρο και το τραγούδι», µε αφορµή µια επιστολή στην εφηµερίδα «Εστία» (1904), όπου 

γράφει ανάµεσα σε άλλα για την αξία της δηµοτικής γλώσσας και του δηµοτικού τραγουδιού 

στη δηµιουργία του θεάτρου, κάνοντας αναφορά στα έργα του Χορτάτζη: 

  

                   «∆ε θα ξανασταµατήσω σε ό,τι άλλοτε είπα. Όπως πλάστηκε η ποίησή µας γυρίζοντας πρώτα-

πρώτα στον κόσµο και στη γλώσσα του δηµοτικού τραγουδιού, έτσι και το δράµα θα γίνει, από τέτοιο 

γυρισµό προς την ίδια πηγή. "Η θυσία του Αβραάµ" και η «Ερωφίλη» βαραίνουνε στη ζυγαριά της τέχνης 

όσο δε βαραίνουν όλα µαζί τα παντός είδους σκηνικά έργα που µαστόρεψαν και µαστορεύουν εδώ κ’ 

εκατό χρόνια σοφοί και µωρόσοφοι και γραµµατισµένοι και αγράµµατοι παντός είδους, που όλα µπορεί να 

τά  ’χουν, µα τους λείπει ένα, η πνοή ζωής. Κι αν έχουµε κάποια δραµατικά έργα µετρηµένα, έργα 

αλήθειας και οµορφιάς, αυτά βγαλµένα είναι από τα θαµατουργά νάµατα της δηµοτικής γλώσσας και του 

δηµοτικού τραγουδιού». 

 



 33

 Tο 1901 δηµοσίευσε το ποίηµα «Στέλλα Βιολάντη»
11

 αφιερωµένο στον  Γρ. 

Ξενόπουλο. 

 

                         ΣΤΕΛΛΑ ΒIΟΛΑΝΤΗ 

                               Στον Ξενόπουλο 

 

            -Ψυχή του θρήνου, 

             του µαρτυρίου και της θυσίας, 

             Στέλλα  Βιολάντη! 

             Μεσ’ στο µοσκόβολο νησάκι που ανασαίνει 

             µε την πνοή του γιασεµιού και µε του κρίνου, 

             µεγάλη φλόγα ερωτική χυµένη. 

             Επέταξε η ψυχή σου 

             µεσ’ από την ανήµερη τη φυλακή σου 

             για να οµορφήνει κάποια κόλασην  ιστορισµένη 

             από κανένα  ∆άντη,  

             Στέλλα Βιολάντη! 

             Στη φυλακή σου µέσα την ανήµερη 

             σου µοσκοβόλησα τη φρίκη σου 

             και σου έγινα όνειρό σου, 

             και τον ανάξιον αγαπητικό σου 

             τον έφερα ,όχι ως είτανε µπροστά σου, 

             τον έφερα καθώς τον ελαχτάριζεν  

             η δυνατή παρθενική καρδιά σου.         

             Και τη στερνή σου την πνοή 

             τη δέχτηκα και τήνε ξεπροβόδησα 

             στων τρυγονιών τους θρήνους, 

             στων καθαρών νερών τα µουρµουρίσµατα, 

             και στους ολόευωδους κι ολάσπρους κρίνους. 

             Και τη στερνή σου την πνοή 

             τη βοήθησα να πάει να ζωντανέψει 

             σε κάποιους άλλους κόσµους πιο µεστούς 

             κάποια καρδιά βαθύτερη 

             κι ευγενικώτερη µια σκέψη. 

             Κ’  έγινα µούσα σ’ ένα ποιητή, 

             και του ψιθύρισα να σε ιστορίσει. 

             Είµαι η φτωχούλα η ρεζεντά 

             που είχα ανθίσει 

             στης φοβερής σοφίτας σου την άκρη, 
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             και γύρω στη σκληράδα των ουτιδανών 

             κι απάνω στο σκληρό του πάθους σου διαµάντι 

             εγώ είµουνα το δάκρυ 

             που ο βαθύς σου πόνος 

             το είχε στερέψει από τη βρύση τω µατιώνε σου 

             Στέλλα Βιολάντη! 

                     

                                                                     (1901, "Η Πολιτεία και η Μοναξιά" )                      

         

 

Το ίδιο έτος που δηµοσιεύτηκε η «Τρισεύγενη», η µεγάλη ηθοποιός, νέα τότε, Μαρίκα 

Κοτοπούλη απάγγειλε το ποίηµά του «Το Χαίρε της Τραγωδίας» στην πρεµιέρα και πριν από 

την παράσταση της Ορέστειας (1 Νοεµβρίου 1903), µεταφρασµένης σε µεικτή γλώσσα Από 

τον Γ. Σωτηριάδη, γεγονός που αποτέλεσε το έναυσµα σφοδρών οχλαγωγικών επιθέσεων 

φοιτητών εναντίον του (Ορεστειακά, 1 Νοεµβρίου 1903). Στο άρθρο του "Η τρικυµία της 

Ορέστειας"
12

, από τη συλλογή του «Γράµµατα Γ΄», καταλήγει ο ποιητής: 

 

                              «Με όσα ως τώρα σηµείωσα, περιωρίστηκα να παραστήσω την εντύπωση και την ιδέα ενός 

ανθρώπου που έτυχε ν’ ακούσει µια βραδιά την "Ορέστεια" στο Βασιλικό Θέατρο, και που δεν ξέρει , ή δεν θέλει 

να ξέρει τι είδους πράγµατα γέννησεν  έξω από το θέατρο η παράσταση της "Ορέστειας". Προτού ν’ αρχίσει η 

παράσταση της πρώτης βραδιάς, µια καλή υποκρίτρια, η νέα Κοτοπούλη είπε το "Χαιρετισµό της Τραγωδίας" 

προς τον Αισχύλο, το ποίηµα που ο κ. Στεφάνου του Βασιλικού Θεάτρου µε παρεκάλεσε να γράψω επίτηδες για τη 

βραδιά. Το αναφέρω το ποίηµα, µόνο και µόνο για την προφητική του σηµασία. Μάλιστα, ανάµεσα σε άλλα 

κράζει µέσα σ’ αυτό η Τραγωδία προς τον ποιητή της "Ορέστειας": "Την τρικυµία την τραγική ξυπνάς! "Κ’ έγινα 

προφήτης. Ο Αισχύλος µας άναψε τρικυµία. Ευτυχώς έξω από το θέατρο». 

                        

                                                 ΤΟ ΧΑIΡΕ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ∆IΑΣ 
 13

 

 

                             Στη δα Μαρία Κοτοπούλη που τους είπε τους στίχους τούτους από τη σκηνή του 

Βασιλικού  Θεάτρου, την αλησµόνητη βραδιά που πρωτάνοιξε µε την παράσταση της Αισχυλικής 

"Ορέστειας". 

                                                                       'Ολολύξατε  νύν επί µολπαίς. 

                                                                           Αισχύλος (Ευµενίδες)      

 

        Μ’ έκραξες; έρχοµαι από πέρα, 

        χαίρε! Σ’ εσέ το χαίρε, ώ πλάστη και ώ πατέρα! 

        Είµαι η βασίλισσα της Τέχνης , είµαι η Τραγωδία. 

        Στης παναρµονικώτατης Αθήνας τον αέρα 
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        όλα είναι σαν αγάλµατα, βλαστάρια ενός Φειδία, 

        όλα, και τα καλά του νου, σαν τα καλά της πλάσης
.
  

        και µέσα σε όλα ένας εσύ δεν είσαι για να µοιάσεις. 

        Του Λόγου υψώνεσαι Όλυµπος και Καύκασος µαζί, 

        και σα θεός που µε την τρίαινα ενεργεί, 

        στο µεγαλόπρεπο άπλωµα της θάλασσας του Οµήρου 

        την τρικυµία την τραγική ξυπνάς,  κ’  ενός ονείρου 

        τιτανικού σπαράζει ανατριχίλα 

        και τα φτερά του λογισµού και της καρδιάς τα φύλλα, 

        βογκάει της Μοίρας το αίνιγµα, κλαίει της ψυχής το κλάµα, 

        θεοί µε υπέρθεους θνητούς 

        µάχονται κι αστραποβροντάν στο λυρικό σου δράµα
.
 

        Άτλαντας µέσα του ένας νους βαστά τους ουρανούς. 

        Της Τέχνης είµαι το άνθισµα το υπέρτατον εγώ. 

        Από τον κόσµο ιέρεια γυρίζω στο ναό. 

        ∆εν ήρθα από τα γνώριµα ιερά των Ελικώνων, 

        σαν πρώτα γύρω µου οι Αρχαίοι δεν κελαϊδάνε Μύθοι
.
 

        ώ δρόµοι µακροτάξιδοι στ’ αλλάσµατα των αιώνων! 

        Από το βάρβαρο έρχοµαι, γυρίζω από το Σκύθη. 

        Χειµώνες τώρριξαν αλλού το πλάνο µου καράβι, 

        Σοφία η Αττική θεά Φέγγει µακριά στα ξένα, 

        και µ’ ηύρανε κ’ ερωτικά µε χάιδεψαν εµένα 

        Λατίνοι, Φράγκοι, Γερµανοί και Σλάβοι. 

        Σαιξπήροι και Κορνήληδες και οι Κάλδερον και οι Γκαίτε 

        µε το δικό µου τον καηµό, µε το δικό µου γάλα 

        τ’ ανάθρεψαν τα ωραία τους παιδιά και τα µεγάλα. 

        ............................................. 

        ............................................. 

        Άνθισα στην Ανατολή και πέρασα στη ∆ύση
.
 

        χίλιων  εθνών, µύριων ψυχών πόλεµους, πόθους, µίση, 

        τ’ ανάστησεν ο λόγος µου και το παιγνίδισµά µου, 

        και µέσ’ στις άλλες µου αδερφές κι απ’ όπου κι αν περνούσα 

        είµουν των άλλων ταίριασµα κι όλων κορώνα, η Μούσα. 

        .............................................. 

        .............................................. 

        Πατέρα, Φέρε µε ξανά στα ύψη σου, και δος  µου 

        µέσ’ στ’ άψαχτα τα βάθη µου κι άλλη φορά να κλείσω 

        το µέγα θάµα του θεού, τ’ ανθρώπου και του κόσµου, 

        και να το παραστήσω 
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        σαν όταν το λειτουργικό φορούσες µου χιτώνα, 

        και στα µαλλιά µου κάρφωνες την ορφική κορώνα, 

        κι απ' όσα θρέφει τέρατα γη, θάλασσα, και αέρας, 

        ζωγράφισες αγνάντια µου σαν πιο τεράστιο τέρας 

        το υπέρτολµο το φρόνηµα στον άντρα, 

        και στης γυναίκας την ψυχή 

        τη λαύρα την ερωτική, 

        των πάντολµων υφάντρα. 

        ............................................... 

        ............................................... 

        (Για ιδές, η Ελλάδα σου! ναός
.
  ναός, και είν’ όλα άδεια, 

        βουβά, σβυσµένα, θησαυροί, βωµοί, Πυθίες, λατρείες, 

        και σκύλες του Άδη µέσα του και του χαµού κοπάδια 

        στα µάρµαρά σου θρονιαστές ουρλιάζουν οι Ερινύες). 

        

        Ένα όραµα, ένα όραµα, φως και φτερά του νου! 

        Πάλε σαν πρώτα, απ’ τα βαθιά του αµέτρητού σου τραγουδιού 

        κάµε η Ελλάδα να υψωθεί 

        σε Ανατολή και ∆ύση, 

        που είναι του µέτρου η µουσική και της υγείας η βρύση, 

        η Ελλάδα
.
 χαµογέλα της, αγέλαστε ,κ’ εσύ! 

 

                                           ( 1903 ) 

 

 

       Κάµε ένα όραµα, λοιπόν , φως και φτερά του νου! 

       Κάµε η Ελλάδα να υψωθεί σε Ανατολή και ∆ύση! 

 

Αυτή είναι η τελευταία επίκληση της τραγωδίας προς τον πατέρα της τον Αισχύλο! 

 Κι εδώ γεννιέται εύλογα το δικό µου ερώτηµα  σε αντίθεση µε κείνον το 

χαρακτηρισµό που, όπως σας προανέφερα, απέδωσε ο Γ. Σιδέρης στον Παλαµά, ότι είναι 

δηλαδή αντιθεατρική ιδιοσυστασία. Πώς είναι δυνατόν να λέµε ότι είναι αντιθεατρική 

ιδιοσυστασία ο Παλαµάς, όταν στον Αισχύλο, τον κορυφαίο των τραγικών, και στην τέχνη 

της τραγωδίας καταφεύγει και εναποθέτει τις ελπίδες του να κάνουν ένα όραµα, για να 

υψωθεί η Ελλάδα σε Ανατολή και σε ∆ύση;        

 Έχω τη γνώµη ότι η σύγκριση µε το ότι ο Παλαµάς είναι κυρίως ποιητής και το ότι 

δεν έρριξε το βάρος της δηµιουργίας στο θέατρο οδήγησαν το Γ. Σιδέρη στην παραπάνω 
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διαπίστωση, που ίσως θα µπορούσε να οδηγήσει σε παρανοήσεις και που µάλλον αδικεί τον 

ποιητή. ∆εν µπορεί να ισχυρισθεί κανένας ότι ο Παλαµάς είναι σπουδαίος δραµατουργός. Το 

µοναδικό του θεατρικό έργο έχει σίγουρα σκηνικές αδυναµίες. Εξάλλου το γεγονός ότι οι 

διάφορες συγκυρίες, τις οποίες ανέφερα πιο πάνω, ίσως δεν του επέτρεψαν να ξανασχοληθεί 

µε άλλο θεατρικό έργο, τον έκανε να νιώθει την Τρισεύγενη  ως τη χαµένη κόρη του, (αυτό 

τουλάχιστον φαίνεται από τίτλο δηµοσιεύµατος στην εφηµερίδα «Έθνος»- 8 Νοεµ.1935 - που 

λέει: ‘‘ Η "Τρισεύγενη" η άτυχη κόρη του Παλαµά που θα τελέσει επιτέλους τους γάµους της στο Εθνικό’’  

και αναφέρεται στην πρώτη τελικά επίσηµη παρουσίαση µε αφορµή τα 50 χρόνια της 

λογοτεχνικής παρουσίας, τότε, του Παλαµά, από το Εθνικό Θέατρο και σε σκηνοθεσία της 

«Τρισεύγενης» από τον ∆. Ροντήρη και την Κατίνα Παξινού στον οµώνυµο ρόλο ). 

 

  ∆εν είναι εξάλλου µοναδικό φαινόµενο ο Παλαµάς να µην έχει γράψει, παρότι 

µεγάλος ποιητής, επιτυχηµένο θεατρικό έργο, από την άποψη της σκηνικής οικονοµίας. Το 

ίδιο φαινόµενο θα το συναντήσουµε και στο Σικελιανό, τον εµπνευστή της ∆ελφικής Ιδέας 

και αναγεννητή  της αρχαίας τραγωδίας στη σύγχρονη Ελλάδα και για τον οποίο κανένας δεν 

µπορεί να ισχυρισθεί ότι έχει αντιθεατρική ιδιοσυστασία, στο Ρίτσο επίσης κ.λπ. 

Θα επικαλεστώ στο σηµείο αυτό και µια αντίστοιχη περίπτωση µε έναν Iταλό δηµιουργό, τον 

Ντ’ Αννούντσιο, από τον οποίο φαίνεται ότι ο Παλαµάς έχει κάπως επηρεασθεί, και η οποία 

συνηγορεί σε όσα ισχυρίζοµαι. Παραθέτω ένα µικρό απόσπασµα και αφήνω τα 

συµπεράσµατα για σας: 

 

 Ο µέγιστος θεατρικός συγγραφέας της σύγχρονης Iταλίας, ο Λουίτζι Πιραντέλο σε 

ένα δηµοσίευµά του µε τίτλο «Η ∆ράση εµπεριέχεται στο Λόγο»
14

  λέει: 

 

  «Κι εδώ ακριβώς είναι που υστερούν τα έργα, ας πούµε, του Ντ’ Αννούντσιο. Μοιάζουν να έχουν 

µάλλον επινοηθεί Από τον συγγραφέα τους, παρά να έχουν πλαστεί από αυθύπαρκτα πρόσωπα. Είναι έργα 

βγαλµένα από πένα, όχι από τη ζωή. Πρόσωπα χωρίς ζωή αυθύπαρκτη, ισοπεδωµένα κάτω από την 

προσωπικότητα του συγγραφέα. Επειδή ωστόσο δεν µ’ αρέσουν οι παρανοήσεις, βιάζοµαι να πω ότι 

διαφωνώ ριζικά µε τους λίγους εκείνους που ονοµάζονται "επαγγελµατίες συγγραφείς του Θεάτρου", οι 

οποίοι, όπως ήταν φυσικό, υποδέχτηκαν τα έργα του Ντ’ Αννούντσιο µε µια συγκατάβαση γεµάτη σεβασµό, 

µε κατανόηση, θα έλεγα, για το καπρίτσιο ενός διάσηµου συγγραφέα που σε άλλους τοµείς θαυµάζεται 

πολύ και γι’ αυτό τώρα που καταπάτησε ξένα οικόπεδα και µοιάζει έξω από τα νερά του, τον 

αντιµετωπίζουµε µε επιείκεια, επειδή "δεν έχει πείρα στα τερτίπια του θεατρικού επαγγέλµατος"(.....).Οι 

επαγγελµατίες αυτοί συγγραφείς...."για να προσδώσουν (στα έργα τους) και µια επίφαση λούστρου τα 

πασπαλίζουν µε µερικά ανέκδοτα απ’ αυτά που λέγονται στις κοσµικές συναναστροφές και στους δρόµους, 
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προσθέτουν και µια δικολαβίστικη αγόρευση της πεντάρας, και το έργο τους αποχτάει "πατίνα". Στα έργα 

τους όλοι οι χαρακτήρες µιλούν µε ίδιο οµοιόµορφα κακότεχνο τρόπο, χωρίς διαφοροποίηση στο ύφος του 

καθενός. Ο Ντ’ Αννούντσιο γράφει κακά έργα, αλλά τουλάχιστον ξέρει να χειρίζεται το λόγο. Οι υπόλοιποι 

δεν έχουν ούτε αυτό το χάρισµα.» 

 

 Αν θέλαµε να κάνουµε έστω και µια µικρή σταχυολόγηση γνωµών και αναφορών από 

το έργο του Παλαµά σε θέµατα θεάτρου, θα χρειαζόµασταν αρκετές σελίδες και αρκετό 

χρόνο για κάτι τέτοιο. Εντελώς ενδεικτικά αναφέρουµε το σηµείωµα «Επαρχιακόν Θέατρον» 

(1895), Από το βιβλίο του Περασµένα χρόνια
15

, το άρθρο του µε τίτλο «Θεατρολογήµατα» 

από τον τόµο Μελέτες και άρθρα (1920-1926)
16

, το άρθρο του «Θεατρικαί εντυπώσεις», που 

αναφέρεται στην ηθοποιό Ευαγγελία Παρασκευοπούλου, από τον τόµο «Μελέτες και άρθρα» 

(1884-1897)
17

, το άρθρο του «Το Θέατρον και αι προλήψεις», από τον τόµο «Μελέτες- 

Άρθρα-Σηµειώµατα» (1897-1907)
18

, το άρθρο του «∆ια το Βασιλικόν Θέατρον και δια την 

∆ραµατικήν Σχολήν του Ωδείου» (1903), «Συνεντεύξεις και έρευνες»
19

, το εκτενές άρθρο του 

«Για το ∆ράµα, όχι για το Θέατρο» (1907)
20

  και άλλα πολλά. Βλέπουµε δηλαδή ότι ο 

Παλαµάς µπορεί να µην έγραψε πέρα από την Τρισεύγενη άλλο θεατρικό έργο, αλλά πολύ 

συχνά η πένα του µας έδωσε εκτενείς αναφορές και κριτικά σηµειώµατα για τα θεατρικά 

πράγµατα. 

 Για την Τρισεύγενη µιλήσαµε και πιο πάνω. Ωστόσο θα κάνουµε µια εκτενέστερη 

αναφορά στο έργο αυτό του Παλαµά. Τι είναι λοιπόν η Τρισεύγενη του Παλαµά; Είναι το 

µοναδικό θεατρικό έργο (δράµα σε 4 µέρη, όπως το χαρακτηρίζει ο ποιητής).  

 

  Η Τρισεύγενη είναι η προσωποποίηση της ορµής της δηµοτικιστικής ψυχής. Γράφει ο 

Γ. Σιδέρης σχετικά: 

 

   «Ο Παλαµάς έκανε τραγική ηρωίδα τα όσα  αισθανότανε για την ορµή της δηµοτικιστικής ψυχής προς το 

υψηλό, το τέλειο, το ξεχωριστό -κάτω και από την επίδραση του Νίτσε, θεότητας επιβλητικής του καιρού 

του- και αν, στο τέλος, η Τρισεύγενη πεθαίνει, τούτο δε σηµαίνει καθόλου πως η δηµοτική πρόκειται να 

σβήσει. Ας θυµηθούµε ότι, πολλές φορές, προβάλλουµε το κακό που θα έρθει, εάν οι άλλοι βλάψουν τις 

προσπάθειές µας, σα για να τους απειλούµε για να µη φτάσουν σε αποτελεσµατικό σηµείο τα εµπόδιά τους, 

σα να θέλουµε να γλυτώσουµε, από πριν, από µια πιθανή αποτυχία. Ο θάνατος, εννοείται, σε φινάλε, 

προξενεί µεγαλύτερη εντύπωση. Θα είχε κάνει ο Παλαµάς τέτοιες οµιλίες µε το Χρηστοµάνο στις πρώτες 

τους αγαπηµένες συναντήσεις. Από ένα  γεγονός που κάποτε θα το άκουσε, από τον πυρήνα µιας ερωτικής 

ιστορίας, µε µιαν, επί πλέον επίδραση από το Ντ’ Αννούτσιο, η ποιητική του αξία, δηµιουργεί ένα 

σηµαντικό δράµα και η δικαίωση του δε βρίσκεται µόνο στις καρδιές των δηµοτικιστών παρά και στην 
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απόλαυση των θεατών, που του εχάρισαν την  επιτυχία. Η "Τρισεύγενη" βρίσκεται στο κατώφλι εκείνο της 

ηθογραφίας που µε το Χορν και το Μπόγρη, θα δώσει άξια έργα, ο Παλαµάς όµως έδωσε την πιο εκλεκτή 

ποιότητά της. Το ποιητικό δράµα έχει κερδίσει τον καλύτερο θρίαµβό του, αν και, βέβαια, και στην 

"Τρισεύγενη" δε λείπουν οι σκιές: Το Β' µέρος ενοχλεί µε τις πολύλογες διηγήσεις γνωστών µας 

πραγµάτων. Το Γ' µέρος είναι περισσότερο γοργό, αλλά, στο σύνολο η δύναµη του ποιητή επιβάλλεται και 

οι σκηνές του θανάτου, που εξ αιτίας τους- δεν ήτανε " θεατρικές" κατά το Χρηστοµάνο- δεν ανέβηκε το 

παλαµικό δράµα, αυτές αιχµαλωτίσανε το κοινό, στις παραστάσεις».
21

 

 

Αλλά και ο Κ. Θ. ∆ηµαράς
22

  γράφει για τη συµβολική αξία που έχει η Τρισεύγενη, η 

οποία... 

  

«….είναι σύµβολο της ελληνικής ψυχής, σύµβολο της λαϊκής γλώσσας, σύµβολο πιο καθολικά, της 

εµορφιάς. Το πλαίσιο, πάλι λαογραφικό, για να εξαρθεί ευκολώτερα ο συµβολισµός. Μα όπως ο 

Παλαµάς δεν σταµάτησε στην ηθογραφία, έτσι και δεν εξέπεσε στην αλληγορία. ΤΑ πρόσωπα της 

"Τρισεύγενης" είναι ζωντανά, βγαλµένα µέσ’ από την επαρχιακή ζωή, όσο κι αν ο λόγος τους 

παρουσιάζεται κάποτε πιο λυρικός απ’ όσο θα απαιτούσε ο ρεαλισµός. Εξάλλου η κίνηση και η πλοκή 

είναι αρκετές ώστε να µπορούµε να µιλήσουµε εδώ για σκηνικό έργο κι όχι απλώς για πεζογράφηµα 

θεατρικής µορφής».. 

 

 Σε επιστολή του ίδιου του Παλαµά στην εφηµερίδα «Αθηναϊκά Νέα» 17 Νοεµ. 1935, 

αναφέρονται ωστόσο ανάµεσα στα άλλα και τα ακόλουθα: 

 

   «......Η "Τρισεύγενη" και ο "Θάνατος του Παλληκαριού", είναι συγγενή βλαστάρια, το διήγηµα και το 

δράµα. Γιατί και τα δυο είναι βγαλµένα από την ίδια χώρα που έζησα παιδί και από τους ίδιους 

ανθρώπους. Το Παλληκάρι υπήρξε, αρρώστησε και πέθανε. Και η Τρισεύγενη υπήρξε, φαρµακώθηκε και 

πέθανε. Και των δυο έµαθα την ιστορία από µια λαϊκή γυναίκα που µας έπλενε, µα έλεγε τις ιστορίες µε την 

έµπνευση που κάνει τα ωραία δηµοτικά τραγούδια µας.(...) Πόσες φορές την Τρισεύγενη την είχα στη 

µνήµη µου δε θυµούµαι τώρα.(...) η Τρισεύγενη, την είχα δεν την είχα στο κεφάλι µου, βγήκε από το 

σπρώξιµο του κ. Στεφάνου, στενού φίλου µου τότε, που είτανε στο Βασιλικό Θέατρο διευθυντής 

νοµίζω....." Στη συνεχεία αναφέρει για τις θαυµάσιες κριτικές που είχε από διανοούµενους της εποχής. Ένας 

από αυτούς, ο Κονεµένος, σε γράµµα που του έστειλε και που είναι δηµοσιευµένο στη δεύτερη έκδοση της 

"Τρισεύγενης" ( σπάνια έκδοση του 1915 σε σαράντα αντίτυπα ), αναφέρει ότι δεν διάβασε άλλο ωραιότερο 

έργο "ύστερ’ από τα ποιήµατα του Σολωµού". Λέει επίσης ο Παλαµάς στο ίδιο γράµµα ότι: "Τρεις τέσσερις 

θίασοι, της Κυβέλης ,της Κοτοπούλη, δοκίµασαν να  το παραστήσουν, και άλλοι ακόµη, κ’ ένας θίασος 

ερασιτεχνών, µα όλοι στο τέλος το παραιτούσαν. Κατάντησε να το παροµοιάζω µε κόρη που πολλοί την 

αρρεβώνισαν και κανείς δεν την παντρεύτηκε. Άσχετα ή σχετικά νοµίζω πως η δυσκολία της είχε πηγή την 

αυστηρή της απλότητα, όλη από εσωτερικότητα και από στυλιζαρισµένη ευρυθµία, χωρίς καµιά εξωτερική 

περιπέτεια, από το ύφος της το ποιητικό...»
23
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  Θα επιµείνουµε όµως λίγο Ακόµη µε την Τρισεύγενη. Το δράµα εκτυλίσσεται σε ένα 

µέρος της Ρούµελης, κοντά στη θάλασσα προ σαράντα χρόνων, γύρω στο 1862 περίπου. Ο 

τόπος, αν και δεν αναφέρεται, είναι το Μεσολόγγι. 

  

 Τα πρόσωπα του έργου είναι: 

 

              Ο ∆ενδρογαλής, νοικοκύρης 

              Ο Πέτρος Φλώρης , καραβοκύρης 

              Ο Πάνος Τράτας , µάστορας καραβιών                                

              Ο Κάραλης, θαλασσινός 

              Ο Κώστας Μπουρνόβας, αγροφύλακας 

              Ο Νίκαρος, βιολιτζής 

              Η γυναίκα του ∆ενδρογαλή 

              Η Τρισεύγενη, θυγατέρα του ∆ενδρογαλή, από την  πρώτη του γυναίκα   

              Η Κυρά Αλτάνα και η  Κυρά Καλή (δύο παντρεµένες γυναίκες της γειτονιάς) 

              Η Πραξιθέα  και  η Ποθούλα ( κορίτσια)    

              Γυναίκες και άνδρες 

 

Η υπόθεση του έργου είναι η εξής: 

  

 Η Τρισεύγενη ερωτεύεται τον Πέτρο Φλώρη και η αγάπη της γι’ αυτόν την οδηγεί 

στο να τον  παντρευτεί κρυφά από τον πατέρα της ,επειδή ο ∆ενδρογαλής τρέφει µίσος για το 

Φλώρη εξαιτίας µιας παλιάς έχθρας προς τον πατέρα του Φλώρη. Μετά το γάµο ο Φλώρης 

µπαρκάρει µε το καράβι του και µένει να παραστέκει την Τρισεύγενη ο Πάνος Τράτας, που 

είναι και κουµπάρος τους, µια που τους στεφάνωσε κιόλας. Η Τρισεύγενη, φύση ανυπόταχτη 

όπως είναι, κατά την απουσία του Φλώρη προβαίνει σε πράξεις , χωρίς τίποτε το πονηρό, 

όπως θα λέγαµε σήµερα, αλλά που δεν ταιριάζουν και σε νεόνυµφη, σύµφωνα µε την 

επικρατούσα κοινή αντίληψη τότε. Γλεντάει σε γάµους και γιορτές, χρεώνεται από κάποιον 

αντίζηλο του Φλώρη, τον Κάραλη, για να βοηθάει τους συνανθρώπους της , και µάλιστα 

χορεύει και µαζί του σε κάποιο  πανηγύρι, εµφανίζεται γενικά ως σπάταλη γυναίκα και δεν 

ακούει τις συµβουλές του Τράτα, ο οποίος στο τέλος στέλνει µήνυµα στον άνδρα της, το 

Φλώρη, να γυρίσει και να συµµαζέψει τη γυναίκα του. Με την επιστροφή του Φλώρη η 

Τρισεύγενη τα αρνιέται όλα αυτά και προσπαθεί να αναζωπυρώσει τον έρωτά του για το 
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πρόσωπό της, πράγµα που δεν το καταφέρνει, αφού ο Φλώρης προτιµάει να γυρίσει πάλι στη 

θάλασσα µε το καράβι του. Η Τρισεύγενη στην απόγνωσή της παίρνει φαρµάκι και φαρµα-

κώνεται. Σαν έµαθε ο Φλώρης το µαντάτο, πίστεψε πως ήταν ένα από τα καµώµατά της, για 

να τον κάνει να µην ταξιδέψει. ∆εν αναβάλλει ωστόσο το ταξίδι του κι έτσι η Τρισεύγενη 

πεθαίνει έρηµη και µοναχή, εφόσον ήταν ξεγραµµένη και από τον πατέρα της. Κοντά της 

είναι µόνο η Ποθούλα, η φίλη της, και άλλοι ξένοι άνθρωποι και γυναίκες της γειτονιάς. 

 Αφού η Τρισεύγενη πέθανε και ενώ την είχαν ακόµη στο σπίτι και την κλαίγανε οι 

γείτονες και οι γυναίκες του χωριού, επέστρεψε και ο άντρας της, ο Φλώρης, συντετριµµένος 

πια και βάζει τον Τράτα να τους διώξει όλους από το σπίτι,  για να µείνει µόνος µε τη νεκρή, 

την πανέµορφη Τρισεύγενη. Στο σηµείο αυτό και αφού έχουνε φύγει όλοι από το σπίτι, 

ακούγονται βήµατα κάποιου που αργά και βαριά ανεβαίνει τη σκάλα. 

 Ο Φλώρης εξαγριωµένος ρωτάει τον Τράτα:   "Πάνο Τράτα! Ποιος δαίµονας είναι πάλι! ∆ε θα µ’ 

αφήσουνε! Χριστέ!  Να γκρεµιστεί από τη σκάλα, Πάνο Τράτα, να γκρεµιστεί!". 

 Ο Πάνος Τράτας ανοίγει την πόρτα, σκύβει και κοιτάζει και λέει:"Αδύνατον. Αυτός που ανεβαίνει, δεν µπορώ 

να τόνε διώξω." 

 

 Παρουσιάζεται στην πόρτα ο ∆εντρογαλής, ο πατέρας της Τρισεύγενης που κι αυτός 

όσο ήταν ζωντανή την είχε διώξει από το σπίτι. Μ’ αυτή τη σκηνή τελειώνει και το δράµα.  

  

 Ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα της "Τρισεύγενης" από το Γ' µέρος, που από 

θεατρική άποψη παρουσιάζεται πιο γοργό και µε σκηνικές αρετές είναι και η σκηνή, όπου 

έχει προηγηθεί το πανηγύρι την προηγούµενη µέρα , στο οποίο η Τρισεύγενη χόρεψε µε τον 

Κάραλη και µάλιστα ο Κάραλης επισκέφτηκε την Τρισεύγενη κατά παράκληση της 

αρραβωνιαστικιάς του, για να την καλέσει στους γάµους τους. Ο Πάνος Τράτας, κουµπάρος 

της Τρισεύγενης και φίλος αδερφικός του Φλώρη, την επισκέπτεται στο σπίτι της, για να της 

κάνει παρατηρήσεις και συστάσεις ότι η συµπεριφορά της θα εξαγρίωνε τον άντρα της. Στη 

σκηνή παίρνουν µέρος η Τρισεύγενη, ο Πάνος Τράτας και η φίλη της Τρισεύγενης, η 

Ποθούλα. Το απόσπασµα στο οποίο αναφέροµαι και που για την οικονοµία του χώρου δεν 

παρουσιάζεται εδώ είναι το εξής, που είναι ένα καλό κοµµάτι, και για ανάγνωση ακόµη, για 

όσους έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν στο αντίστοιχο έργο:  

 

(Απόσπασµα από το Γ'΄ µέρος της «Τρισεύγενης»)
3
 

                                                           
3
 Το απόσπασµα παρουσιάστηκε µε τη µορφή θεατρικού αναλογίου από την Άννα Βαγενά, τον Κώστα 

Τσιάνο και την Ηλέκτρα. Γεννατά. (στο ρόλο της Ποθούλας). 
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Η σκηνή συµβαίνει στο σπίτι του Πέτρου Φλώρη. Γυαλοσκέπαστο λιακωτό. Ένας σοφάς πλατύς. Γάστρες µε 

λουλούδια Ένα τραπέζι µε ραψίµατα και µε λογής πανικά. ∆υο τρία καθίσµατα. Από τη µια µεριά η πόρτα της 

κρεβατοκάµαρας. Από την άλλη τη µεριά άλλη πόρτα που φέρνει στη σκάλα του σπιτιού. 

 

"   Η ΤΡIΣΕΥΓΕΝΗ (Από την πόρτα της σκάλας που ανεβαίνει κάποιος) 

          Καλώς τον κουµπάρο.       

 

          (Φαίνεται ο ΠΑΝΟΣ ΤΡΑΤΑΣ. Στέκει στης πόρτας το κατώφλι. Τραχιά κι αγέλαστα) 

    

   ΠΑΝΟΣ ΤΡΑΤΑΣ. Κυρά κουµπάρα, καλά δεν το  ’καµες. 

   ΤΡIΣΕΥΓΕΝΗ. Πώς µπένεις έτσι στο σπίτι µου; 

   ΠΑΝΟΣ ΤΡΑΤΑΣ ............................. 

           .................................. 

 

    ΠΟΘΟΥΛΑ.   Κυρούλα µου µια χάρη, µια φορά θα σου ζητήσω. Μην πας, µην πας σ’ αυτόν το γάµο. ∆εν 

ξέρω πώς µου φαίνεται  µια  κακοσηµαδιά για σένα. Μην πας, µην πας. 

   ΤΡIΣΕΥΓΕΝΗ. Ποθούλα µου, δε θα στην  κάνω Αυτή τη χάρη.(Σκύβει και την φιλεί) Ύστερα αποφασισµένη 

και ακράτητη.) Θα πάω και θα παραπάω! Έλα να σου δείξω τι θα φορέσω αύριο. 

          Πέρασε κι αύριο τ’ απόγιοµα νωρίς για να µου βοηθήσεις το στόλισµα. Θα πάω. Πρέπει. 

  

              (Προχωρούν προς την κρεββατοκάµαρα.) " 

 

  

 Η Τρισεύγενη άργησε να παιχθεί ως θεατρικό έργο. Την πρωτοανέβασε ο θίασος της 

ηθοποιού Ζηνοβίας Παρασκευοπούλου στο ∆ηµοτικό Θέατρο και σε σκηνοθεσία του Θωµά 

Οικονόµου (13 Φεβρουάριου 1915). Την παράσταση δεν την παρακολούθησε ο ποιητής. 

 Τον επόµενο χρόνο (4 Νοεµβρίου 1916) έχουµε τιµητική παράσταση της Τρισεύγενης, 

πάλι στο ∆ηµοτικό Θέατρο µε την προστασία της Α.Μ. του τότε Βασιλέως µε τη Ζηνοβία 

Παρασκευοπούλου ξανά. Η πρώτη, όµως, επίσηµη και µε την έγκριση του ποιητή παράσταση 

της Τρισεύγενης έγινε σε σκηνοθεσία του ∆. Ροντήρη στο Εθνικό Θέατρο, Νοέµβριος του 

1935, όπως ήδη αναφέραµε. Ο ποιητής ήταν τότε ηλικίας 76 ετών και άρρωστος και πάλι δεν 

µπόρεσε να δει την παράσταση. 

 

 Τον ίδιο χρόνο µε το πρωτοανέβασµα της Τρισεύγενης από τη Ζηνοβία 

Παρασκευοπούλου (δεν έχει καµιά σχέση µε τη µεγάλη ηθοποιό Ευαγγελία 

Παρασκευοπούλου, την οποία ο ποιητής σε κριτικό του σηµείωµα την αποκαλεί Σάρα 
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Μπερνάρ), εκδίδεται σε ελληνική µετάφραση από τα Γαλλικά και σε στίχους του Παλαµά το 

έργο του Emile Verhaeren (Βεράρεν) «H  Ελένη της Σπάρτης», που είναι µια λυρική 

τραγωδία σε τέσσερα µέρη
24

.  

  

 Ε π ί λ ο γ ο ς 

 

 Το έργο του Παλαµά, ωστόσο, είναι πλουσιότατο. Σε δεκαέξι τόµους αρκετών 

σελίδων εξέδωσε τα άπαντα του το ίδρυµα Κωστή Παλαµά 
25

. Μέσα σ’ αυτές τις σελίδες ο 

µελετητής του έργου θα βρει πάρα πολλά στοιχεία και αναφορές σε θέµατα και πρόσωπα που 

σχετίζονται και µε το θέατρο. Βέβαια ο Παλαµάς πρώτιστα είναι ποιητής και εκεί 

αφιερώθηκε ολόψυχα. Ωστόσο δεν µπορούµε να αφήσουµε απαρατήρητη και να µην 

τιµήσουµε τη συνεισφορά του στο θέατρο µε την ευρύτερη σηµασία του όρου, εφόσον στο 

ενεργητικό του συγκαταλέγονται µια τραγωδία, η µετάφραση µιας άλλης, έγραψε ποιήµατα 

που τα εµπνεύστηκε από ήρωες θεατρικούς (Στέλλα Βιολάντη), ποιήµατα που συνδέθηκαν µε 

ιστορικές στιγµές του θεάτρου («Το Χαίρε της Τραγωδίας»), αρθρογράφησε και συνέβαλε 

στην κριτική πάνω σε θέµατα και πρόσωπα του θεάτρου. Κάτω από µια τέτοια οπτική γωνία 

πρέπει να δούµε τη θεατρική προσφορά του Παλαµά και όχι σε σύγκριση µε το τι µπορούσε 

να προσφέρει –και µπορούσε πράγµατι πάρα πολλά–.Ο Παλαµάς, δεν πρέπει να το ξεχνάµε, 

υπήρξε κυρίως ποιητής, παθιασµένος και ασυµβίβαστος! 

 

 Γνωρίζω, ότι δεν εξαντλήσαµε το θέµα Κωστής Παλαµάς. Προσπάθησα να αναδείξω 

µια άλλη πτυχή της προσωπικότητάς του, ως µια µικρή συνεισφορά σε έναν πραγµατικά 

µεγάλο ποιητή, µε αφορµή το πέρασµα των πενήντα χρόνων από το θάνατό του. 

          " Ηχείστε οι σάλπιγγες, λοιπόν...."   

 

    * Το κείµενο αυτό βασίσθηκε στο ανάλογο που γράφτηκε από τον υπογραφόµενο για να παρουσιασθεί στο Θέατρο του 

"Μύλου".  Τις απαγγελίες των σχετικών ποιηµάτων και των αποσπασµάτων της Τρισεύγενης έκανε η ηθοποιός και µέλος της 

Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Θ. Θ. Άννα Βαγενά και ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του «Θ. Θ.»  

Κώστας Τσιάνος  καθώς και  η ηθοποιός Ηλέκτρα Γεννατά.  

(Η Άvvα Βαγενά απάγγειλε απόσπασµα από τo ποίηµα «Τo χαίρε της Τραγωδίας», από τη συλλογή «Ηρωική Τριλογία».  Ο 

Κώστας Τσιάνος απάγγειλε απόσπασµα από τo ποίηµα:  «Παλαµάς» και το  ποίηµα «Στέλλα Βιολάvτη»  
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  25. Τα Άπαντα στα οποία γίνονται οι παραποµπές είναι από το δεκαεξάτοµο έργο του Iδρύµατος  Κωστή 

Παλαµά ,σε   έκδοση Γκοβόστη. 

 

  26. Με τoν εορτασµό τωv 50 χρόνων από τo θάνατο τoυ Κ. Παλαµά  θα πληθαίνουν και τα διάφορα 

αφιερώµατα πoυ θα καλύπτουν τις διάφορες πτυχές τoυ έργου τoυ ποιητή. Πολλά χρήσιµα στοιχεία για τη ζωή 

και τo έργο τoυ Παλαµά µπορεί κάποιος να βρει και στα παλαιότερα αφιερώµατα της «Νέας Εστίας» και τoυ  

«Εκηβόλου». Σίγουρα  δεν εξαντλείται o κατάλογος. Ένα σύντοµο, αλλά αρκετά κατατοπιστικό αφιέρωµα 

δηµοσίευσε και η εφηµερίδα «Καθηµερινή» µε τo ειδικό ένθετο περιοδικό της «Επτά ηµέρες» (Κυριακή 28 

Φεβρουαρίου 1993) και µε τoν τίτλο: «Μνήµη Κωστή Παλαµά,  πενήντα χρόνια από τo θάνατό τoυ».  
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΜΠΛΙΑΣ 

 

 

Η αξιολόγηση στη διδακτική  

 

και εκπαιδευτική διαδικασία 

 
 

 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι πολυδιάστατη διαδικασία συνδυασµένη µε 

στόχους και µεθόδους διδασκαλίας. Ο ρόλος της είναι αποτελεσµατικός στη διδασκαλία 

και στη µάθηση. Αξιολόγηση είναι η απόδοση ορισµένης αξίας σε ένα πρόσωπο, 

αντικείµενο ή πράγµα µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια και µέθοδο εκτιµήσεως. Άρα 

προϋποθέτει: Α. Μέτρηση, η οποία καθορίζει το ποσοτικό µέγεθος ενός πράγµατος, Β. 

Εξέταση που είναι η συλλογή στοιχείων που στηρίζεται η µέτρηση και καταλήγει στην 

έκφραση του αποτελέσµατος και Γ. Βαθµολογία που είναι η κατάταξη του µαθητή µε 

βάση τον έλεγχο των γνώσεων. 

Ο Εκπαιδευτικός αξιολογεί µελετώντας, το νόηµα των βαθµών σε συνάρτηση µε τη 

διδασκόµενη ύλη, τις ικανότητες, τη γενική επίδοση κ.τ.λ. Ο εκπαιδευτικός  διαπιστώνει 

το επίπεδο του µαθητή, τα σηµεία που υστερεί και παίρνει τις ανάλογες αποφάσεις. 

Οι λειτουργίες της σχολικής αξιολόγησης πραγµατοποιούνται:  

α) µε την Επανατροφοδότηση (η οποία έχει παιδαγωγική αξία),  

β) µε τα Κίνητρα για µάθηση π.χ ένας καλός βαθµός αποτελεί κίνητρο ενίσχυσης, 

και 

γ) µε την Επιλογή ( η οποία αντιστρατεύεται τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου) 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Α) Σφάλµατα αναφοράς: ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να προσανατολίζεται στο 

µέσο όρο, αλλά να απευθύνεται σ’ όλους τους µαθητές. 

Β) Επίδραση της άλω: η βαθµολογία του εκπαιδευτικού επηρεάζεται από στοιχεία 

προσωπικότητας του µαθητή, όπως εµφάνιση, κόµµωση κ.α. 

Γ) Επίδραση της επιείκειας: η συµπάθεια ή η αντιπάθεια διαστρεβλώνει τα 

αποτελέσµατα µιας εξέτασης. 

∆) Πλάνη της εγγύτητας: τα γραπτά που βαθµολογούνται σε σύντοµο διάστηµα 

παρουσιάζουν υψηλή θετική συνάφεια από αυτά που βαθµολογούνται σε διαφορετικά 

χρονικά διαστήµατα. 

Ε) Τάση της προσκόλλησης: πολλοί εκπαιδευτικοί παραµένουν προσκολληµένοι 

στο βαθµό που έδωσαν µια φορά. 
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ΣΤ) Λάθη κοινωνικής αντίληψης: εκπαιδευτικοί που διορθώνουν γραπτά καλών 

µαθητών παραβλέπουν περισσότερα λάθη από γραπτά αδύνατων µαθητών. 

 

ΕΙ∆Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Τα είδη της αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών διακρίνονται στα εξής: 

α) της συνεχούς αξιολόγησης και  

β) της στιγµιαίας ή αποσπασµατικής.  

Η πρώτη είναι οι ποικίλες εξεταστικές δοκιµασίες κατά µικρά χρονικά διαστήµατα. 

Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η πλήρης παρακολούθηση των µαθητών, η 

διαµόρφωση αντικειµενικής γνώµης και η επισήµανση δυσκολιών και προβληµάτων. 

Η δεύτερη πραγµατοποιείται µια φορά στο τέλος µιας µακράς χρονικής περιόδου. 

Σκοπός είναι η τελική εκτίµηση του µαθητή µιας συγκεκριµένης περιόδου. Κατά τον  

B. BLOOM όµως έχουµε τρείς τύπους αξιολόγησης:  

α) την αρχική ή διαγνωστική  

β) τη διαµορφωτική ή διαγνωστική  

γ) την τελική ή συνολική  

Στην πρώτη εντάσσονται δοκιµασίες προσδιορισµού επιπέδου γνώσεων των παιδιών 

σε ένα τοµέα στην αρχή της χρονιάς. Έτσι µπορεί να προσαρµοστεί  η διδασκαλία  στο 

επίπεδο γνώσεων και ικανότητας των µαθητών. Στη δεύτερη επιχειρείται ο έλεγχος 

πορείας του µαθητή για την κατάσταση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών στόχων. 

Μπορεί  σ’ αυτήν την περίπτωση να τροποποιηθεί  το πρόγραµµα διδασκαλίας του, αν 

χρειαστεί. Συνεπώς καθορίζεται το ποσοστό  στο οποίο κάθε µαθητής πέτυχε το στόχο 

που επεδίωκε η διδασκαλία. Στην τρίτη γίνεται η συνολική εκτίµηση του ποσοστού 
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επιτυχίας του αρχικού στόχου στο τέλος κυρίως της χρονιάς. Έτσι και ο εκπαιδευτικός 

αποτιµά το έργο του. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα χαρακτηριστικά της καλής αξιολόγησης είναι: 1. Η Αντικειµενικότητα: δεν πρέπει 

να έχουµε συµπάθειες, αντιπάθειες προς τον αξιολογούµενο αλλά σαφή κριτήρια 

(Τεστ). 2) Η Αξιοπιστία: όσες φορές κι αν γίνει η αξιολόγηση πρέπει να δίνει το ίδιο 

αποτελέσµατα. Το τεστ να έχει πολλές και ποικίλες ερωτήσεις και να είναι µέτριας 

δυσκολίας. 3) Η Εγκυρότητα: η δοκιµασία να ελέγχει αυτό που ο εξεταστής είχε την 

πρόθεση να ελέγξει. Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά 

βρίσκονται σε ιεραρχική  σχέση µεταξύ τους. Αν ένα τεστ έχει εγκυρότητα, έχει και 

αξιοπιστία και αντικειµενικότητα. Βέβαια η αντικειµενικότητα είναι το σπουδαιότερο 

κριτήριο. 

 

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά της καλής αξιολόγησης είναι:  

α) η Εγκυρότητα   

β) η Χρησιµότητα  

γ) η Ευαισθησία  (άτοµα  διαφοροποιηµένα)  

δ) η Οικονοµικότητα (σε χρόνο) 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
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Για πετυχηµένη αξιολόγηση πρέπει να καθοριστούν επακριβώς οι στόχοι διδασκαλίας 

και µάθησης. 

Τι είναι όµως διδακτικός στόχος; Είναι η συµπεριφορά που αναµένουµε να 

εµφανίσει ένα άτοµο µετά το πέρας µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και η οποία οφείλει να 

είναι αντικειµενικά  παρατηρήσιµη και επαληθεύσιµη. 

Ο BLOOM κατέταξε τους διδακτικούς στόχους σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: 

Το γνωστικό (περιλαµβάνει συµπεριφορές µαθητή σε σχέση µε τη γνώση), το 

συναισθηµατικό (περιλαµβάνει στάσεις και αξίες των ατόµων) και τον ψυχοκινητικό 

(περιλαµβάνει κινητικές δεξιότητες) 

 

 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

   

 Η βαθµολόγηση των εκθέσεων 

   

Όσον αφορά τη βαθµολόγηση των εκθέσεων  πρέπει να έχουµε υπόψη τα εξής: 

-Ο ίδιος εξεταστής σε διαφορετικό χρόνο βαθµολογεί διαφορετικά την ίδια έκθεση. 

-∆ιαφορετικοί εξεταστές βαθµολογούν διαφορετικά την ίδια έκθεση. 

-Οι διαφορές µεγαλώνουν όσο πιο ελεύθερη είναι η ανάπτυξη του θέµατος. 

 

 Με ποιο τρόπο µπορούν να λυθούν τα παραπάνω θέµατα; 

 

α)Με τη χρησιµοποίηση µιας σειράς εκθέσεων διαφορετικού επιπέδου για να 

χρησιµοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως πρότυπο διαβάθµισης των εκθέσεων. 

β)Να γίνει χρήση καταλόγου κριτηρίων για το βάρος που πρέπει να δίνεται σε ορισµένα 

χαρακτηριστικά της έκθεσης (π.χ. Ορθογραφία, στυλ, περιεχόµενο, κ.α.) 

Για αντικειµενική βαθµολογία χρειάζονται 13 διορθωτές.   

 

Γενικές παρατηρήσεις για τη βαθµολόγηση: 

 

1) Η βαθµολόγηση  επηρεάζεται από τη σειρά κατά την οποία γἰνεται 

2) Η αρχική εντύπωση επηρεάζει σηµαντικά 

3) Η γλωσσική ευχέρεια συντελεί στην καλύτερη βαθµολόγηση της έκθεσης 

4) Οι γυναίκες είναι πιο επιεικείς στη βαθµολόγηση 

5) Τα κορίτσια βαθµολογούνται επιεικέστερα 

6) Τα κύρια µαθήµατα βαθµολογούνται αυστηρά  

7) Στη βαθµολόγηση παίζει ρόλο ακόµη και το όνοµα του µαθητή 

 

Μέθοδοι διόρθωσης: 

 

α)Συνθετική, µε βάση τη γενική εντύπωση 

β)Αναλυτική, µε µόρια ή συντελεστές  

 

Προφορικές εξετάσεις 

 

 Ο εξεταστής αξιολογεί και άλλους τοµείς προσωπικότητας µαθητών. Ο 

χαρακτηρισµός της βαθµολογίας να γίνεται µε το χαρακτηρισµό άριστα, πολύ καλά, 



 50

µέτρια. Αποτελεί σηµαντικό συµπλήρωµα της γραπτής εξέτασης. 

 Οι βασικοί κανόνες - συµβουλές της προφορικής εξέτασης είναι: 

� Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι καλά προετοιµασµένος 

� Να διατυπώνει µε σαφήνεια και ακρίβεια τις ερωτήσεις 

� Να δηµιουργεί κατάλληλο κλίµα 

� Να έχει διαθέσιµές ερωτήσεις 

� Να αποφεύγει ειρωνικά σχόλια 

� Να εξετάζει ιδιαιτερότητες µαθητή 

 

 

Ερµηνεία βαθµών 

 

� Οι βαθµοί έχουν σχετική αξία  

� ∆ιαφέρουν από σχολείο σε σχολείο 

 

Μορφή και είδη ερωτήσεων 

 

Η µορφή και τα είδη των ερωτήσεων πρέπει: 

α) Να εξαρτώνται από την ύλη και τους στόχους που θέτουµε 

β) Να καθορίζονται από το µορφωτικό επίπεδο των µαθητών 

γ) Να είναι σαφείς 

δ) Να αποφεύγονται οι λεπτοµέρειες 

ε) Επιβάλλεται να είναι απόλυτα συµβατές µε τη διδαχθείσα ύλη 

στ)Θα πρέπει να έχουν διαφορετικό είδος δυσκολίας 

 

Μορφές ερωτήσεων 

 

� Ελεύθερης ανάπτυξης 

� Σύντοµης απάντησης. (Αυξηµένης κριτικής ικανότητας) 

� Αντικειµενικού τύπου.(Αναγνωρίζονται απ’ όλους ως ορθές) 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

 

 Ο καλός εκπαιδευτικός: 

 Πρέπει να παρουσιάζει τη διδακτέα ύλη µε σαφήνεια και να είναι µεταδοτικός. 

 Χρειάζεται να θέτει σαφείς στόχους στο διδακτικό του έργο και να εγείρει 

απαιτήσεις από τους µαθητές του. 

 Οφείλει να προσαρµόζει τη διδασκαλία του στις πνευµατικές δυνατότητες των 

µαθητών του. 

 Κατά τη διδασκαλία του χρησιµοποιεί ποικίλα οπτικοακουστικά µέσα, τεχνικές και 

ενισχυτικούς παράγοντες - εκείνους  που αρµόζουν κατά περίπτωση - καθώς και µεθόδους 

ανατροφοδότησης των µαθητών. 

 Έχοντας ενθουσιασµό για το διδακτικό του έργο, πείθει για την αγάπη του σ’ αυτό. 

  Κατά την αξιολόγηση των µαθητών του οφείλει να χρησιµοποιεί όλους τους 

τύπους των ερωτήσεων (ανάπτυξης, κλειστού-αντικειµενικού τύπου κ.α). 

 ∆εν µπορεί να παραγνωρίζει ούτε να απαξιώνει τις θέσεις και τις κρίσεις των 

µαθητών του 

 Προκειµένου να καλλιεργήσει µια επιθυµητή συµπεριφορά στους µαθητές του, 
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χρησιµοποιεί τον έπαινο και άλλα ενισχυτικά µέσα. 

 Προκαλεί τη φιλοµάθεια και κεντρίζει το ερευνητικό ενδιαφέρον των µαθητών του 

µε την υποβολή στοχαστικών ερωτηµάτων, αποριών κ.α. 

 Κατά τη διδασκαλία συνδυάζει τη θεωρία µε την πράξη, χρησιµοποιεί εµπειρικά 

δεδοµένα, προσωπικά βιώµατα, πραγµατικά περιστατικά και παραδείγµατα. 

 Θεσπίζει τους κανόνες της σχολικής τάξης, τους οποίους πρώτα απ’ όλους τηρεί µε 

συνέπεια ο ίδιος. Εξαιτίας της συνέπειας λόγου και έργου αποτελεί φωτεινό παράδειγµα 

και αγαθό πρότυπο για τους µαθητές του. 

 Απέναντι σε παραβατικές συµπεριφορές δείχνει την απαραίτητη ανοχή και 

αποφεύγει τη χρήση των ποινών, τις οποίες ενεργοποιεί µόνο σε περίπτωση σοβαρών 

αποκλίσεων από τους κανόνες της τάξης και της ευπρέπειας. Οι ποινές που θα επιβάλλει 

πρέπει να είναι ανάλογες µε τη φύση και τη σοβαρότητα του παραπτώµατος και ο ίδιος 

είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή τους. (Οι ποινές δεν πρέπει απλώς να ανακοινώνονται 

αλλά και να εφαρµόζονται µε συνέπεια). 

 Κάνει διάλογο µε τους µαθητές που δεν συµπεριφέρονται κατά τον «πρέποντα» 

τρόπο. 

 Προσπαθεί να αξιοποιήσει κατά το δυνατόν περισσότερο τον διαθέσιµο χρόνο 

διδασκαλίας. 

 Παρακινεί τους µαθητές κατά τη µαθησιακή τους προσπάθεια µε διάφορα 

παρωθητικά µέσα. Οι όποιες υποδείξεις του προς αυτούς πρέπει να ρυθµίζονται µε βάση 

τον τρόπο έκφρασής τους, καθώς για τους µαθητές παίζει µεγάλο ρόλο ο τρόπος εκφοράς 

µιας υπόδειξης – σύστασης κ.α. (αρχή του τρόπου)     

 Επικοινωνεί µε τους µαθητές του και προσφέρει την κατάλληλη κατά περίπτωση 

βοήθεια προς αυτούς, όταν εκείνοι έχουν να επιλύσουν κάποιο πρόβληµα ή να ετοιµάσουν 

µία εργασία που τους έχει ο ίδιος θέσει. 

 Οργανώνει τη διδασκαλία ακολουθώντας συγκεκριµένη σειρά διδακτικών 

ενεργειών, διορθώνει άµεσα σφάλµατα που εντοπίζει, διαιρεί την προς µάθηση  ύλη σε 

τµήµατα, παρουσιάζει την ύλη µε τρόπο σύµφωνο προς τις νοητικές δυνατότητες των 

µαθητών του, γνωστοποιεί στους µαθητές του τους επιδιωκόµενους διδακτικούς στόχους, 

διεγείρει το ενδιαφέρον τους, κατά τη διδασκαλία, χρησιµοποιεί κατά περίπτωση την 

ενδεικνυόµενη µέθοδο διδασκαλίας, κάνει χρήση της συνεχούς ή διαµορφωτικής 

αξιολόγησης, παρέχει ίσες ευκαιρίες µάθησης στους µαθητές του, φροντίζει για την 

εµπέδωση της νέας µάθησης µέσω ανάθεσης εργασιών κατ’ οίκον κ.α. 

 Φροντίζει να διαµορφώσει εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας ένα «θερµό» 

συναισθηµατικό κλίµα που να προωθεί τη µάθηση, καλλιεργεί συναισθηµατικές σχέσεις 

οικογενειακού τύπου και δείχνει κατανόηση στους µαθητές του. 

 Εφαρµόζει, όπου είναι αναγκαίο, πρόγραµµα εξατοµικευµένης διδασκαλίας. 

 Τηρεί κατά τη διδασκαλία του τις αρχές βιωµατικότητας, της συνολικότητας, της 

αυτενέργειας, της εποπτικότητας, της οικονοµίας του χρόνου, της αποδοτικότητας. 

 Μαθαίνει τους µαθητές του πώς να µαθαίνουν (ανάπτυξη µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων). 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

 

 

1. Το ψυχολογικό κλίµα της τάξης: χαρακτηρίζει τις διαπροσωπικές σχέσεις, 

επηρεάζει διαθέσεις και είναι σηµαντικός παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει ο 
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δάσκαλος. Τα στοιχεία που το απαρτίζουν είναι: 

1) Ο συναισθηµατικός τοµέας (συνοχή, ικανοποίηση ή αδιαφορία που προκαλεί  

στο µαθητή η εκπαιδευτική διαδικασία).  

2) Ο τοµέας κοινωνικής οργάνωσης (δηµοκρατικότητα, ανταγωνιστικότητα, 

ανοµοιογενής σύνθεση τάξης). 

3) Ο τοµέας εργασίας (καθορισµός στόχων, υλική υποδοµή, δυσκολία έργου στα 

πλαίσια εκπαιδευτικής διαδικασίας)     

Ένα θετικό ψυχολογικό κλίµα επηρεάζει αποφασιστικά τη µάθηση και τη 

συµπεριφορά. 

  

2. Το σχολικό κλίµα της τάξης: µε τον όρο αυτό εννοούµε τα χαρακτηριστικά της 

σχολικής µονάδας που το ξεχωρίζουν από τις άλλες. Τα χαρακτηριστικά του σχολικού 

κλίµατος είναι: 

1) H εκπαιδευτική ηγεσία. 

2) Οι υψηλές προσδοκίες. 
3) Η µαθητοκεντρική διδασκαλία. 

4) Η αξιολόγηση της επίδοσης για ανατροφοδότηση. 

5) Η καλή συνεργασία οικογένειας – σχολείου. 

Σε µια αποτελεσµατική σχολική µονάδα, το σχολικό κλίµα ενθαρρύνει τη µάθηση 

και συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων.  
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Ασηµίνα Κοντογεωργίου  

 

 

Λειτουργώντας ως οµάδα στο σηµερινό σχολείο ή 

 Πώς να δηµιουργήσουµε καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις  

 

 
Οι κοινωνικοί µετασχηµατισµοί σήµερα και ο απόηχός τους στο περιβάλλον του 

σχολεί-ου µας οδηγούν διαρκώς στην διαπίστωση ότι το µοντέλο του «παραδοσιακού 

σχολείου», µε τους καθιερωµένους ρόλους εκπαιδευτικών και µαθητών δεν είναι 

αποτελεσµατικό. H απαξί-ωση αυτή καθίσταται ολοένα και πιο ορατή καθώς οι σύγχρονες 

παιδαγωγικές θεωρίες ανα-θεωρούν την ιεραρχική δοµή των σχέσεων στο σχολείο. Oι 

ρόλοι του διευθυντή του σχολεί-ου, του εκπαιδευτικού, του µαθητή, του γονέα 

µεταλλάσσονται, ενώ στο κέντρο της εκπαι-δευτικής διαδικασίας βρίσκεται ο µαθητής, µε 

την προϋπόθεση ότι το σχολείο θα θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την πολύπλευρη 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και όχι µόνο των απαραίτητων δεξιοτήτων για την 

επαγγελµατική του αποκατάσταση. 

 

Α. Προβλήµατα - κρίσεις στο σχολείο 

 

Τα προβλήµατα που αναφύονται στο σχολείο, όπως είναι γνωστό σε όσους ανήκουν στην 

εκπαιδευτική κοινότητα, εµφανίζουν µια µεγάλη πολυµορφία και επηρεάζουν την σχολική 

ζωή και την οµαλή εξέλιξη των (εκ)παιδευτικών διαδικασιών µέσα σε αυτό. Στην εργασία 

αυτή θα ασχοληθούµε µε τα προβλήµατα που αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις όσων 

α-ποτελούν την σχολική κοινότητα ή τις επηρεάζουν. Πιο κάτω αναφέρονται 

επιγραµµατικά τα περισσότερα από αυτά για να αναδειχθεί η δυσκολία, αλλά και η 

επιτακτική ανάγκη να αντι-µετωπισθούν. Έτσι στο σχολείο εκδηλώνονται προβλήµατα: 

 

• Προσωπικά των µαθητών (υγείας, σχέσεις µε τους γονείς τους, προσωπικότητας), 

που έχουν αντίκτυπο στην συµπεριφορά τους ή την µάθησή τους. 

• Μεταξύ των µαθητών (ανταγωνισµός, ανάληψη δυσλειτουργικών ρόλων στην 

τάξη). 

• Στις σχέσεις εκπαιδευτικών – µαθητών (αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις που 

µπορεί να οφείλονται σε θέµατα συµπεριφοράς, µάθησης και αξιολόγησης) 

• Στον σύλλογο των εκπαιδευτικών του σχολείου (αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις 

που µπορεί να οφείλονται στον ανταγωνισµό, στην ανάληψη ευθυνών, στις διαφορε-τικές 

θέσεις και αντιλήψεις για την διαχείριση της τάξης, τις επιδόσεις και συµπερι-φορές των 

µαθητών, την οργάνωση και πραγµατοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων απαραίτητων για 

την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου).  

• Μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή του σχολείου (συγκρούσεις σε προσωπικό 

επί-πεδο ή του διευθυντή µε οµάδα καθηγητών ή µε τον σύλλογο των εκπαιδευτικών) 

• Γονέων µε τους εκπαιδευτικούς ή τον διευθυντή του σχολείου (για θέµατα που 

αφο-ρούν στους µαθητές ή την λειτουργία του σχολείου). 

Πολύ συχνά τα προβλήµατα αυτά οδηγούν στην εµφάνιση κρίσης στη σχολική κοινότη-τα. 

Κρίση είναι µία προσωρινή κατάσταση αναστάτωσης και αποδιοργάνωσης ολόκληρης της 

σχολικής κοινότητας ή τµήµατος αυτής και χαρακτηρίζεται από σοβαρή απειλή, 

αβεβαιότητα ή την αίσθηση του επείγοντος,  επηρεάζει δε τη θετική κοινωνική και 

συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών. 
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Η διαχείριση των προβληµάτων και πολύ περισσότερο των κρίσεων στο σχολείο υλοποι-

είται σε τρία επίπεδα: 

1ο Πρωτογενής διαχείριση: Αποσκοπεί να προλάβει την δηµιουργία δυσλειτουργίας της 

σχο-λικής κοινότητας λόγω της ύπαρξης ή της εκδήλωσης του προβλήµατος ή την είσοδο 

στην κρίση.  

2ο ∆ευτερογενής διαχείριση: Παρέχεται αµέσως µετά την εκδήλωση του προβλήµατος ή 

την είσοδο στην κρίση. 

3ο Τριτογενής διαχείριση: αφορά στην µακροπρόθεσµη βοήθεια που συχνά απαιτείται για 

την µόνιµη αντιµετώπιση ενός προβλήµατος στις διαπροσωπικές σχέσεις των 

εµπλεκοµένων προσώπων, ιδίως όταν αυτό συντελεί στην εκδήλωση κρίσεως. 

B. Η έννοια της οµάδας και η δυναµική της 

Οµάδα είναι ένας αριθµός ατόµων που αναπτύσσουν σχέσεις µεταξύ τους, επιδιώκουν 

κοινούς σκοπούς και θεωρούν (αντιλαµβάνονται) τους εαυτούς  τους ως µέλη µιας οµάδας. 

Είναι σηµαντικό όλα τα πρόσωπα που συµµετέχουν στη σχολική κοινότητα να θεωρούν 

τους εαυτούς τους µέλη µιας µεγάλης οµάδας, η οποία απαρτίζεται από µικρότερες 

οµάδες: των σχολικών τάξεων, των τµηµάτων, του συλλόγου των διδασκόντων, των 

συµβουλίων των τά-ξεων κ.λπ. Η αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση των 

προβληµάτων εάν στο σχολικό περιβάλλον ενισχυθεί η λειτουργία των οµάδων µπορεί να 

θεµελιωθεί στα ακόλουθα ψυχο-κοινωνικά δεδοµένα:  

 

1. Στην κοινωνική ανάγκη.  

Ο άνθρωπος ως «κοινωνικόν ον» αισθάνεται την ανάγκη της κοινωνίας και επικοινωνίας 

µε τους άλλους ανθρώπους και της κοινωνικής αποδοχής και αναγνώρισης που 

συµβάλλουν στην αυτοεκτίµηση και στην αυτοεπιβεβαίωση. Η έλλειψη της ικανοποίησης 

αυτής της ανά-γκης συνήθως προκαλεί ψυχολογικά προβλήµατα, όπως αίσθηση 

ανασφάλειας µε συνέπεια την αυτοαποµόνωση και την περιθωριοποίηση.  

 

2. Στην κοινωνικότητα.  

 

Η κοινωνικότητα αρχικά εκδηλώνεται δυναµικά ως τάση και ορµή προς κοινωνία µε τους 

άλλους ανθρώπους. Η δύναµη αυτή µέσω της ενεργοποίησης εξελίσσεται και µετατρέ-

πεται βαθµιαία σε σταθερή και µόνιµη ιδιότητα του κοινωνικού πλέον ανθρώπου που 

εκδη-λώνεται γενικά στο κοινωνικό του ήθος. Εξάλλου, ο άνθρωπος ως προσωπικότητα 

αναπτύσ-σεται και ολοκληρώνεται µέσω της κοινωνίας και επικοινωνίας µε τους 

συνανθρώπους του. Η λειτουργία των οµάδων συµβάλλει σηµαντικά, µέσω της 

συνεργασίας και της βίωσης κοι-νωνικών καταστάσεων, στην ανάπτυξη της 

κοινωνικότητας κυρίως των µαθητών. Από αυτήν πηγάζει η δυνατότητα και η ικανότητά 

τους να εντάσσονται οµαλά σε µια οµάδα - κοινωνία και να συνεργάζονται δηµιουργικά, 

να αναλαµβάνουν ή να αποδίδουν ρόλους µέσα στην ο-µάδα και να λειτουργούν µε 

υπευθυνότητα για την επίτευξη στόχων που ετέθησαν στα πλαί-σια της οµάδας και είναι 

αποδεκτοί από όλους.  

 

3. Στη δυναµική των οµάδων.  

 

Από τη στιγµή που αρχίζει να λειτουργεί µία οµάδα µε άξονα τη συνεργασία των µελών 

της, για να πετύχουν συνεργαζόµενοι κοινούς σκοπούς, αρχίζει να αναπτύσσεται µια 

δυναµι-κή αλληλεπίδραση. Το κάθε µέλος της οµάδας επηρεάζει και επηρεάζεται από τα 

άλλα µέλη, βοηθάει και βοηθιέται, συµπληρώνει τις απόψεις των άλ¬λων και τις δικές του. 

Η αλληλεπί-δρασης που δηµιουργείται από τη συνεργασία των µελών µιας οµάδας, 
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χαρακτηρίζεται ως δυναµική των οµάδων. Αυτή ακριβώς η δύναµη αξιοποιείται και από 

την Ιατρική, για να πε-τύχει τους θεραπευτικούς της σκοπούς.  

Καθ’ όµοιο τρόπο και η δυναµική των οµάδων µπορεί να αξιοποιηθεί, για να αντιµετω-

πισθούν προβλήµατα διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο που θα οδηγήσουν στην οµαλή 

του λειτουργία και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους µαθητές που θα τους συνοδεύουν και 

στην ενήλικη ζωή τους συντελώντας στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.    

Εκπαιδευτικοί και µαθητές θα βιώσουν νέες δυνατότητες επικοινωνίας µέσα από την ο-

ποία τα µέλη της οµάδας (το σχολικό συµβούλιο, ο σύλλογος των καθηγητών, το 

συµβούλιο της τάξης), διαµορφώνουν απόψεις, εκφράζουν αρχές και στάσεις ζωής, 

συµµετέχουν στην επίλυση προβληµάτων και συνεισφέρουν ο καθένας ανάλογα µε τις 

ικανότητες και τις δεξιό-τητές τους. 

 

Η ανάπτυξη της οµάδας 

 

Για να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά οι µαθητές σε µια τάξη, ο σύλλογος των διδασκό-

ντων ή οποιαδήποτε άλλη οµάδα στο σχολείο ο ρόλος του συντονιστή ως εµπνευστή της 

ο-µαδικής αντιµετώπισης όλων των θεµάτων που προκύπτουν είναι καθοριστικός.   

Οι ρόλοι του ∆ιευθυντή, των διδασκόντων, των µαθητών µεταπλάθονται οδηγώντας στη 

διαµόρφωση του σύγχρονου σχολείου. Η απλή συνύπαρξη των µαθητών ή των 

διδασκόντων σε µία οµάδα δε σηµαίνει σχολική δυναµική οµάδα. ∆εν µπορεί να νοηθεί 

οµάδα χωρίς συ-νεργασία. Για την ανάπτυξη και την οµαλή λειτουργία της απαραίτητες 

προϋποθέσεις είναι:     

 

• Η αναγκαιότητα συνοχής της οµάδας, η αποδοχή και η κατανόηση των ρόλων των 

µελών. 

• Η αναγκαιότητα διαµόρφωσης κανόνων, διαδικασιών, και πρακτικών σχετικά µε 

το πώς θα λειτουργεί η οµάδα, πώς θα λαµβάνονται οι αποφάσεις, ποιες είναι οι αποδε-

κτές συµπεριφορές, ποιες θα είναι οι συνέπειες από την µη τήρηση των κανόνων (ιδι-

αιτέρως, όταν αναφερόµαστε στη σχολική τάξη) 

• Η διαµόρφωση των κοινών στόχων 

• Η ενθάρρυνση της ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας, και των σχέσεων 

εµπιστο-σύνης µεταξύ των µελών  

• Η κατανόηση της διαφορετικότητας, και ενθάρρυνση συµµετοχής όλων των µελών 

σε αποφάσεις και λύσεις προβληµάτων  

• Η επιβράβευση συµπεριφορών που συµβάλλουν στην οµαδικότητα 

•  Η αυτοαξιολόγηση ως προς την επίτευξη των στόχων ή των κανόνων λειτουργίας 

της οµάδας. 

 

Για την υλοποίηση και των τριών επιπέδων που αφορούν στη διαχείριση των προβληµά-

των – κρίσεων που εκδηλώνονται στο σχολικό περιβάλλον προτείνεται η αξιοποίηση της 

δυ-ναµικής των οµάδων. Σύµφωνα µε την κοινοτική προσέγγιση το σχολείο αποτελεί µία 

Κοινό-τητα, στην οποία η συνεργασία του εκπαιδευτικού µε τους συναδέλφους του, τον 

∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας και τους γονείς, η αξιοποίηση των µικρών (π.χ. 

συµβούλιο της τάξης) και των µεγάλων οµάδων (π.χ. σχολικό συµβούλιο), η ανοικτή 

µεταξύ τους επικοινωνία, συ-ντελούν στη δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος στη σχολική 

τάξη και στη λειτουργία του σχο-λείου, ώστε τα αποτελέσµατα στην επίλυση των 

προβληµάτων να είναι ευνοϊκότερα και µο-νιµότερα.    

 

Γ.  Αντιµετωπίζοντας προβλήµατα και κρίσεις ως οµάδα 
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  Πώς θα λειτουργήσουν οµαδικά (κοινοτικά) για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων ή των κρίσεων τα µέλη της σχολικής κοινότητας; Τι θα αλλάξει; 

 

Η λειτουργία των οµάδων που περιγράψαµε πιο πάνω βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις 

θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, που έχει παρατηρηθεί ότι ενεργοποιούν τα κίνητρα των 

µα-θητών και τη διάθεσή τους για µάθηση, ενώ ταυτόχρονα προσδίδουν στον 

εκπαιδευτικό ένα αίσθηµα επάρκειας απέναντι στις επαγγελµατικές του υποχρεώσεις.  

Η δηµιουργία θετικών διαπροσωπικών σχέσεων προϋποθέτει γνώση των µηχανισµών ε-

κείνων που δηµιουργούν εντάσεις, συγκρούσεις παρεξηγήσεις και οδηγούν σε ρήξη µία 

κοι-νωνική οµάδα, κυρίως όµως προϋποθέτει συνεχή προσπάθεια για µεγαλύτερη 

αυτογνωσία. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δε µπορούµε να αλλάξουµε τους άλλους, 

µπορούµε µόνο να αλλάξουµε τον εαυτό µας. Όπως λέει η Μ. Βαµβουνάκη στο βιβλίο της 

Το Φάντασµα της Αξόδευτης Αγάπης, «επειδή δεν είµαστε µόνο αυτό που ξέρουµε και 

που καταλαβαίνουµε, δεν είµαστε µονάχα το συνειδητό µας, υπάρχει πάντα µαζί µας ένας 

άγνωστος εαυτός που παίζει δραµατικό ρόλο στα συναισθήµατα και στις συµπεριφορές 

µας και που κάθε τόσο η απρόβλεπτη αντίδρασή του µας αφήνει άναυδους», αν 

γνωρίσουµε αυτό τον  άγνωστο, µόνο τότε θα τον ελέγξουµε και δεν θα τον αφήνουµε να 

µας δυσκολεύει τη ζωή.  

 

Ο Μορέν πάλι υπογραµµίζει: «Ο εγωκεντρισµός, η ανάγκη αυτοδικαιολόγησης, η τάση ε-

πίρριψης στον άλλον της αιτίας του κακού συνεργούν στο να ψεύδεται ο καθένας στον 

εαυτό του, χωρίς να το αντιλαµβάνεται, παρ’ όλο που ο ίδιος είναι ο επινοητής αυτού του 

ψέµατος». Αλλά για να γνωρίσουµε αυτό το άγνωστο πρέπει να γνωρίζουµε ποιοι είναι 

αυτοί οι µηχανι-σµοί άµυνας και εξαπάτησης του εαυτού µας. Πιο κάτω περιγράφονται οι 

σηµαντικότεροι από αυτούς: 

  

-      Προβολή: Υπό την καθαρή ψυχαναλυτική έννοια προβολή είναι λειτουργία µέσω της 

οποίας το υποκείµενο εκβάλλει από τον εαυτό του και εντοπίζει στους άλλους (πρόσωπα ή 

πράγµατα) ιδιότητες, συναισθήµατα, επιθυµίες ή ακόµη αντικείµενα που παραγνωρίζει ή 

αρ-νείται στον εαυτό του (Λεξικό της Ψυχανάλυσης). Όταν αισθανόµαστε δυσάρεστα 

συναισθή-µατα, συναισθήµατα που µας φοβίζουν και µας κάνουν να νοιώθουµε άσχηµα 

προσποιούµα-στε ότι αυτά δεν είναι µέσα µας αλλά τα αποδίδουµε στον περιβάλλον, 

στους άλλους. Το µω-ρό που είναι µέσα µας µετακινεί τα σύνορα πάνω στο νοητικό του 

χάρτη έτσι τα δυσάρεστα συναισθήµατα από την περιοχή του «εγώ» να µπουν στην 

περιοχή του «όχι εγώ». Για παρά-δειγµα ένας ζηλιάρης άνθρωπος µε µεγάλη ευκολία 

χαρακτηρίζει µία προβληµατική συµπε-ριφορά ενός άλλου ανθρώπου σαν «ζήλια». 

  

-      Μετατόπιση ή Υποκατάσταση των Συναισθηµάτων. Επειδή δεν µπορούµε να τα 

βάλουµε µε κάποιον δυνατό για τον οποίο έχουµε θυµό, θυµώνουµε και τα βάζουµε µε 

τους αδύνα-τους. Όταν, για παράδειγµα, κάποιος δεν µπορεί να τα βγάλει πέρα µ’ εκείνον 

που έχει δύνα-µη και ασκεί εξουσία ξεσπά σε κάποιον άλλο πιο αδύναµο ή καταφεύγει 

στη λασπολογία ή σπάζει πιάτα στο κέντρο διασκέδασης για να διοχετεύσει την ψυχική 

του ένταση. Αυτό κά-νουµε πολύ συχνά και εµείς και οι µαθητές µας. Υπάρχουν φορές 

που είµαστε θυµωµένοι µε κάποιον ανώτερο µας και το θυµό µας αυτόν το ξεσπάµε στους 

µαθητές µας. Οι µαθητές µας επίσης πολύ συχνά είναι θυµωµένοι µε τους γονείς τους ή µε 

µας και ξεσπούν στους συµµα-θητές τους ή σε αδύναµα άτοµα της σχολικής κοινότητας.  

  

-      Ο Αποδιοποµπαίος Τράγος: Πολλοί συχνά οι οµάδες ή οι οικογένειες έχουν τη τάση 

να δηµιουργούν τους αποδιοποµπαίους τράγους, πρόσωπα στα οποία επιρρίπτονται όλα τα 
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κακά της οµάδας ή της οικογένειας (π.χ. οι µαθητές µιας σχολικής τάξης ασκούν σωµατική 

ή ψυ-χολογική βία στο µικρόσωµο ή τον νεοφερµένο µαθητή). Αυτό συµβαίνει όταν δεν 

µπορούµε να τα βγάλουµε πέρα µε τα ελαττώµατα που παρατηρούµε στον ίδιο τον εαυτό 

µας.  Προστα-τεύουµε την ασταθή διανοητική µας υγεία µε το να κατηγορούµε ή να 

µειώνουµε τους άλ-λους. Αυτό είναι το εύκολο, αλλά δεν µας βοηθάει να ωριµάσουµε και 

να αναλάβουµε τις ευ-θύνες µας.  

  

-      Εκλογίκευση: Ο µηχανισµός αυτός συχνά χρησιµοποιείται σαν µία προσπάθεια 

κάλυψης λαθών και αποτυχιών. Είναι µηχανισµός άµυνας όπου το άτοµο εξασφαλίζει µε 

παραδεκτές για τον ίδιο και τους άλλους λογικές-λογικοφανείς δικαιολογίες τις επιλογές 

του και τις πρά-ξεις του. Οι άνθρωποι σπανίως παραδέχονται ότι προβαίνουν σε µια 

συγκεκριµένη πράξη για συναισθηµατικούς και µόνο λόγους. Συνήθως, προτιµούν να 

επινοούν καλές δικαιολογίες για αυτές τις πράξεις. Η εκλογίκευση των επιλογών µας, 

ειδικά σε καταστάσεις συγκρούσεων, δηµιουργεί χάσµα και επιτείνει την σύγκρουση. Ο 

γονιός που χτυπά το παιδί του εκλογικεύει την επιθετικότητά του προφασιζόµενος ότι το 

κάνει «για το καλό του». Όταν κάποια παιδιά δεν παίρνουν καλούς βαθµούς για να 

περάσουν σε κάποια καλή σχολή λένε ότι δεν τους εν-διαφέρει.  

  

- Προκαταλήψεις: Είναι οι αντιλήψεις µας,  οι γνώµες µας που έχουν χτισθεί µέσα 

µας από τα παιδικά µας χρόνια χωρίς επισταµένη µελέτη και εξέταση των πραγµάτων και 

από τις οποίες δεν µπορούµε να ξεφύγουµε εύκολα. 

 

  Πόσο εύκολα το σηµερινό σχολείο, όπως είναι δοµηµένο, µπορεί να λειτουργήσει 

ως οµάδα; 

 

Το σηµερινό σχολείο διαπνέεται από την επιφυλακτικότητα στην καινοτοµία και στην 

αλλαγή και οδηγείται σε παρεµβάσεις «πυροσβεστικού τύπου» για την απορρόφηση των 

κραδασµών από χρονίζοντα προβλήµατα, δηλαδή για την διαχείριση των κρίσεων, που 

εµφα-νίζονται µε διαρκώς πιο σύνθετες µορφές. Είναι λογικό ότι η αξιοποίηση της 

δυναµικής των οµάδων δεν ευνοείται σε αυτού του τύπου το σχολικό περιβάλλον. Ενώ, 

στο σχολείο που α-νοίγεται στην κοινωνία για να αποτελέσει τον πόλο συσπείρωσης του 

κοινωνικού ιστού οι συνθήκες είναι περισσότερο πρόσφορες για να λειτουργήσει ως µια 

µεγάλη οµάδα, ως κοινό-τητα. Το σχολείο αυτό αποτελεί σηµείο αναφοράς του µαθητή για 

την ανάπτυξη µιας συνε-κτικής ταυτότητας, µεριµνά για τις προσωπικές του επιδιώξεις και 

ενδιαφέροντα, για τη σχέ-ση του µε τον κόσµο. Στο σχολείο αυτό ο καθηγητής λειτουργεί 

ως µέλος της οµάδας ε-µπνεόµενος από τον ∆ιευθυντή του σχολείου αλλά και τις 

προσωπικότητες των µαθητών του. 

Τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία, αποτελεί το 

κοµβικό σηµείο της συζήτησης για το σύγχρονο ρόλο και χαρακτήρα του εκπαιδευτικού 

µας συστήµατος. Στο κοινωνικό σύστηµα του ανοικτού στην κοινωνία σχολείου η 

αλληλεπίδραση όλων των συµµετεχόντων επανακαθορίζεται και η διαχείριση των 

προβληµάτων αντιµετωπί-ζεται δίνοντας έµφαση όχι στις ιεραρχικές δοµές του 

παραδοσιακού σχολείου, αλλά στη δυ-ναµική της οµάδας και εποµένως στην προσωπική 

ευθύνη όλων των µελών της.  

 

  Μπορούµε να  ξεκινήσουµε σήµερα µε µικρές αλλαγές στον καθιερωµένο τρόπο 

λει-τουργίας του σχολείου; 

 

Για να είναι εφικτή η υλοποίηση αυτών των αλλαγών που θα οδηγήσουν στην δυνατότη-τα 
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δηµιουργίας µιας άλλης οπτικής για τα προβλήµατα – κρίσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις 

στο σχολείο, είναι σηµαντικό να αναζητήσουµε απαντήσεις στα ερωτήµατα που 

διατυπώνο-νται πιο κάτω:  

- Μπορεί ο ∆ιευθυντής να επωµίζεται κατά κύριο λόγο την ευθύνη λειτουργίας του 

σχο-λείου; Ο ρόλος του ∆ιευθυντή είναι επιφορτισµένος µε τεράστιες ευθύνες. Είναι 

απαραίτητο να γνωρίζει παιδαγωγική, θεωρίες µάθησης, ψυχολογία, ψυχολογία εφήβων, 

οργάνωση και διοίκηση οµάδων. Μήπως θα συντελούσε στην αποφυγή ή την εξοµάλυνση 

των κρίσεων η ενδυνάµωση του ρόλου των οργάνων – οµάδων του σχολείου; Μήπως η 

ανάληψη ευθυνών από τα συλλογικά όργανα θα έθετε προ των ευθυνών τους όλα τα µέλη 

της κοινότητας και ό,τι σήµερα καλείται πολλές φορές να επιβάλλει ο ∆ιευθυντής θα ήταν 

αποτέλεσµα των απο-φάσεων των οµάδων; Μήπως έτσι ο ρόλος του θα ήταν περισσότερο 

αυτός του εµπνευστή, του συντονιστή της οµάδας;  Μήπως διαφανεί ότι είναι πιο 

εποικοδοµητική η λειτουργία τότε του σχολείου;   

- Αντιµετωπίζουν µε την ίδια υπευθυνότητα όλοι στο σχολείο τις εργασίες που 

καλούνται να διεκπεραιώσουν; Όταν αναληφθεί από καθηγητές ή µαθητές ένα έργο ή ένας 

ρόλος αντα-ποκρίνονται όλοι µε συνέπεια για να είναι αποτελεσµατικοί; Πόσο συχνά 

αναλαµβάνουν την ευθύνη των λαθών τους και ζητούν συγγνώµη από µαθητές, 

συναδέλφους ή συµµαθητές; 

- Πώς επηρεάζεται η ποιότητα της επικοινωνίας µε τους µαθητές από την παρουσία 

του καθηγητή στην τάξη; ∆ιατυπώνει µε σαφήνεια και ακρίβεια τις προθέσεις του για 

θέµατα που αφορούν τις µαθησιακές διαδικασίες, την αξιολόγηση, τις απόψεις του κατά τη 

διάρκεια των συζητήσεων µε τους µαθητές του;  

- Αντιµετωπίζονται αµερόληπτα όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας; Πόσο οι 

προκα-ταλήψεις επηρεάζουν συµπεριφορές και στάσεις; Συχνά «οι καλοί» µαθητές είναι 

υπάκουοι και «οι κακοί» µαθητές άτακτοι (απόδοση ρόλων, αυτοεπαληθευόµενη 

προφητεία). Μήπως όταν γίνεται φασαρία στη τάξη το φταίξιµο αποδίδεται πάντα σε 

κάποια συγκεκριµένα παιδιά που αποτελούν τους «αποδιοποµπαίους τράγους» της τάξης;  

Πόσο έτοιµοι είµαστε ως κοινό-τητα να δεχτούµε παιδιά διαφορετικής φυλής, 

διαφορετικής µητρικής γλώσσας, διαφορετικής θρησκευτικής πίστης; Πόσο έτοιµοι 

είµαστε να σκύψουµε σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολί-ες, µε προβλήµατα υγείας, 

αναπηρίας και δυσµορφίας; Πόσο σίγουροι είµαστε ότι αντιµετω-πίζουµε τα παιδιά των 

συναδέλφων, των οικονοµικά και κοινωνικά εύπορων ατόµων το ίδιο µε τα παιδιά των 

αγροτών, των Ροµά, των Αλβανών; Από τους ∆ιευθυντές των σχολείων α-ντιµετωπίζονται 

µε τα ίδια κριτήρια όλοι οι καθηγητές ή εκδηλώνεται µεροληψία υπέρ αυτών µε τους 

οποίους συνδέονται µε φιλικές σχέσεις, έχουν τα ίδια (πολλά) χρόνια υπηρεσίας ή τις ίδιες 

απόψεις για κάποια θέµατα;  

- Υπάρχει αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των µελών της της σχολικής κοινότητας; Η 

Μ. Βαµβουνάκη υποστηρίζει στο ίδιο βιβλίο που αναφέρθηκε πιο πάνω: «∆εν υπάρχουν 

καλοί φίλοι γιατί δεν είσαι καλός φίλος. ∆ώστε εµπιστοσύνη, µην είστε καχύποπτη. Άλλο 

σύνεση κι άλλο καχυποψία. Άλλο προσοχή κι άλλο προκατάληψη. Οι καχύποπτοι 

προσβάλλουν τον άλλο και τον γαργαλούν να τους κάνει εκείνο που φοβούνται πως θα 

τους κάνει. Θα τους το κάνει, λοιπόν επειδή τον προσβάλλουν. Τα παιδιά που πολλές 

φορές θυµώνουν αναίτια, από την εφη-βεία µάλιστα και έπειτα, είναι γιατί οι γονείς τους 

και πολλές φορές οι δάσκαλοι τους δεν παύ-ουν να τα βλέπουν πάντα σαν µικρά παιδάκια. 

Εκείνα, µε τόσες δοκιµασίες επιθυµούν και κα-ταφέρνουν να µεγαλώνουν στην ηλικία, να 

ενηλικιώνονται, να αποκτούν άποψη, να κερδίζουν εκτίµηση απ’ τους φίλους και από 

ξένους, αλλά µόλις βρεθούν κάτω από το βλέµµα των γονιών, ιδίως της µάνας, 

υποβιβάζονται σε ανίκανα, επικίνδυνα για τον εαυτό τους νήπια. Πλησιάζουν το γονιό 

περήφανα που κατάφεραν να γίνουν µεγάλα, αναζητούν στα µάτια του την αναγνώριση, 
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την εµπιστοσύνη, το σεβασµό και κάποιο θαυµασµό, κι εκείνος τα επιστρέφει αυτόµατα - 

µε µια γκριµάτσα, µε µια λέξη, µε έναν τόνο φωνής. Τα κάνει έξαλα αυτή η παλινδρόµηση 

που τους επιβάλλεται, αυτή η εκτίµηση και η εµπιστοσύνη που τους στερείται.»  

- Είναι απαραίτητο να τίθενται όρια; Τα βιολογικά συστήµατα έχουν βαθµούς 

ελευθερί-ας: Αν τους υπερβούµε το σύστηµα καταρρέει, αν τους περιορίσουµε πάλι το 

σύστηµα κα-ταρρέει. Η σχολική κοινότητα δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς όρια. Τα 

παιδιά, κυρίως, χρειάζονται τα όρια. Οφείλουµε να τους δώσουµε τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν αυτή τη δε-ξιότητα, λειτουργώντας και εκφραζόµενα µέσα στην οµάδα. 

Φαίνεται ότι δεν µπορούν να κυ-ριαρχήσουν στα συναισθήµατά τους, όπως κάποιες φορές 

συµβαίνει και µε τους ενήλικες. Οι κανόνες που τίθενται από την οµάδα µαθητών και 

εκπαιδευτικών αποτελεί πολύτιµο εφόδιο για την αρµονική λειτουργία του σχολείου.  

- Πόσο σηµαντική είναι η συναισθηµατική ωριµότητα; Πόσο συχνά 

αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες µας και αναγνωρίζουµε τα συναισθήµατα µας; Πόσο είναι 

εύκολο να παραδε-χθούµε ότι ερχόµαστε σε σύγκρουση µε τους µαθητές µας για 

ασήµαντα θέµατα, ότι δεν τα ξέρουµε όλα, ότι δεν µας αρέσει που θυµώνουµε; 

Γνωρίζουµε ότι ο θυµός είναι εξαιρετικά νοσηρό συναίσθηµα γιατί αγωνίζεται να 

συγκρατηθεί; Γνωρίζουµε ότι συνήθως δε λέµε α-κριβώς αυτό που µας θυµώνει, επειδή 

µας δηµιουργεί ενοχές; Μόνο αν αναγνωρίσουµε την πραγµατική αιτία του θυµού µας 

µόνο τότε θα τον συγκρατήσουµε και θα τον εκφράσουµε πιθανώς και µε εποικοδοµητικό 

τρόπο. Ο D. Goleman στο βιβλίο του «Η συναισθηµατική νο-ηµοσύνη», κάνει αναφορά 

στον Αριστοτέλη, ο οποίος τονίζει: «Ο καθένας µπορεί να θυµώσει - αυτό είναι εύκολο. 

Αλλά το να θυµώσει κανείς µε το σωστό άτοµο, στο σωστό βαθµό και στη σωστή στιγµή, 

για τη σωστή αιτία και µε το σωστό τρόπο - αυτό δεν είναι εύκολο».  

Γι την διαχείριση των συναισθηµάτων απαιτείται η ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοη-

µοσύνης, δηλαδή ο αυτοέλεγχος, η επιµονή, η ικανότητα να βρίσκει κανείς κίνητρα για 

τον εαυτό του. Χαρακτηριστικά οι Skynner & Cleese µας προτρέπουν να µη φοβόµαστε  

να ζη-τάµε βοήθεια. «∆εν θα σας δοθεί κάτι αν δεν το ζητήσετε: Πάντα υπάρχει στοργή 

και φροντίδα γι’ αυτούς που τη ζητούν. Αρκεί να πάψουν να κλείνουν την πόρτα.»  

∆. Προτάσεις για µια απόπειρα αξιοποίησης  

της οµαδικής δυναµικής στο σηµερινό σχολείο 

  

Οι προτάσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω συντελούν στην οικοδόµηση λειτουργικών 

διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο, οι οποίες θα συντείνουν στην αναβάθµιση της 

ποιότη-τας της ζωής όλων των προσώπων που περνούν µεγάλο µέρος της ζωής τους εκεί 

µε οποια-δήποτε ιδιότητα: 

 

• Αξιοποίηση της οµαδικής δυναµικής στη λειτουργία του σχολείου, του συλλόγου 

των καθηγητών ή της τάξης: Η λήψη αποφάσεων κάθε µορφής, η ανάθεση εργασιών, η 

ανάληψη υποχρεώσεων πραγµατοποιούνται στις αντίστοιχες οµάδες, όπου ο ∆ιευθυ-ντής 

του σχολείου ή ο καθηγητής της τάξης παίζουν το ρόλο του εµπνευσµένου συ-ντονιστή. 

Έτσι οι ευθύνες µοιράζονται σε όλα τα µέλη της οµάδας – κοινότητας που αισθάνονται ότι 

η οµαλή λειτουργία της τους αφορά προσωπικά. Σηµαντικός πα-ράγοντας είναι να 

συναποφασίσουµε και τις συνέπειες που θα έχουν όσοι αγνοούν τις αποφάσεις τις οµάδας 

και τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν απέναντι σ’ αυτή. 

Θετικά αποτελέσµατα για τη λειτουργία των σχολικών τάξεων, τµηµάτων και γενικό-τερα 

του σχολείου θα έχει η προσπάθεια να συζητηθούν στην οµάδα θέµατα που αφο-ρούν τις 

µαθησιακές διαδικασίες, την αξιολόγηση των µαθητών, την συµπεριφορά τους στο 

σχολικό χώρο, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, την οργάνωση εξω-σχολικών 

δραστηριοτήτων µε συγκεκριµένο (εκ)παιδευτικό χαρακτήρα. Αντί των  γνωστών έως 
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τώρα τιµωριών θα µπορούσε να προταθεί η αποκατάσταση µιας ζηµιάς, ο καθαρισµός της 

αυλής, ο καθαρισµός της τάξης, το δενδροφύτευµα, το πότισµα των φυτών που υπάρχουν 

στο σχολείο, το βάψιµο ενός τοίχου, κλπ. Η συναπόφαση όλων αυτών και από τον 

σύλλογο των καθηγητών θα εξασφάλιζε την κοινή κατά το δυνατόν στάση και θα 

συνέβαλλε στη δηµιουργία θετικού κλίµατος στο σχολείο.  

• Εφηµερίες από καθηγητές (και µαθητές;): Πολλά προβλήµατα σχολικής 

επιθετικότη-τας (Bullying) συµβαίνουν στα διαλείµµατα. Γενικά ο όρος σχολική 

επιθετικότητα (Bullying) αναφέρεται σε συµπεριφορές κατά τις οποίες κάποιος µαθητής 

(Θύτης) λέ-ει ή κάνει πράγµατα που έχουν σκοπό να βλάψουν ηθικά, ψυχολογικά, 

κοινωνικά ή σωµατικά άλλον συµµαθητή (θύµα). Πολλά παιδιά (θύµατα) διαµαρτύρονται 

ότι είναι απροστάτευτα κατά την διάρκεια των διαλειµµάτων. Μια πρόταση θα ήταν να 

αναλά-βουν και οµάδες µαθητών την ευθύνη για τον σεβασµό της προσωπικότητας όλων 

στους χώρους του σχολείου.  

• Οµαδοκεντρική διδασκαλία: Ο όρος οµαδοκεντρική διδασκαλία σηµαίνει ότι οι 

µαθη-τές ως µέλη µιας οµάδας κατά το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα της διδακτικής ώρας 

συνεργάζονται, για να φέρουν σε πέρας την εργασία που έχουν αναλάβει υπεύθυνα. 

Εποµένως ο όρος «οµαδοκεντρική» διδασκαλία σηµαίνει τη σκόπιµη οργάνωση των 

µαθητών µιας τάξης σε οµάδες σχολικής εργασίας για την πραγµατοποίηση καθορι-

σµένων παιδαγωγικών σκοπών και διδακτικών στόχων. Οι µαθητές εργάζονται ως 

«οµάδα» που απαραίτητα συνδυάζεται µε το σχολείο και ειδικότερα µε την τάξη και τη 

σχολική εργασία.  

• ∆ιάταξη των θρανίων: Αν η διάταξη των θρανίων είναι κυκλική ή σε σχήµα Π 

υπάρ-χει οπτική επαφή µεταξύ των µαθητών και του καθηγητή. Αυτή δηµιουργεί κλίµα ε-

µπιστοσύνης. ∆εδοµένου ότι η λεκτική επικοινωνία είναι ανώτερη µορφή επικοινωνί-ας 

και χρειάζεται χρόνο, ενώ η µη λεκτική επικοινωνία (επικοινωνία µε τα µάτια, µε 

εκφράσεις του στόµατος, των χεριών και γενικά του σώµατος) είναι πιο πρωτόγονη, 

ενεργεί άµεσα στο εγκέφαλο και έχει άµεσα αποτελέσµατα. Έχει τεράστια σηµασία η 

γλώσσα του σώµατος. Η χροιά της φωνή καθορίζει και το είδος της επικοινωνίας µε τους 

άλλους. Το βλέµµα µπορεί να ενθαρρύνει ή να εξαγριώσει τον µαθητή ανάλογα αν είναι 

φιλικό, ζεστό, ειρωνικό ή ψυχρό.  

Στο σύλλογο των καθηγητών ή το σχολικό συµβούλιο η διάταξη τον καθισµάτων εί-ναι 

κυκλική και αυτό διευκολύνει την επικοινωνία των προσώπων, όπου βέβαια µε τη γλώσσα 

του σώµατος εκπέµπονται πολύ σηµαντικά µηνύµατα για το επίπεδο επικοι-νωνίας τους.   

• Η δύναµη του λόγου: Στην ουσιαστική συγκρότηση του σχολείου ως κοινότητας 

συµ-βάλλει σηµαντικά η ανάπτυξη της δεξιότητας της λεκτικής έκφρασης. Υποστηρίζει µε 

πάθος η Ν. Polony στο βιβλίο της «Τα χαµένα παιδιά µας»: «Όποιος δεν έχει λέξεις εί-ναι 

ευάλωτος. Γιατί ο λόγος είναι δύναµη, είναι ένα όπλο και είναι έγκληµα να τη στε-ρούµε 

από αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο. Γιατί όποιος δεν έχει λέξεις είναι αδύναµος 

να υποστηρίξει το δίκιο του και αποκόβεται από τους άλλους. Αλλά µόλις αποκοπεί, 

υπάρχει κίνδυνος. Και ο κίνδυνος σηµαίνει άµυνα, δηλαδή επιθετικότητα». Όπως έχει 

τονίσει ο Wittgenstein τα όρια της γλώσσας µας σηµατοδοτούν και τα όρια του κόσµου 

µας και της σκέψης µας. «Και τις λέξεις χρειάζονται περισσότερο οι νέοι µας και 

ιδιαιτέρως οι αδύναµοι κοινωνικά. Γιατί κάθε άνθρωπος, ακόµα και διαλυµέ-νος, ακόµα 

στο περιθώριο και τη φτώχεια, και ιδίως τότε έχει δικαίωµα στο σεβασµό. Ο ίδιος είναι 

αξιοσέβαστος. Αλλά η πνευµατική του ένδεια δε είναι γιατί προκαλεί οδύνη» (Polony).  

• Αυτογνωσία, αυτοεκτίµηση και συναισθηµατική νοηµοσύνη: ∆ιευθυντής, 

καθηγητές και µαθητές συµµετέχουν στα καθηµερινά δρώµενα στη σχολική κοινότητα 

θετικά ή αρνητικά, εποικοδοµητικά ή καταστροφικά ανάλογα µε το επίπεδο αυτογνωσίας, 

αυ-τοελέγχου και συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο οποίο βρίσκονται. Ένα πρώτο, καί-
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ριας σηµασίας βήµα είναι η αναγνώριση ότι όλοι οφείλουν να πορεύονται προς την 

ανάπτυξη αυτών των σηµαντικών πτυχών της προσωπικότητάς τους. Κανείς δεν βρί-

σκεται στο τέρµα αυτής της πορείας.   

• Εκπαίδευση στη δεξιότητα …να ακούµε τους άλλους: Ο σεβασµός προς τους 

µαθη-τές, τους συναδέλφους τον διευθυντή εκδηλώνεται και µε την προσοχή στην 

διατύπω-ση των απόψεών τους. Υποχρέωση των καθηγητών και πρωτίστως του ∆ιευθυντή 

εί-ναι να βοηθήσουν τους µαθητές στην απόκτηση αυτής της δεξιότητας. Η συµµετοχή στο 

διάλογο,  αρχίζει µε την προσεκτική ακρόαση. Η ενθάρρυνση των µαθητών στο να 

εκφράζουν τις απόψεις τους, να εκθέτουν τα επιχειρήµατά τους, να παραδέχονται τα λάθη 

τους, να υιοθετούν την πρόταση του συνοµιλητή τους είναι σηµαντικές κατα-κτήσεις στις 

όποιες θα οδηγηθούν µέσα από τη βιωµατική τους παρουσία στην οµάδα – κοινότητα του 

σχολείου τους.  

• Αποδοχή της διαφορετικότητας. Λειτουργώντας ως οµάδα οι µαθητές, αλλά και τα 

ενήλικα µέλη του σχολείου εκπαιδεύονται στο να αποδέχονται τη διαφορετικότητα του 

άλλου προσώπου. Στο σχολείο υπάρχουν διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορε-τικοί 

τύποι µαθητών ως προς των τρόπο αφοµοίωσης της πληροφορίας και της γνώ-σης, 

άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικά οικογενειακά περιβάλλοντα και α-

ντιµετωπίζουν διαφορετικά προβλήµατα στην προσωπική τους ζωή. Η σχολική κοινό-τητα 

θα πρέπει να είναι σε θέση να αφοµοιώνει τη διαφορετικότητα και να εµπλουτί-ζεται από 

αυτή. 

• Επιβράβευση. Η ενθάρρυνση και η αναγνώριση του έργου µιας οµάδας ή ενός προ-

σώπου είναι απαραίτητη για τη συνέχεια της ζωής της σχολικής κοινότητας σε κλίµα 

συνεργασιµότητας και ικανοποίησης όλων των συµµετεχόντων σ’ αυτή.   

Εάν ο ∆ιευθυντής επιβραβεύει τους καθηγητές και τους µαθητές ενώπιον της σχολι-κής 

κοινότητας ή του συλλόγου των καθηγητών και αντίστοιχα οι καθηγητές τους συ-

ναδέλφους τους και τους µαθητές τους, δηµιουργούνται θετικά συναισθήµατα σε ό-λους 

που αποτελούν µοχλό κινητοποίησης για να γίνει η καθηµερινότητα πιο ενδια-φέρουσα. 

•  Οι γονείς. Το σχολείο ως οµάδα οφείλει να αξιοποιεί την παρουσία των γονέων 

στις παρυφές του. Ο σύλλογος γονέων, αλλά και οι γονείς ως φυσικά πρόσωπα είναι πα-

ρόντες στη ζωή του σχολείου. Είναι αδύνατο να λειτουργήσει οµαλά η σχολική κοι-νότητα 

χωρίς την ουσιαστική συνεργασία µαζί τους. 

 

Ε. Συνοψίζοντας  

  

Η παιδαγωγική πράξη στηρίζεται πρωτίστως στη διαπροσωπική επικοινωνία µεταξύ 

παιδαγωγού και παιδαγωγούµενου. Παράλληλα οι διαπροσωπικές σχέσεις των 

παιδαγωγών είναι καθοριστικής σηµασίας για την συµµετοχή τους στα σχολικά δρώµενα. 

Η συναισθηµα-τική αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητή είναι ανεκτίµητη 

για τη συναισθηµατική ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των µαθητών, αλλά και 

συναισθηµατική αλληλεπίδραση όλων των µελών της κοινότητας επηρεάζει την ψυχική 

τους υγεία και συντελεί στην ουσιαστική ανα-βάθµιση της προσφοράς τους. 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αναντικατάστατος, ενώ ο ρόλος του ∆ιευθυντή 

πρώτιστης σηµασίας. Η λειτουργία του σχολείου ως οµάδα – κοινότητα εµπλουτίζει τους 

ρό-λους αυτούς και αποφορτίζει ενισχύοντάς τα, τα πρόσωπα που τους αναλαµβάνουν. 

Αλλά αυτό για να συµβεί πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι και υποµονετικοί. ∆ιαδικασίες και 

πρακτι-κές που έχουν εδραιωθεί  δεν αλλάζουν από τη µία στιγµή στην άλλη, θα αλλάξουν 

σε βάθος χρόνου. Ας σκεφτόµαστε ότι οι µεγάλες αλλαγές γίνονται µε µικρά βήµατα. 

Όταν ανεβαίνου-µε ένα δύσκολο βουνό δεν κοιτάµε ποτέ την κορφή, γιατί τότε θα 

απογοητευτούµε και θα τα παρατήσουµε. Κοιτάζουµε το επόµενο βήµα µας να είναι 
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σταθερό για να µη πέσουµε.  

Η εκπαίδευση των µαθητών µέσα από την συµµετοχή τους στις διαφορετικές οµάδες του 

σχολείου θα τους εφοδιάσει µε δυνατότητες και δεξιότητες απαραίτητες για την ολοκλή-

ρωση της προσωπικότητάς τους καθώς µε βιωµατικό τρόπο θα εµπεδώνουν αξίες και 

στάσεις ζωής. 

 Αν όλοι οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιήσουν το σηµαντικό ρόλο που παίζουν στην 

κοινωνία, δεν θα υποτιµούν την αξία τους και τις δυνατότητές τους στο σχολείο. Τότε 

µέσα από τις καθηµερινή τους πράξη θα διεκδικήσουν αφού αποδώσουν οι ίδιοι στους 

εαυτούς τους (άρα και στην παιδεία – εκπαίδευση που παρέχουν) τη θέση που τους/της 

αξίζει. Ο χώ-ρος του σχολείου είναι η ελπίδα της κοινωνίας. Είναι ο χώρος που ανοίγει 

καινούργιους δρό-µους και προοπτικές, είναι ο χώρος που κατεργάζεται τη βελτίωση της 

κοινωνίας ως µεγάλης οµάδας προσώπων. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ 

 

Η οικογένεια θεσµός στήριξης της ανθρώπινης ζωής 
 

 

 

Η λέξη οικογένεια παράγεται από τις λέξεις «οίκος και γένος» και σηµαίνει την 

οµάδα από ανθρώπους, που συνδέονται µεταξύ τους, µε φυσικά (συγγένεια αίµατος) ή 

νοµικά (γάµος, υιοθεσία) δεσµά και ζουν στο ίδιο σπίτι. Είναι φανερό ότι ο γάµος και η 

συγγένεια αποτελούν τους σηµαντικότερους κοινωνικούς θεσµούς και τις κύριες µορφές 

οργάνωσης της συλλογικής ζωής του ανθρώπου.Ως τεχνικό (κοινωνιολογικό) όρο την 

οικογένεια πρέπει να την ξεχωρίσουµε από τη γαµική ένωση και το γάµο. 

 

Ο όρος γάµος έχει δύο σηµασίες. Σηµαίνει, πρώτον, την ειδική εκείνη τελετή µε 

την οποία συνιστάται και αναγνωρίζεται µια νόµιµη γαµική ένωση που θα οδηγήσει στη 

δηµιουργία οικογένειας. Η πρώτη λοιπόν έννοια του όρου αντιστοιχεί σε αυτό που λέµε 

«διαβατήρια τελετουργία» µια τελετουργία που σφραγίζει το πέρασµα του ατόµου από µια 

κατάσταση σε µια άλλη. Το ότι ο γάµος αποτελεί ένα τέτοιο πέρασµα φαίνεται και από το 

γεγονός ότι ο έγγαµος θεωρείται κοινωνικά ώριµος. Έτσι η λειτουργική έννοια του γάµου 

ανταποκρίνεται στην επίσηµη θεµελίωση του οικογενειακού θεσµού. 

 

Η δεύτερη έννοια του γάµου αναφέρεται όχι στη σύναψη πια, αλλά στην ήδη 

συνεστηµένη νόµιµη γαµική σχέση. Με την έννοια αυτή ο γάµος είναι ένας θεσµός και 

µπορεί να ορισθεί ως η κοινωνικά αναγνωρισµένη ένωση δύο ετερόφυλων προσώπων που 

χαρακτηρίζεται από την αµοιβαία πρόθεση, την συνοίκηση, τη ρύθµιση των γενετησίων 

σχέσεων των συζύγων, την πρόθεση για αναπαραγωγή, την οικονοµική συνεργασία και 

την από κοινού ανάληψη ευθύνης για την ανατροφή και συντήρηση των παιδιών. 

 

Ο γάµος αποτέλεσε το βασικό θεσµό θεµελίωσης της οικογένειας και της 

κοινωνίας και η θέσπιση Νόµων και Κανόνων, βοήθησαν στο στερέωµα αυτού του 

θεσµού. Η οικογένεια είναι οµάδα ευρύτερη από το ζευγάρι που αποτελεί τη διαρκή και 

νόµιµη γαµική ένωση. Τα διάφορα είδη µπορούµε να τα κατατάξουµε σε δυο µεγάλες 

κατηγορίες: τις µονογαµικές και πολυγαµικές. Είναι οι οικογένειες που ως πυρήνα τους 

έχουν ένα ζευγάρι συζύγων. Κυριότερος τύπος είναι η συζυγική οικογένεια, την οποία 

αποτελούν το ζευγάρι και τα παιδιά τους. Ο Τζωρτζ Μάντοκ σε µια έρευνα του που 

αφορούσε τη µορφή οικογενειακής οργάνωσης, διαπίστωσε ότι η συζυγική οικογένεια 

είναι ο πιο βασικός διαδεδοµένος τύπος. 

 

Στη µονογαµική οικογένεια ανήκει η εκτεταµένη ή διευρυµένη οικογένεια. 

Θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε και στη µορφή αυτής της οικογένειας. Η διευρυµένη 

οικογένεια περιλαµβάνει µερικές πυρηνικές οικογένειες και κάθε άγαµο ή 

προστατευόµενο µέλος, συνήθως κάτω από τον τίτλο της πατρικής εποπτείας. Έτσι ένα 

παράδειγµα διευρυµένης οικογένειας θα µπορούσε να ήταν ο σύζυγος και η σύζυγος, οι 

έγγαµοι γιοί µε τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, οι ανύπαντρες κόρες και ενδεχοµένως 

άλλα ηλικιωµένα προστατευόµενα µέλη της πατρικής πλευράς. Μια διευρυµένη 

οικογένεια όπως αυτή µπορεί να απαριθµεί 30 ή 40 µέλη που ζουν σε συνεχόµενα 

καταλύµατα και συνεργάζονται από κοινού την κατεχόµενη γη. 

 

Κατά µια έννοια η κοινωνική διευρυµένη οικογένεια αποτελεί µια ένωση. Ένα 
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σύστηµα κοινωνικής ασφάλειας που ανταποκρίνεται στις πολιτικές και οικονοµικές 

ανάγκες των µελών. Είναι διευρυµένη µε την έννοια ότι καταλήγει ξεκινώντας από τον 

πατέρα να ενσωµατώνει σε ένα συνεργαζόµενο κοινωνικό και οικονοµικό δίκτυο 

πολυάριθµα συγγενή άτοµα. 

 

Η διευρυµένη οικογένεια αποτελεί συνήθως το βασικό θεσµό µιας παραδοσιακής 

αγροτικής οικογένειας. Όποιες κι αν είναι οι ανθρώπινες ανάγκες των µελών, προστασία, 

υποστήριξη, ή διακανονισµός η διευρυµένη οικογένεια προσπαθεί να ανταποκριθεί, γιατί 

δεν διαθέτει ειδικούς φορείς για την ικανοποίηση των ειδικών ανθρώπινων αναγκών. 

Η διευρυµένη οικογένεια και οι διάφορες διασυνδέσεις της και οι σχέσεις µε τη δυναστεία 

και το σόι, αποτελεί το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό κέντρο της ζωής στις 

περισσότερες προβιοµηχανικές κοινωνίες. Το σύστηµα της διευρυµένης οικογένειας τείνει 

να είναι µια αυστηρή κοινωνική δοµή, η οποία καθορίζει µε προσοχή τα δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις και τοποθετεί ρητά τους άνδρες πάνω από τις γυναίκες και τους µεγάλους 

πάνω από τα παιδιά. Οι οικογένειες ως µονάδες εντάσσονται σε µια εξίσου αυστηρή 

κοινωνική δοµή στα πλαίσια της ευρύτερης οικογένειας.  

 

Πολλές φορές η αυστηρότητα της κοινωνικής ιεραρχίας τυποποιείται και 

νοµιµοποιείται µέσω συστηµάτων θρησκευτικής πίστης. Όµως, τα κύρια σηµεία 

ανισότητας και διαστρωµάτωσης µπορεί να είναι µέσα στις οικογένειες, όπως µεταξύ 

άνδρα και γυναίκας, ηλικιωµένου και νέου, παρά µεταξύ κοινωνικών θέσεων στο 

ευρύτερο πεδίο της κοινωνίας, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε κοντά ή όχι 

επίπεδα συντήρησης. Η πολυγαµική οικογένεια αποτελείται από δύο ή περισσότερες 

παράλληλες οικογένειες που συνδέονται µεταξύ τους µε πολλαπλούς γάµους του ενός 

τουλάχιστον από τους συζύγους. Εκείνο που διαφοροποιεί την πολυγαµική από την 

εκτεταµένη και ιδιαίτερα την ενιαία οικογένεια είναι η έλλειψη αυτοτελών συζυγικών 

οικογενειών. Υπάρχουν τριών ειδών πολυγαµικές οικογένειες: η οµαδογαµία, η 

πολυανδρία, και η πολυγυνία. Η οµαδογαµία παρά την εξέχουσα θέση που κατέχει στην 

παλαιότερη θεωρία, και ιδιαίτερα στο έργο του Λούις Μόργκαν που αποτέλεσε τη βάση 

του έργου του Ένγκελς για την καταγωγή της οικογένειας, δεν φαίνεται να αποτελεί 

πουθενά ένα κοινωνικό κανόνα. Βέβαια δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι η οµαδογαµία είναι, 

ή έστω ήταν, σε κάποια κοινωνία η επικρατέστερη µορφή γάµου. 

 

Στις περισσότερες ιστορικές και σύγχρονες κοινωνίες, ο κυριότερος τρόπος 

εισδοχής νέου µέλους, είναι η γέννηση του ή η υιοθέτηση του από πρόσωπα που είναι ήδη 

αναγνωρισµένα µέλη της κοινωνίας. Η οικογένεια είναι έτσι ένας πολύσκοπος κοινωνικός 

µηχανισµός ένταξης και ενσωµάτωσης του ατόµου στο κοινωνικό σύνολο και παράλληλα 

εξασφάλισης της ανανέωσης του κοινωνικού συνόλου και διατήρησης της ταυτότητας. 

Οι βασικές λειτουργίες της κατατείνουν στη θεµελίωση και συντήρηση της κοινωνικής 

συνοχής και στην ικανοποίηση θεµελιακών βιοτικών αναγκών των µελών της, ανάµεσα 

στις οποίες ιδιαίτερη θέση κατέχει η προστασία τους από τους κινδύνους που προέρχονται 

από το φυσικό και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι λειτουργίες αυτές 

ενισχύονται µε το θεσµό της συγγένειας που περιβάλλει την οικογένεια και διευρύνει τον 

κύκλο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Με τη λειτουργία της οικογένειας ως θεσµού 

εισδοχής νέων µελών και διατήρησης της ταυτότητας του κοινωνικού συνόλου συνδέονται 

άµεσα η θέσπιση ενδογαµικών κανόνων και η εξασφάλιση της γνησιότητας των τέκνων. 

 

Οι ενδογαµικοί κανόνες επιδιώκουν τη διατήρηση της οµοιογένειας του κοινωνικού 

συνόλου και τον αποκλεισµό της ανάµειξης µε ξένα στοιχεία. Τέτοιοι κανόνες είναι λόγου 
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χάρη η απαγόρευση του γάµου ελεύθερου και δούλου στην αρχαιότητα ή σε µας η 

απαγόρευση του γάµου µε αλλόθρησκο. Σηµαντικοί ανάµεσα σε αυτούς είναι οι κανόνες 

που απαγορεύουν κυρίως τις γυναίκες, τις προγαµιαίες σχέσεις, τις γενετήσιες σχέσεις και 

τη µοιχεία.  

 

Άλλος σηµαντικός κανόνας είναι η απαγόρευση δεύτερου γάµου της γυναίκας πριν 

περάσει µια ορισµένη προθεσµία από τη λύση του προηγούµενου. Η οικογένεια 

προσδιορίζει την παραµονή του ατόµου στο κοινωνικό σύνολο, ακόµα και µετά το 

βιολογικό θάνατο. Σε πολλές κοινωνίες, ιστορικές και σύγχρονες, επικρατεί η αντίληψη 

ότι ο άνθρωπος πεθαίνει τελικά, όταν πεθάνει η ψυχή. ∆ηµιουργείται έτσι µια αντίληψη, 

πέρα από την έννοια του βιολογικού και φυσικού θανάτου, αυτή του κοινωνικού θανάτου. 

Κοινωνικός θάνατος δεν είναι απλά ένα σχήµα λόγου, αλλά ένα πραγµατικό γεγονός, που 

ορισµένες φορές επέρχεται πριν από το βιολογικό θάνατο. Από τις αντιλήψεις αυτές, 

αρχίζουν δυο παράλληλα φαινόµενα του τάφου και της λατρείας των προγόνων.  

 

Χαρακτηριστική εικόνα µιας οικογενειακής µορφής που διατηρεί µέχρι σήµερα 

όλες σχεδόν τις λειτουργίες, µας δίνει η περιγραφή της όκκα, της προγονικής και 

πατροτοπικής ενιαίας οικογένειας των Κουργκ της νότιας Ινδίας. Οι ίδιοι οι Κουργκ 

δηλώνουν ότι η όκκα έχει µακρύτερη ζωή από τα µέλη της και ότι ένα άτοµο ζει, από 

κοινωνικής άποψης, όσον καιρό ζει και η όκκα. Όσο πιο απλή είναι η κοινωνική 

οργάνωση τόσο περισσότερες και ποικίλες είναι οι ανάγκες που καλύπτει η οικογένεια, 

τόσο εντονότερος είναι ο χαρακτήρας της ως πολύσκοπος θεσµός. Όσο η οικογένεια 

γίνεται πιο σύνθετη και αποκτά περιπλοκότερη οργάνωση διάφορες βασικές λειτουργίες 

της οικογένειας αποδεσµεύονται και αυτονοµούνται. Από τις πρώτες λειτουργίες που 

αυτονοµήθηκαν ήταν η πολιτική και η θρησκευτική. 

 

Μια από τις σηµαντικές σύγχρονες εξελίξεις είναι ο περιορισµός της λειτουργίας 

της οικογένειας ως παραγωγικής µονάδας. Τα µέλη της προσφέρουν την εργασία τους 

µεµονωµένα έξω από τον κοινό οίκο και κερδίζουν ατοµικό εισόδηµα ο καθένας του 

ακόµη και ως µονάδα κατανάλωσης η οικογένεια έχει περιορισθεί, αφού σε σηµαντικό 

ποσοστό τα µέλη της αυτονοµούν όχι µόνο την παραγωγική τους ικανότητα, αλλά και την 

ατοµική καταναλωτική τους συµπεριφορά. 

 

Η σύγχρονη οικογένεια έχει χάσει ένα µεγάλο µέρος των λειτουργιών της 

κοινωνικοποίησης και της αµοιβαίας αρωγής και προστασίας των µελών της. Τις 

λειτουργίες αυτές τις έχουν αναλάβει σήµερα, το σχολείο και οι διάφοροι πολιτικοί και 

προνοµιακοί θεσµοί του σύγχρονου κράτους. Στις σηµερινές βιοµηχανικές αστεακές 

κοινωνίες το άτοµο τείνει να είναι όλο και περισσότερο φορέας ατοµικών δικαιωµάτων, 

που στρέφονται άµεσα προς το ευρύ και απρόσωπο κοινωνικό σύνολο και του 

εξασφαλίζουν τη βασική κάλυψη του απέναντι στις κύριες ανάγκες της ζωής του. 

Το σύγχρονο κράτος πρόνοιας, στη επιδίωξη ενός θεµελιακού σκοπού κοινωνικής 

δικαιοσύνης, προσπαθεί να εξασφαλίσει την προστασία του ατόµου από το λίκνο ως τον 

τάφο. ∆ηµιουργεί έτσι συνεχώς νέους φορείς µέριµνας και παροχής υπηρεσιών, 

εξειδικευµένους θεσµούς και διαµορφώνει µια νέα χαρακτηριστική κοινωνία που µπορεί 

να ονοµαστεί ιδρυµατική. 

 

Σήµερα η οικογένεια χάνει ένα µέρος λειτουργιών και δραστηριοτήτων που 

αποτελούσαν βασικό στοιχείο έµπρακτης έκφρασης και συνεχούς βεβαίωσης της 

κοινωνικής συνοχής. Οι κυριότερες λειτουργίες της στρέφονται πλέον γύρω από την 
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κάλυψη συναισθηµατικών αναγκών των προσώπων που την αποτελούν, γεγονός που κάνει 

τις σχέσεις τους αµεσότερες εντονότερες, αλλά και περισσότερο ευαίσθητες και 

εύθραυστες. Μια από τις σηµαντικότερες εξελίξεις που παρουσιάζονται τους τελευταίους 

αιώνες, είναι η µετάβαση από τη δηµοσιότητα της οικογενειακής ζωής στην ιδιωτικότητα 

του οικογενειακού χώρου. Αυτή η εξέλιξη παρακολουθεί στην Ευρώπη την εµφάνιση, την 

ανάπτυξη και την κατίσχυση της αστικής τάξης. Από το 18° αιώνα η κοινωνία αρχίζει να 

αποµακρύνεται από την κοινωνία, να την αποδιώχνει πέρα από µια ολοένα διευρυνόµενη 

ιδιωτική ζώνη. Η οργάνωση της κατοικίας ανταποκρίνεται ήδη σε αυτή την ανάγκη της 

άµυνας έναντι του κόσµου. Η σύγχρονη κατοικία εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των 

διάφορων χώρων δίνοντας τους διέξοδο σ' ένα διάδροµο. Στη Γαλλία και Ιταλία η λέξη 

κάµαρα, διαστέλλεται µε τη λέξη σάλα, ενώ στη Αγγλία η λέξη room, διατηρείται για όλες 

τις χρήσεις.  

 

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η ιδιωτική ζωή απλώθηκε πια σε ολόκληρο τον 

κόσµο και σε ολόκληρη την κοινωνία, σε σηµείο που να ξεχνούµε την αριστοκρατική και 

αστική προέλευση της. Η οικογένεια έγινε µια κλειστή κοινωνία και η εξέλιξη των ηθών 

µας στη σύγχρονη ζωή µας, πρέπει να έχει απόλυτη σχέση µε το οικογενειακό 

συναίσθηµα. Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές στις 

κοινωνικές και παραγωγικές δοµές και σχέσεις . Οι αλλαγές αυτές επιδρούν και στο 

µέγεθος της οικογένειας που αρχίζει να συρρικνώνεται και να παίρνει τη µορφή µιας 

πυρηνικής _ εικόνας, αλλά µε αρχηγέτη πάλι τον άντρα. Η χαλάρωση των συγγενικών 

δεσµών και η απώλεια της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας της οικογένειας, είναι στοιχεία 

αλλαγής της µεταβιοµηχανικής εποχής. Ο σοσιαλιστής Άρθουρ Καλχούν, παρατηρώντας 

τις κοινωνικές αλλαγές επισηµαίνει: Η βιοµηχανοποίηση οδήγησε σε µια γενική 

δηµοκρατικοποίηση της κοινωνίας και στην εξασθένιση της οικιακής µοναρχίας. Καθώς οι 

γυναίκες κέρδιζαν οικονοµικές δυνατότητες έξω από το γάµο, γινόταν πιο ελεύθερες και 

ανεξάρτητες µέσα στο σπίτι. Με τη σχολική της µόρφωση, η γυναίκα την εµπειρία της στη 

δουλειά και την εξέλιξη της οικονοµίας σε τεχνική επιστήµη, αντιµετωπίζει τον άνδρα σαν 

ίση. 

Το πέρασµα της κοινωνίας στο καθεστώς του πλεονάσµατος φέρνει µαζί του την 

παράταση της βρεφικής ηλικίας και την εξύψωση της παιδικότητας . Η οικογένεια περνά 

από µια εξατοµικευµένη µορφή, παύει να είναι µια αναγκαία συσπείρωση και εξελίσσεται 

προς µια ηθική ενότητα και µια αυθόρµητη δηµοκρατία. (Ζαρέτσκι, 1979, : 107) 

Παρόµοιες αλλαγές διέβλεπε και ο Έγκελς, όταν έγραφε ότι η κατάσταση των ανδρών θα 

αλλάξει, αλλά περισσότερο θα αλλάξει των γυναικών, γιατί η ιδιωτική οικιακή οικονοµία 

θα µετατραπεί σε κοινωνική οικονοµική δραστηριότητα. 

 

Με το πέρασµα στη µεταβιοµηχανική κοινωνία µέσω της τεχνολογίας και των 

νέων µορφών επικοινωνίας, η οικογένεια παύει να αποτελεί σχεδόν τελείως παραγωγική 

µονάδα και µετατρέπεται σε καταναλωτική. Τείνει προς εξαφάνιση το µοντέλο του ενός 

αρχηγού και υιοθετούνται σχήµατα συµµετοχής και µοιράσµατος των ευθυνών στους δύο 

συζύγους (στις περιπτώσεις που δεν έχουµε µονογονεϊκή οικογένεια). Με την προώθηση 

της ισότητας των δύο φύλων, οι ρόλοι κατανέµονται ανάλογα µε τις ιδιότητες και 

δυνατότητες του καθενός και διαφοροποιείται ο βαθµός και η µορφή των οικογενειακών 

σχέσεων, ενώ παραβιάζεται πλήρως ο ιδιωτικός χώρος της οικογένειας µε την εισβολή 

σήµερα των Μ. Μ. Ε. και της τεχνολογίας, που ωθεί το άτοµο σε µια προσωπική 

αυτάρκεια και αποµόνωση. Ταχύτατες αλλαγές στις κοινωνικές δοµές παρατηρούνται 

σήµερα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ασάφεια και ρευστότητα στους κοινωνικούς 

κανόνες και στις αξίες που ισχύουν. Έτσι κατά τη γνώµη µου, η πρόβλεψη της 
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συµπεριφοράς των ατόµων και των κοινωνικών συνόλων γίνεται δύσκολη σχεδόν αδύνατη 

και πληθαίνουν οι ανοµικές καταστάσεις και τα φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας. Κατά 

συνέπεια, η κατανόηση των προβληµάτων προσαρµογής στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και 

στην οικογένεια, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται στα πλαίσια της δυναµικής του κοινωνικού 

µετασχηµατισµού. Αυτό που έχει βασική σηµασία, εδώ είναι ότι όποιας µορφής οικογένεια 

ως κοινωνικού θεσµού και φορέα αρχικής φροντίδας και κοινωνικοποίησης, παραµένει πιο 

σηµαντική. 

 

Μπορούµε να πούµε, λοιπόν ότι η οικογένεια είναι ο πρώτος χώρος στον οποίο 

οικοδοµείται η πιο µικρή δηµοκρατία στην καρδιά της κοινωνίας. 

Ύστερα από όσα παραπάνω αναφέραµε, θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε στη δική µας 

κοινωνία και να εξετάσουµε τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής κοινωνίας. 

Η οικογένεια, λοιπόν, οφείλει να διαδραµατίσει ως θεσµός, το δικό της ρόλο και να 

διατηρήσει τα βασικά της στοιχεία.  

 

Τα στοιχεία αυτά είναι: 

 

1) Η οικουµενικότητα ως ύπαρξη στο χώρο 

2) Η ιστορικότητα ως αντίληψη της ύπαρξης στο χρόνο 

3) Η ορθοδοξία ως αντίληψη της ύπαρξης έξω από το χώρο και το χρόνο 

δηλαδή ως αντίληψη της ύπαρξης καθαυτή. Μέσα σε αυτά τα γενικά και ειδικά πλαίσια 

διαµορφώνονται οι αξίες της δικής µας οικογένειας και στηρίζονται οι στενές 

διαπροσωπικές οικογενειακές σχέσεις. ∆εν θα είναι υπερβολή αν πούµε ότι µε το 

πολυπολιτισµικό άνοιγµα των κοινωνιών φαίνεται να επιτελείται η αποτελεσµατικότητα 

των ζωτικών αυτών στοιχείων. Ακριβώς, εδώ στη δική µας οικογένεια, πέφτει και το 

βάρος της οικοδόµησης και διατήρησης της εθνικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα 

µέλη της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας και γενικότερα ο λαός µας, χιλιοτραγούδησε 

την οικογένεια και την οικογενειακή ζωή σε όλες τις φάσεις µε όλα τα βιώµατα και τα 

συναισθήµατα. Ο µισεµός, η αγάπη, ο γάµος, η γέννηση κ.λ.π., γεγονότα συνδεδεµένα µε 

το θεσµό της οικογένειας, κατέχουν σηµαντική θέση στη ζωή µας και της οικογενειακής 

παράδοσης.  

 

Φαίνεται η οικογένεια µας, να λειτουργεί ως ανεξάρτητη συζυγική, αλλά όµως το 

πλέγµα σχέσεων στον κύκλο των πολύ στενών συγγενών, εξακολουθεί να υπάρχει ως 

δίκτυο αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξη. Οι απαιτήσεις για κοινωνικές αλλαγές, 

αλλαγή νοοτροπίας και στάσης ζωής προς το γάµο, την οικογένεια και τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, βρήκαν νοµικό έρεισµα στις νέες ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του 

οικογενειακού δικαίου. Έτσι ανατράπηκαν παλαιότερα σχήµατα περί του ανδρός αρχηγού 

της οικογένειας, της πατρικής εξουσίας, της προίκας και των ρόλων των συζύγων. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ 

 

Το δηµογραφικό πρόβληµα 

 

Έχουν πληθύνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια εκείνοι οι οποίοι θεωρούν το 

∆ηµογραφικό Πρόβληµα ως το κορυφαίο εθνικό µας ζήτηµα και πρόβληµα. Ως 

∆ηµογραφικό Πρόβληµα νοείται η µη ισόρροπη εξέλιξη των πληθυσµιακών παραµέτρων 

(γεννήσεις, θάνατοι, µετανάστευση) µιας χώρας σε βάθος χρόνου. Ορισµένες χώρες 

(κυρίως της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής) παρουσιάζουν έξαρση των γεννήσεων µε 

αποτέλεσµα υπερπληθυσµό και δηµιουργία κοινωνικών προβληµάτων. Άλλες χώρες πάλι 

(κυρίως της Ευρώπης) εµφανίζουν υπογεννητικότητα και µείωση του πληθυσµού, η οποία 

αντισταθµίζεται από την µετανάστευση. 

 

Ο παγκόσµιος πληθυσµός το 1998 ήταν 5,9 δις, ενώ υπολογίζεται ότι το 2025 θα 

είναι 7,8 δις και το 2050 θα φτάσει τα 8,9 δις. Είναι φανερό ότι υπάρχει µια αυξητική τάση 

αλλά αυτή είναι στρεβλή µε την έννοια ότι προέρχεται από ορισµένες χώρες. Οι 

επιπτώσεις αυτού του φαινοµένου είναι ήδη ορατές δεδοµένου ότι η φτώχεια και η 

δυστυχία που επικρατεί σε πολλές πολυάνθρωπες χώρες εξαναγκάζει πολλούς κατοίκους 

τους να ξενιτεύονται αναζητώντας µια καλύτερη τύχη σε άλλες χώρες, βασικά της 

Ευρώπης. 

Η Ελλάδα εµπίπτει στη δεύτερη κατηγορία. Βέβαια οι απογραφές δείχνουν 

αύξηση, έστω και µικρή, του συνολικού πληθυσµού. Η απογραφή του 1981 έδειξε 

πληθυσµό 9.739.589 κατοίκους, του 1991 10.259.900 και του 2001 10.964.020. Ωστόσο η 

αύξηση είναι πλασµατική αφού οι απογραφές περιλαµβάνουν ένα µεγάλο αριθµό 

αλλοδαπών, οι οποίοι έχουν έρθει στην Ελλάδα ως οικονοµικοί µετανάστες. Βέβαια ο 

ακριβής αριθµός δεν είναι γνωστός. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 είναι περίπου 

765.000 άτοµα. Ωστόσο ανεπίσηµα υπολογίζονται σε 1-1,5 εκατοµµύρια άτοµα.  

Υπάρχει πληθώρα στατιστικών στοιχείων, τα οποία αποδεικνύουν το µέγεθος του 

προβλήµατος (ακαθάριστος συντελεστής γεννητικότητας, σύνθεση πληθυσµού κατά 

ηλικίες κλπ.). Θα αρκεστούµε για λόγους συντοµίας σε ένα µόνο δείκτη, το συντελεστή 

ολικής γονιµότητας, δηλαδή τον αριθµό παιδιών κατά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας 

(15-49 ετών).  
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Σύµφωνα µε τα διεθνώς παραδεκτά ο συντελεστής αυτός πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2,1 παιδιά ώστε να υπάρχει ανανέωση των γενεών. Στην Ελλάδα το 1990 

ήταν 1,43. Και για να υπάρχει ένα µέτρο σύγκρισης, στην Αλβανία ήταν 2,6, στην 

Ιρλανδία 1,89 (η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση), στις ΗΠΑ 2,05. Ο δείκτης αυτός 

είχε διαρκή πτώση παίρνοντας τη χαµηλότερη τιµή 1,29 το 2003. Έκτοτε παρατηρείται µια 

µικρή αύξηση και το 2007 διαµορφώνεται στο 1,42. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1950 ήταν 

2,57 και το 1980 ήταν 2,23. 

 

Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα αποδίδεται από τους ειδικούς µελετητές σε 

διάφορους παράγοντες, όπως την επέκταση της εργασίας της γυναίκας, την αστικοποίηση, 

τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, την υιοθέτηση νέων προτύπων διαβίωσης όπου κυριαρχεί ο 

υπερκαταναλωτισµός και η καλοπέραση. Για την αντιµετώπιση προτείνονται διάφοροι 

τρόποι, όπως η παροχή ικανοποιητικών οικογενειακών επιδοµάτων, η προστασία της 

µητρότητας, η µέριµνα για τη στέγαση των νέων ζευγαριών κλπ.  

 

Ας σηµειωθεί ότι το 1993 συγκροτήθηκε ειδική διακοµµατική επιτροπή της Βουλής, η 

οποία µελέτησε το θέµα και συνέταξε σχετικό πόρισµα. ∆υστυχώς η συνέχεια δεν ήταν η 

αναµενόµενη  µε την έννοια ότι τα όποια µέτρα ελήφθησαν δεν είχαν ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα. Ορισµένοι πιστεύουν ότι το θέµα δεν είναι κατά βάση οικονοµικό. ∆ιότι, 

αν ήταν έτσι τότε τα περισσότερα παιδιά θα είχαν οι οικογένειες µε υψηλά εισοδήµατα. 

Ασφαλώς όµως και η επιδοµατική πολιτική έχει φέρει αποτελέσµατα (αύξηση των 

οικογενειών µε τρίτο παιδί στη Θράκη).  

 

Το κυρίαρχο όµως είναι να αντιληφθούν όλοι το µέγεθος του προβλήµατος και τις 

επιπτώσεις που συνεπάγεται. Και οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές από κοινωνική, 

οικονοµική και εθνική άποψη. Η αύξηση του ορίου ηλικίας και η αύξηση του ποσοστού 

των υπερηλίκων στο σύνολο του πληθυσµού σηµαίνει µείωση των ευκαιριών για 

απασχόληση των νέων ατόµων (π.χ. εκπαιδευτικοί). Η οικονοµική πλευρά του 

προβλήµατος είναι περισσότερο ορατή και σηµαντική. Ο κίνδυνος κατάρρευσης του 

ασφαλιστικού συστήµατος είναι αποτέλεσµα του δηµογραφικού προβλήµατος. Γίνεται 

αποδεκτό ότι η λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος είναι οµαλή, όταν η σχέση 

συνταξιούχων προς εργαζόµενους είναι 1:4, δηλαδή ένας συνταξιούχος αντιστοιχεί σε 

τέσσερις εργαζόµενους. Η σχέση αυτή το 2001 ήταν 1:1,78. Αυτό εξηγεί την έξαρση που 
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εµφανίζει το πρόβληµα και τις εναγώνιες προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυσή 

του. 

Η άµυνα της χώρας µπορεί να µπει σε δοκιµασία αφού έχει µειωθεί δραστικά ο 

αριθµός των στρατευσίµων (το 1991 οι στρατεύσιµοι ήταν 120.000, το 2001 ήταν 80.000 

και το 2011 εκτιµάται ότι θα είναι 54.000). ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Πολιτεία 

προχώρησε στην καθιέρωση µισθοφορικού στρατού εδώ και κάµποσα χρόνια. Ακόµη, 

µεσοµακροπρόθεσµα απειλείται η σύνθεση και οµοιογένεια του πληθυσµού εξαιτίας του 

µεγάλου αριθµού µεταναστών από διάφορες χώρες. Είναι γνωστό ότι σε ορισµένα ορεινά 

χωριά ή αποµακρυσµένα νησιά έχουν αποµείνει λίγοι γέροντες ενώ παράλληλα έχει 

αυξηθεί ο αριθµός των οικονοµικά ενεργών αλλοδαπών.  

 

Όταν ο Αριστοτέλης ρωτήθηκε γιατί η ισχυρή Σπάρτη δεν κατόρθωσε περί το 370 

π.Χ. ν’ αντισταθεί στους Θηβαίους, δεν δίστασε να αποδώσει την αποδυνάµωσή της στην 

ολιγανθρωπία και στον αποπληθυσµό, που δηµιούργησε το πολιτικό της σύστηµα. Ο 

ιστορικός Arnold Toynbee αναφέρει ότι η ολιγανθρωπία, έξω από κάθε µορφής πόλεµο ή 

επιδηµία, αποκλειστικό έργο των αµβλώσεων, της βρεφοκτονίας και της εγκατάλειψης 

των παιδιών, υπήρξε η κύρια αιτία της κοινωνικής και πολιτικής κατάπτωσης της 

κλασσικής Ελλάδος. Τον ίδιο δρόµο ακολούθησε και η Ρωµαϊκή αυτοκρατορία. Όταν τον 

3ο µ.Χ. αιώνα ατόνησε η δηµογραφική πολιτική που είχε καθιερώσει ο Αύγουστος µε τον 

νόµο Papia Poppea γνώρισε τη γήρανση και την παρακµή και τελικά την υποταγή στους 

βαρβάρους, στους οποίους οι Ρωµαίοι, κατά την έκφραση του A.Sauvy, «διέθεσαν 

εκτάσεις γης, όχι όµως και στρατιώτες για να τους αποκρούσουν» (Ν. Πολύζος). 

 

Η χώρα µας, από τις πιο αραιοκατοικηµένες χώρες της Ευρώπης, βρίσκεται στο 

νοτιανατολικό άκρο της Ευρώπης µεταξύ χριστιανικού και µουσουλµανικού κόσµου, 

περιστοιχίζεται από εύρωστα δηµογραφικά κράτη (Τουρκία, Αλβανία) και µε σοβαρά 

προβλήµατα εθνικής άµυνας και εξωτερικής πολιτικής (έθνος ανάδελφο, κατά τον Χρήστο 

Σαρτζετάκη, πρώην Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας). Αν η Ελλάδα θέλει να αποφύγει 

επιδείνωση των οικονοµικών, κοινωνικών και εθνικών επιπτώσεων δεν µπορεί να µένει 

απαθής στην όξυνση του δηµογραφικού προβλήµατος θεωρώντας σαν µόνη ορθολογική 

λύση όχι τη συνεισφορά της µετανάστευσης, αλλά την αύξηση της γεννητικότητας των 

Ελλήνων. 
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Καίτη  Πα�αχρήστου-Τριανταφύλλου4 

 

Τάκη Σινό�ουλου, «Ο καιόµενος» 
 

                                                           
4 Η Καίτη Παραχρήστου-Τριανταφύλλου είναι φιλόλογος, υποδιευθύντρια του 2ου Γυµνασίου Λάρισας. Από 
8/8/2008 παραιτήθηκε από την εκπαίδευση για να συνταξιοδοτηθεί. . 
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                        Ο καιόµενος5 
 
Κοιτάχτε! Μ�ήκε στη φωτιά! εί�ε ένας α�’ το �λήθος. 
Γυρίσαµε τα µάτια γρήγορα. Είταν 
στ’ αλήθεια αυτός �ου α�όστρεψε το �ρόσω�ο όταν του 
µιλήσαµε. Και τώρα καίγεται. Μα δε φωνάζει βοήθεια. 
 
∆ιστάζω. Λέω να �άω εκεί. Να τον αγγίξω µε το χέρι µου. 
Είµαι α�ό φύση µου φτιαγµένος να �αραξενεύοµαι. 
 
Ποιος είναι τούτος �ου αναλίσκεται �ερήφανος; 
Το σώµα του το ανθρώ�ινο δεν τον �ονά; 
 
Η χώρα εδώ είναι σκοτεινή. Και δύσκολη. Φοβάµαι. 
Ξένη φωτιά µην την ανακατεύεις, µου εί�αν. 
 
Όµως εκείνος καίγονταν µονάχος. Καταµόναχος. 
Κι όσο αφανίζονταν, τόσο άστραφτε το �ρόσω�ο. 
 
Γινόταν ήλιος. 
 
Στην ε�οχή µας, ό�ως και σε �ερασµένες ε�οχές, 
Άλλοι είναι µέσα στη φωτιά κι άλλοι χειροκροτούνε. 
 
Ο Ποιητής µοιράζεται στα δυο. 

 
 

 Το ποίηµα6 ανήκει στη συλλογή Μεταίχµιο Β’, που κυκλοφόρησε το 1957 από τις εκδόσεις 

                                                           
5
 Ν. Γρηγοριάδης, et al, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β΄ Λυκείου. Αθήνα, έκδοση ΙΣ΄, Ο.Ε.∆.Β.  1996 , σελ.  
286. 

 
6 Για το ποίηµα αυτό, γράφει ο Μ.Γ. Μερακλής σε µια εισήγησή του, σε διηµερίδα-αφιέρωµα στον Οδυσσέα Ελύτη 
του Συνδέσµου Φιλολόγων Ν. Λέσβου και της ΕΛΜΕ Λέσβου (8-9 Οκτωβρίου 1994, στη Μυτιλήνη): «Πρέπει 
ωστόσο να σηµειώσω και κάτι άλλο ακόµα, εισαγωγικά. Είναι δυνατό, οι δύο τύποι ανθρώπου, ο πρακτικός και ο 
θεωρητικός, να εγκαθιδρυθούν, και οι δύο, µέσα στον ίδιο άνθρωπο. Εδώ θυµούµαι τον τίτλο της συλλογής ενός 
αγαπηµένου φίλου µου, ποιητή, νεκρού από πολλά χρόνια τώρα:  ‘‘∆υο άνθρω�οι µέσα µου’’ (1957), του Κρίτωνος 
Αθανασούλη. Ο τίτλος παρέπεµπε στο βασανιστικό διχασµό πνευµατικών ανθρώπων, όπως τον έζησαν σε σκοτεινούς 
χρόνους του Εµφυλίου και τη δεκαετία του ’50. Ήθελαν να αναµειχθούν ενεργά στο δράµα που παιζόταν, υπέρ των 
χειµαζοµένων· αλλά από φόβο απείχαν: έµεναν θεωροί του δράµατος. Στην παραπάνω συλλογή υπάρχει και το 
έξοχο ποίηµα, επιγραφόµενο «Α�όσ�ασµα α�ό τη διαθήκη µου». 
 Γράφοντας τη διαθήκη που θα άφηνε στον υποθετικό γιο του, ο Αθανασούλης έλεγε ανάµεσα στ’ άλλα:  

Σ’ αφήνω τα στρατόπεδα της πόλης, 
Ανάµεσα σ’ αιχµαλώτους, που λένε 
Όλο ναι, και µέσα τους βρυχιέται 
Το σκλαβωµένο τ’ όχι του ελεύθερου. 
Είµαι κι εγώ απ’ αυτούς που απ’ έξω λένε 
Της ανάγκης το ναι, µέσα θρέφω τ’ όχι….. 

 
 Υπάρχει και ένα άλλο ωραίο ποίηµα, του Τάκη Σινόπουλου, τοποθέτηση επίσης, -µε τη δική της 
παραλλαγή,- απέναντι στο πρόβληµα του διχασµού του πνευµατικού ανθρώπου, διχασµού οφειλόµενου στη 
σκληρότητα των ίδιων εκείνων καιρών, αλλά και στο γεγονός, ότι ο ποιητής έχει τη διάθεση να πάει, κατά κάποιον 
τρόπο, και µε τους µεν και µε τους δε, υπερβαίνοντας το σχήµα της πόλωσης. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το ποίηµα του 
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«∆ίφρος» και περιέχει 17 ποιήµατα γραµµένα το 1949-1955, όπως µας πληροφορεί ο υπότιτλος. 
 Η συλλογή ανοίγει µ’ ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ποιήµατα του Σινόπουλου «Ο 
Καιόµενος», που συνοψίζει επιγραµµατικά την παρουσία και την αποστολή του ποιητή µέσα στο 
σηµερινό κόσµο (οι τελευταίοι στίχοι). 
 Η ποίηση του Τάκη Σινόπουλου ανήκει στη µετασεφερική ποίηση και ο ίδιος ανήκει στη 
λεγόµενη πρώτη µεταπολεµική γενιά. Έζησε άµεσα τα γεγονότα της κρίσιµης δεκαετίας 1940-59.  

Ο Κίµων Φράιερ [1] γράφει: Η περίοδος του β΄ παγκόσµιου πολέµου, της 
γερµανοϊταλικής κατοχής και του εµφύλιου στάθηκε  για πολλούς  Έλληνες ποιητές µια 
συνταρακτική εµπειρία, που τους ανάγκασε να συγκεντρωθούν, να βγουν από την αποµόνωσή 
τους, ν’ αντιµετωπίσουν την πραγµατικότητα και να γράψουν ποιήµατα µε µεγαλύτερη ενάργεια 
και εντονότερο κοινωνικό ενδιαφέρον.   

Ο λόγος τους,  κι όταν γίνεται όπλο µάχης και πολιτικού αγώνα κι όταν παίρνει τη µορφή 
µιας ασίγαστης  ερωτηµατικής αγωνίας, δεν παύει ν’ αποτελεί την αµείλικτη καταδίκη ενός  
κόσµου που τόσο επινοητικός  στάθηκε στη φρίκη στην ερήµωση [2].  
 Ο ποιητής τώρα συµπορεύεται και συµπάσχει µε το χειµαζόµενο λαό κι είναι παρών σ’ 
όλα τα τραγικά γεγονότα που σηµαδεύουν την εποχή του. 
 Όµως, γράφει πάλι ο Κ. Φράιερ [3], σε κανέναν άλλο ποιητή η εµπειρία της δεκαετίας 
του 1940-49 δεν άφησε ένα τόσο βαθύ και ανεξάλειπτο τραύµα όσο στον Τ. Σινόπουλο. Αυτό 
οφείλεται στα προσωπικά του βιώµατα ως στρατιωτικού γιατρού στον αλβανικό πόλεµο και στον 
εµφύλιο σε διάφορες µαχόµενες µονάδες της γραµµής των πρόσω. 
 Από το α΄ του βιβλίο  (Μεταίχµιο, 1951) ως το τελευταίο (Το Χρονικό, 1975) δεν έχει 
πάψει να κατατρύχεται από µια φρίκη που έχει κυριέψει αναπότρεπτα την ύπαρξή του. 
 Όλη του η ποίηση είναι ένα ατέλειωτο «Το�ίο θανάτου» (η φράση αποτελεί την αρχή του 
α΄ ποιήµατος  του πρώτου βιβλίου του µε τον τίτλο  «Ελ�ήνωρ»). Μέσα στη φωτιά κι ο 
Σινόπουλος, όσα χρόνια βάσταξε η ελληνική τραγωδία από το 1941-49, σηµαδεύεται για πάντα 
από τις εµπειρίες του στα χρόνια του πολέµου, της κατοχής, της  Αντίστασης, του Εµφύλιου 
διχασµού. 
 Σχεδόν ολόκληρο το έργο του είναι µια αγωνιώδης επίκληση για την επιφάνεια των 
απειράριθµων νεκρών της δεκαετίας, άλλοτε ανώνυµων κι άλλοτε επώνυµων, που ο ποιητής 
πασχίζει ν’ αναστήσει και να ξαναζήσει τον αγώνα τους, τη θυσία τους, τα οράµατά τους για έναν 
κόσµο διαφορετικό[4]. 

Ο Κ. Φράιερ [5] σηµειώνει: Ίσως, επειδή έτυχε να ξεφύγει ζωντανός από την αρπάγη του 
πολέµου, στην ποίησή του διακρίνει κανείς µια βαθιά και αδιάκοπη ενοχή.  
 

Ο Τίτος Πατρίκιος  λέει σ’ ένα του ποίηµα: 
 

  ∆ώρο της τύχης, αν όχι κλο�ή α�’ τη ζωή άλλων, 
  γιατί η σφαίρα �ου της γλίτωσα δε χάθηκε 
  µα  χτύ�ησε το άλλο κορµί �ου βρέθηκε στη θέση µου. 
  Έτσι σα δώρο �ου δεν άξιζα µου δόθηκε η ζωή 
  κι όσος καιρός µου µένει 
  σαν οι νεκροί να µου τον χάρισαν 
  για να τους ιστορήσω. 
                                                                                                                                                                                
Σινόπουλου (µε τον τίτλο «Ο καιόµενος») περιλαµβάνεται στη συλλογή «Μεταίχµιο  Β΄», που κυκλοφόρησε την ίδια 
χρονιά, που κυκλοφόρησε και η συλλογή του Αθανασούλη (περιλαµβάνει ωστόσο ποιήµατα γραµµένα στην περίοδο 
1949-1955). Το διαβάζω: 

Κοιτάχτε! Μπήκε στη φωτιά! είπε ένας απ’ το πλήθος. 
………………. 

Μ.Γ. Μερακλής, Η «ιδιωτική οδός» του Οδυσσέα Ελύτη, Σύνδεσµος Φιλολόγων Ν. Λέσβου, ΜΥΘΟΣ: Εννοιολογικές 
και σηµασιολογικές προσεγγίσεις, Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ, Ανιχνεύσεις στο έργο του, Οι εισηγήσεις δύο αυτοτελών 
συνεδρίων, Φιλολογική Βιβλιοθήκη Συνδέσµου Φιλολόγου Ν. Λέσβου, Μυτιλήνη 1998, σσ. 115-116. 
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 Με το Μεταίχµιο Β΄ ο Σινόπουλος για πρώτη φορά στην ποίησή του κοιτάζει τον πόλεµο 
και ό,τι ακολούθησε µε σαφή πολιτική αντίληψη. Το κάψιµο, η φωτιά και η πυρκαγιά είναι από τις 
κύριες εικόνες αυτού του βιβλίου. 
 «Ο Καιόµενος» αποτελεί µαρτυρία της  εφιαλτικής εποχής του Εµφύλιου κι εκφράζει την 
αντίδραση του ποιητή στα γεγονότα. Για τον  «καιόµενο»  ο ίδιος ο Σινόπουλος είχε πει σε µια 
του συνέντευξη[6]: Κανείς δε γίνεται ποιητής χωρίς να πληρώσει προσωπικά. Αυτό να το ξέρετε. 
Προπαντός µέσα στο δικό µας  το χώρο, στην Ελλάδα, που δεν είναι πια δικός µας. Κάποτε, στα 
1957, έγινα προφήτης γράφοντας  τον «καιόµενο». 

Ύστερα ήρθανε οι αυτοπυρπολήσεις των Βουδιστών καλόγερων στο Βιετνάµ, ύστερα του 
Πάλαντς στην Τσεχοσλοβακία και του Γεωργάκη στην Τζένοβα. Τον Οκτώβρη του ’74 έγραψα 
το 16ο ποίηµα του «∆οκίµιου» στο «Χρονικό». Αργότερα σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος Παναγούλης. 
 Ο «Καιόµενος» είναι έκφραση ακραίας προσωπικής διαµαρτυρίας, που φτάνει στην 
κορύφωσή της µε την αυτοπυρπόληση. 
Το ποίηµα είναι χωρισµένο από τον ίδιο τον ποιητή ως εξής: 

στίχοι 1-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13, 14-15, 16, 
(στο σχολικό βιβλίο οι στίχοι δίνονται σε συνέχεια). 
 

Οι στίχοι 1-13 αποτελούν την αφήγηση, όπου ο αφηγητής ταυτίζεται µε τον ποιητή, ενώ 
στους στίχους 14-16 ο ποιητής σχολιάζει όσα συνέβηκαν και εκφράζει τη δική του θέση-άποψη 
πάνω σ΄ όσα διαδραµατίστηκαν. Η διαίρεση του ποιήµατος σε ενότητες στίχων σπάει κάπως την 
αφήγηση, έτσι που αυτές ξεχωρισµένες να διατηρούν τη δραµατική ένταση του κειµένου, που 
ενισχύεται κι από τα κενά της αφήγησης (που τελειώνει στο στίχο 13). 
Τα κενά ανάµεσα στις επί µέρους ενότητες στίχων είναι οι σιωπές, που µιλούν πιο έντονα κι από 
το λόγο. 

Να τι λέει ο ίδιος ο ποιητής στο «Νυχτολόγιό» του[7]:  
 

«Στη γλώσσα της �οίησης σηµασία έχει όχι µόνο αυτό �ου βλέ�εις (διαβάζεις) γραµµένο, αλλά 
και το άλλο �ου δε βλέ�εις  γραµµένο. Αυτό �ου κά�οτε ακούγεται σα δεύτερος ήχος στα ενδιάµεσα 
των συλλαβών και των λέξεων  -δεν είναι η σιω�ή, µη βιάζεσαι- είναι ο ήχος �ου αφήνουν οι λέξεις, 
όταν οι συλλαβές κι οι λέξεις τρίβονται -τα κόκαλά τους τρίβονται- η µια την άλλη. Καµιά φορά ακούς 
λέξεις ολάκερες �ίσω α�ό το �ρώτο ηχητικό (ή εννοιολογικό) ε�ί�εδο, �ου συµ�ληρώνουν ή 
αντιµάχονται τις �ρώτες. Καµιά φορά -σ�άνια- �ίσω α�ό ένα �οίηµα ή στα ενδιάµεσά του ακούς 
καθαρά κάτι σαν ένα δεύτερο �οίηµα - η αίσθηση είναι �αράξενη, ταράζεσαι τότε. Κι αυτό φυσικά δεν 
είναι ο αντίλαλος του �ρώτου �οιήµατος. Είναι ένα άλλο �οίηµα, µε µια δική  του συναρµογή 
συλλαβών και λέξεων, διαφορετικό α�’ το �ρώτο». 

 
Οι  σιωπές λειτουργούν ακόµα ως στοιχεία δραµατικότητας µέσα από τις κοφτές, σύντοµες 

προτάσεις που ακολουθούνται από τελεία. 
 

Όπως ανάφερα πιο πάνω το ποίηµα µπορεί να χωριστεί: 
 α) στίχοι 1-13, αφήγηση. 
 β) στίχοι 14-16, θέση του αφηγητή-ποιητή. 
 

Ο ίδιος ο Σινόπουλος[8] ονοµάζει τον εαυτό του ‘αφηγηµατικό �οιητή’ και ολόκληρη την 
ποίησή του ‘αφηγηµατική’. Κατά τον ποιητή αυτό σηµαίνει ότι  µέσα στο ποίηµα λειτουργούν δύο 
αντιθετικές γλώσσες: της ποίησης και της αφήγησης, που πρέπει τελικά να γίνονται µία  γλώσσα. 
 Κατά το Νάσο Βαγενά [9] «αφηγηµατικός ποιητής»  δε σηµαίνει τον ποιητή, ο οποίος 
υιοθετεί έναν τρόπο έκφρασης που καθορίζεται από µια ποιητική αφηγηµατικότητα 
παραδοσιακού τύπου, όπως π.χ. εκείνη του Σικελιανού.  
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Ο Κίµων Φράιερ [10]  γράφει πως τουλάχιστο ως τη συλλογή Μεταίχµιο, Β’ του ήταν 
αδύνατο του ποιητή να µη χρησιµοποιεί µια αφηγηµατική µέθοδο. Αργότερα θα προσπαθήσει να 
ελευθερωθεί από τις λογικές συνέχειες και ακολουθίες και να χαλαρώσει τον έλεγχο της λογικής 
ανάπτυξης. 
 Στο α΄ µέρος (στ. 1-13) δίνεται ο τόπος  της αφήγησης: η Ελλάδα. Την υπαινίσσεται ο 
στ. 9: Η χώρα εδώ είναι σκοτεινή. Και δύσκολη. 
Ο χρόνος µπορούµε να υποθέσουµε πως είναι η εποχή του εµφύλιου. Σ΄ αυτό µας οδηγούν 
περισσότεροι στ. 9-10 ( Η χώρα εδώ είναι σκοτεινή. Και δύσκολη. Φοβάµαι. / Ξένη φωτιά µην 
την  ανακατεύεις µου είπαν), που υπαινίσσονται το κλίµα του εµφύλιου, όπως και ο χρόνος της 
σύνθεσης των ποιηµάτων της συλλογής, παρά το βασικό γεγονός της αυτοπυρπόλησης ενός 
ανθρώπου, αφού παρόµοια γεγονότα δε µαρτυριούνται αυτή την εποχή. 

Βέβαια, από το κυριολεκτικό επίπεδο της αυτοπυρπόλησης φτάνουµε στο µεταφορικό, 
όπου  «καιόµενος»  είναι ο αγνός ιδεολόγος που γίνεται ολοκαύτωµα, θυσιάζεται στο όνοµα των 
ιδανικών και των οραµάτων του. Η σκηνή της αυτοπυρπόλησης λειτουργεί σε τρία επίπεδα: του 
ίδιου του καιόµενου, του κόσµου και αυτό του αφηγητή-ποιητή. 
Τα τρία αυτά επίπεδα λειτουργούν αυτόνοµα, αλλά και συνυπάρχουν και κλιµακώνονται βαθµιαία 
απ΄ το ένα στο άλλο. 
∆ιακρίνουµε επίδραση από τη γλώσσα του κινηµατογράφου στο χτίσιµο των σκηνών της 
αφήγησης. 

Ο Βασίλης  Στεριάδης[11] γράφει: Η αγωνία και η πάλη µε τη γλώσσα και το πάθος για 
τη διερεύνηση των ορίων της, που σφραγίζει µέχρι σήµερα το έργο του Σινόπουλου, δεν ήταν 
δυνατόν να τον αφήσουν να περιορισθεί µόνο σ΄ ένα χώρο  έκφρασης. Γι΄ αυτό, την αφετηρία των 
πολλαπλών του επιπέδων θα πρέπει να την αναζητήσουµε και σε χώρους έξω από την περιοχή της 
λογοτεχνίας. Είναι η εποχή όπου ο κινηµατογράφος αναπτύσσεται ως γλώσσα  µε τη µαγεία της  
διαδοχής των σκηνών  και των εικόνων. Γραφή ανεξέλικτη σε σχέση µε τη σύγχρονη, αλλά 
οπωσδήποτε καινούρια. Είναι η περίοδος της ανόδου του γαλλικού κινηµατογράφου µε τον Ζαν 
Ρενουάρ, τον Ρενέ Κλαιρ, τον Ρενέ Κλεµάν, τον Ροµπέρ Μπρεσσόν, του αγγλικού µε τον 
Νταίηβιντ Ληντ και τον Κάρολ Ρηντ, του αµερικάνικου µε τους Φορντ και Ουέλλς, και από την 
άλλη πλευρά, η διάδοση του ιταλικού νεορεαλισµού. 
Εξάλλου ο Μανώλης Αναγνωστάκης [12] σηµειώνει: Ο Σινόπουλος είναι ποιητής βασικά 
ατµοσφαιρικός . Χρησιµοποιεί µέσα κατεξοχήν «σκηνοθετικά»- όχι ζωγραφικά. Το ποιητικό του 
υλικό το εκµεταλλεύεται δραµατικά(...). 
 Ξαναγυρίζουµε στην αφήγηση του κειµένου, που κύρια χαρακτηριστικά της ακόµα είναι η 
δραµατική ένταση που προοδευτικά πυκνώνει κι ενισχύεται µε το λιτό, σύντοµο, µικροπερίοδο 
λόγο. Οι προτάσεις µικρές, κοφτές, µε εύγλωττες παύσεις (όπως αναφέρθηκε και πιο πριν). ∆εν 
υπάρχει σχεδόν ούτε ένας σύνδεσµος παρατακτικός ή υποτακτικός. Έτσι ο ποιητής δίνει η 
προσπαθεί να δώσει την ένταση της δικιάς του αντίδρασης στο γεγονός της αυτοπυρπόλησης. 
 

Πρόσωπα του ποιήµατος είναι: 
 
α) Ο αφηγητής (ποιητής) που δηλώνεται µε το α΄ ενικό  πρόσωπο των ρηµάτων, την 

προσωπική αντωνυµία του α΄ προσώπου (διστάζω, λέω να �άω εκεί. Να τον αγγίξω µε το χέρι µου. 
Είµαι α�ό φύση µου...., φοβάµαι, µου εί�αν). 

 
β) Το πλήθος που παρουσιάζεται από τον α΄ κιόλας στίχο και στο οποίο µετέχει κι ο 

αφηγητής.  
Χρησιµοποιείται από τον αφηγητή α΄ πληθυντικό πρόσωπο, γιατί ο ίδιος νιώθει µέλος της 

οµάδας (Γυρίσαµε, µιλήσαµε, κοιτάχτε, εί�ε ένας α�’ το �λήθος). 
Στους υπόλοιπους στίχους αφηγείται, σκέφτεται, εκφράζεται ξέχωρα απ’ το πλήθος , ως άτοµο. 
 γ) Ο Καιόµενος. Γι’ αυτόν µας λέει το ποίηµα (στ.1) πως µπήκε  στη φωτιά  και στη 
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συνέχεια  (στ.2-4): Ήταν στ’ αλήθεια αυτός �ου α�όστρεψε το �ρόσω�ο όταν τον µιλήσαµε. Και τώρα 
καίγεται. Μα δε  φωνάζει  βοήθεια ,  κι ακόµα  στους στ. 11-13:  Όµως εκείνος καίγονταν µονάχος. 
Καταµόναχος/ Κι όσο αφανίζονταν τόσο άστραφτε το �ρόσω�ο./ Γινόταν ήλιος. 
 
 Το ποίηµα αρχίζει µε τον κόσµο, τους άλλους, µέσα στους δρα ο καιόµενος. 
Ήδη από τον α΄ στίχο έχουµε και το πλήθος (Κοιτάχτε είπε ένας απ’ το πλήθος), αλλά και τον 
ένα τον καιόµενο (µπήκε στη φωτιά). 
 Η προστακτική πληθυντικού «κοιτάχτε»  και  η αναφορά στον  έναν του πλήθους 
περιβάλλει την πρόταση «µπήκε στη φωτιά», στη µέση του στίχου, που αποτελεί την  πρώτη 
αναφορά  στην παρουσία του καιόµενου. Με το ρήµα γυρίσαµε στην αρχή του 2ου στίχου το 
πλήθος (στο οποίο ανήκει κι ο αφηγητής) στρέφεται προς τη φωτιά.  
Η φωτιά λοιπόν αποτελεί το σηµείο αναφοράς των πολλών, αλλά και του ενός, του καιόµενου. Οι 
πολλοί όµως είναι έξω απ΄ αυτήν, ο ένας µέσα στη φωτιά. 
Η µόνη πληροφορία που έχουµε για τον καιόµενο δίνεται στους στ. 2-4, όπου υπαινικτικά δίνεται 
ο λόγος που µπήκε µόνος του στη φωτιά. 
∆εν αναφέρεται ρητά η αιτία της πράξης του. Το πλήθος αναγνωρίζει έναν απ΄ αυτούς  τους 
ίδιους, από τους οποίους  αυτός έχει αποκοπεί και τώρα καίγεται. Η πράξη του διέσπασε την 
οµαδική συνείδηση κι έφτασε στην αυτοσυνειδησία, που επιβάλλει την αυτοπυρπόληση ως 
υπέρτατη έκφραση διαµαρτυρίας. 
Η εποχή της σύνθεσης του ποιήµατος υποβάλλει τα εφιαλτικά χρόνια  του εµφύλιου, που η 
ιδεολογική αντίθεση και η διαµαρτυρία οδηγούσαν σε πράξεις αυτοθυσίας, αυταπάρνησης. 
Μέσα από µικρές καίριες  φράσεις ο Καιόµενος αποµονώνεται. Ο λόγος  λιτός, καθαρός, άµεσος 
ξεδιαλύνει τις εικόνες που λειτουργούν στο παρόν ή  στο στιγµιαίο παρελθόν που αγγίζει το 
παρόν, ώστε ο χρόνος να είναι ενιαίος.  
Η αποµόνωση του καιόµενου των στ. 2-4 συνεχίζεται στους στ. 11-12 µε ιδιαίτερη έµφαση 
εξαιτίας των επιθέτων µονάχος-καταµόναχος, που χωρισµένα µε τελεία εντείνουν τη 
µοναδικότητα του ενός. 
Στους στ. 2-4, 7-8 και 11-13 έχουµε την εικόνα της φωτιάς, του καιόµενου, που «καιγόταν» χωρίς 
να ζητάει βοήθεια, «�ερήφανος, µονάχος-καταµόναχος» και �ου «όσο αφανίζονταν τόσο άστραφτε το 
�ρόσω�ό του». Γινόταν ήλιος. 
Στους στ. 5-10 έχουµε την αντίδραση του αφηγητή. ∆ίπλα στην αποµόνωση του καιόµενου 
προβάλλει τώρα αυτή του αφηγητή-ποιητή. Τη δηλώνουν τα α’ ενικά πρόσωπα των ρηµάτων που 
δείχνουν δισταγµό να δώσει βοήθεια, απορία για το γεγονός (στ. 5-8), φόβο για τις συνέπειες σε 
περίπτωση που συντρέξει τον καιόµενο (στ. 9-10).  

Έτσι λειτουργεί µια άλλη σχέση επιπέδων: αφηγητής-καιόµενος, αντίθετη από την  
προηγούµενη  κόσµος-καιόµενος. Οι στίχοι που αναφέρονται στη σχέση ποιητή-καιόµενου είναι 
κατά κάποιο τρόπο αντιφατικοί. ∆ηλώνουν µια διάθεση αναστολής µέσα από τη βεβαιότητα της 
οριστικής των ρηµάτων: διστάζω, παραξενεύοµαι, φοβάµαι και από τις επιθυµίες της υποτακτικής 
(θέλω να πάω. Να  αγγίξω). 

Οι  αναστολές, ο φόβος, ο δισταγµός αιτιολογούνται στον στίχο 9-10,  όπου δίνεται το 
κλίµα και η ατµόσφαιρα  µιας ολόκληρης εποχής µε τα επίθετα σκοτεινή και δύσκολη (στ. 9), που 
χωρίζονται µε τελεία για µεγαλύτερη έµφαση και ειδικότερα µε τη συµβολή των πολλών, που 
εκφράζει και µια γενικότερη στάση (στ. 10: ξένη φωτιά µην την ανακατεύεις, µου είπαν). 

Η κίνηση ταύτισης πάλι µε τον καιόµενο εκφράζει την προσπάθεια του ποιητή να 
συλλάβει πέρα απ’ τον ανθρώπινο πόνο την αυτοσυνειδησία του αγνού ιδεολόγου. Είναι λοιπόν 
ένα διάµεσο ο ποιητής.(Στ. 16: Μοιράζεται στα δύο). 

Από το στ. 11 και εξής το επίπεδο ποιητής-καιόµενος αντιστρέφεται Γίνεται καιόµενος-
ποιητής. Το παρόν του ποιητή ταυτίζεται µε το παρελθόν της αυτοπυρπόλησης, που συνεχίζεται. 

Η αναφορά του καιόµενου γίνεται µέσα από σήµατα «φωνητικά», εκθαµβωτικά, στις 
κύριες προτάσεις. Έτσι ο καιόµενος δεν εκφράζει µόνο µια διαµαρτυρία, γίνεται και σύµβολο 
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ηρωικό- φως εκτυφλωτικό και ήλιος (στ. 11-12,13), εξαγιάζεται, ντύνεται µε το φωτοστέφανο της 
θυσίας του. 

Στο β’ µέρος του ποιήµατος (στ. 14-16)-αφού έχει ολοκληρωθεί η αφήγηση- ο ποιητής 
σχολιάζει το γεγονός της αυτοπυρπόλησης. Ο καιόµενος γίνεται σύµβολο του χθες και του 
σήµερα (στ.14-15). Η εποχή µας κι οι περασµένες εποχές στοιχειοθετούν τον ιστορικό χώρο που 
άλλοι (οι ήρωες) αυτοπυρπολούνται (αγωνίζονται και θυσιάζονται) και άλλοι περιορίζονται να 
επιδοκιµάζουν µέσα σε δύσκολους καιρούς αυτόν τον ακραίο τρόπο ιδεολογικής διαµαρτυρίας. 
Ανάµεσα σ’ αυτούς  ο ποιητής, διάµεσο στον ένα, τον αυτοπυρπολούµενο και αυτοαναλισκόµενο 
και στους πολλούς, που παρακολουθούν τον αγώνα του και χειροκροτούν. 

 
Ο ρόλος άραγε του ποιητή; Στ. 16: Μοιράζεται στα δύο κατά τον Σινόπουλο πάντα. 
 
Ο Κ. Φράιερ γράφει για τον «Καιόµενο»:  
 

«Ο ίδιος ο �οιητής, �ερισσότερο ταλαντευόµενος ανάµεσα σε αντιφατικές ψυχικές 
καταστάσεις, κοιτάζει έναν άνθρω�ο �ου καίγεται στη φωτιά, συµ�άσχει, θέλει να τον βοηθήσει, 
φοβάται. Τελικά �αραµένει  µε το �λήθος σαν θεατής ενός δράµατος, στο ο�οίο ωστόσο συµµετέχει 
ψυχικά ο ίδιος». 
  
Ο κόσµος στην εποχή µας έχει γίνει παρανάλωµα του πυρός, αλλά και ταυτόχρονα 

θεατής που χειροκροτεί αυτή τη φωτιά, βλέποντας τηλεόραση, συµµετέχοντας, αλλά 
παραµένοντας στην αποµόνωσή του, ενώ οι σπουδαστές της Πράγας και οι Βουδιστές µοναχοί 
του Βιετνάµ µεταβάλλονται σε θυσιαστήριες δάδες διαµαρτυρίας, εναντίον ενός σχιζοφρενικού 
κόσµου, που έχει κοπεί στα δύο. Στον παρανοϊκό εφιάλτη αυτού του κόσµου, ο ποιητής σαν ο πιο 
ευαίσθητος παρατηρητής του και συµµέτοχος έχει γίνει κι αυτός  κατά κάποιο τρόπο σχι-
ζοφρενικός. Προσβληµένος από την ασθένεια  της εποχής µας είναι µια ύπαρξη διχοτοµηµένη, 
όπως οι ερµαφρόδιτοι της ∆ιοτίµας, που κοµµένοι στη µέση, ύστερα από την ύβρη τους, από τον 
Κεραύνιο ∆ία, αγωνίζονται, µάταια, να ξανακερδίσουν τη χαµένη τους  ακεραιότητα. 

 
Πίσω από το κυριολεκτικό επίπεδο του ποιήµατος (που αναφέρεται στην πράξη της 

αυτοπυρπόλησης ‘κάποιου’) διακρίνουµε ένα β’ επίπεδο: µεταφορικό αυτό. Μετά την 
΄αποστροφή’ (στ. 3), που δηλώνει αποδοκιµασία προς ό,τι εκφράζουν οι στ.9-10, γίνεται φανερός, 
φωτίζεται ο αγώνας αυτοθυσίας, το ολοκαύτωµα. Οι στ. 9-10 και 11-13 δείχνουν ότι ο ποιητής, 
συναισθηµατικά τουλάχιστο, ψυχικά είναι µε το µέρος του καιόµενου. Ωστόσο το «µοιράζεται 
στα δυο» τον τοποθετεί και στους πολλούς, που µένουν έξω από τη δράση, τον κίνδυνο της 
αναµέτρησης, τη διαµαρτυρία. 

 
Ο Μ. Αναγνωστάκης λέει σχετικά: (...) σα στάση, η ποίηση του Σινόπουλου φαίνεται ν’ 

αρνείται τις δυνατότητες διεξόδου από το σηµερινό ασφυκτικό κλίµα του άγχους (.....). Και 
παρακάτω: (...) Σ’ όλα  τα  βιβλία του Σινόπουλου το βασικό συναίσθηµα που κυριαρχεί-και 
αποτελεί, νοµίζω, και το κύριο «ερµηνευτικό  κλειδί της ποίησής του- είναι η απόλυτη µοναξιά, η 
βαθιά αίσθηση της υπαρξιακής, της οντολογικής µοναξιάς του ατόµου, που τίποτα δεν µπορεί να 
καταλύσει, ούτε ο έρωτας, ούτε η φιλία, ούτε η πίστη σε φιλοσοφικά ή κοινωνικά σχήµατα. 

Από την άποψη αυτή ο Σινόπουλος είναι τυπικά και ουσιαστικά «µοντέρνος» µε 
δυτικοευρωπαϊκή έννοια του όρου-ένας αστός µε πλήρη συνείδηση και επίγνωση της 
ανεπανόρθωτης φθοράς του αστισµού. Ασφαλώς οι προσπάθειες επαφής, οι αναζητήσεις «εξόδου» 
δεν λείπουν ποτέ. 

 
Ο Κ. Φράιερ γράφει: Ο Σινόπουλος προσπαθεί να βρει το όµοιό του όχι τόσο σ’ έναν 

καθρέπτη όσο στα χαρακτηριστικά και στη µορφή των άλλων, µια απόπειρα να βρει το νόηµα της 
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ύπαρξής του στο πεπρωµένο εκείνων µε τους οποίους έχει ταυτίσει τη µοίρα του, για ν’ 
ανακαλύψει, τελικά, ότι η ουσιαστική µοναξιά του ανθρώπου φαίνεται πως είναι µεγαλύτερη στην 
εποχή µας από οποιαδήποτε άλλη ιστορική εποχή. 

 
Αναφέρεται µάλιστα ο ίδιος στο «εσωτερικό αδιέξοδο του ατόµου πάνω στο φόντο ενός  

παγκόσµιου εξωτερικού αδιεξόδου». 
Μιλώντας για το χαρακτήρα γενικά της πολιτικής µεταπολεµικής ποίησης, στην οποία 

εντάσσει και το Σινόπουλο, η Σόνια Ιλίνσκαγια κάνει λόγο για τα κοινά στοιχεία µιας στάσης 
εχθρικής, ηθικά αδιάλλαχτης απέναντι σ’ ό,τι  εµποδίζει µια αρµονική ανάπτυξη της κοινωνίας και 
του κάθε ανθρώπου κι αντίθετα ωθεί στην ψυχική φθορά, αναγκάζοντας τον άνθρωπο να 
παραβαίνει το ηθικό του χρέος, να κάνει διάφορες αβαρίες στη συνείδησή του, προκειµένου ν’ 
αντισταθεί και να επιπλεύσει, πράγµατα που βρίσκουν και στον ποιητικό αυτό χώρο σθεναρή 
αντίσταση και ρητή καταδίκη. Να, για παράδειγµα, πώς η συναίσθηση αυτή λειτουργεί στο 
ποίηµα του Σινόπουλου «Ο Καιόµενος» (το παραθέτει ολόκληρο). 

 
Ξαναγυρίζοντας στο ποίηµα, αναφέρουµε πως κι εδώ βρίσκουµε  ορισµένα από τα  «λάιτ 

µοτίφ» του ποιητή:  
α) Η έννοια του  σκοταδιού (Η ώρα εδώ είναι σκοτεινή) που δηλώνει ιστορικές και 

πολιτικές καταστάσεις του κόσµου µας [17], 
β)  Οι νεκροί που µένουν πάντα ζωντανοί στη µνήµη του, 
γ)  Η µοναξιά (µονάχος, καταµόναχος), και βέβαια 
δ)   Ο  ήλιος, η φωτιά, το κάψιµο, το φως, 

που φαίνονται κυριολεκτικά σ’ όλη την ποίησή του Σινόπουλου και κάνουν στάχτη όχι µόνο τα 
πράγµατα και το ανθρώπινο σώµα, αλλά και το πνεύµα. 
Όµως µε τον καιόµενο ο ποιητής έχει δηµιουργήσει τη συµβολική εικόνα ενός ανθρώπου, που 
θυσιάζει τον εαυτό του σαν ιερό σφάγιο, µια πράξη στην οποία συµµετέχει ψυχικά κι ο ίδιος ο 
ποιητής [18]. 
«Ο Σινόπουλος, γράφει ο Κ.Φράιερ [19], [20],  ξέρει πως η φλόγα που αναλώνει είναι κι εκείνη 
που εξαγνίζει» παρά το ότι «στην ποίησή του η κάθαρση πετυχαίνεται πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ» 
[21]. 
 

 
Ο τίτλος του ποιήµατος «Καιόµενος» πιστεύω πως µέσα από τη µετοχή του ενεστώτα 

δηλώνει το διαρκές της  θυσίας που ισχύει για όλα τα άτοµα, µε κοινά χαρακτηριστικά προς αυτό 
του κειµένου, όλων των  εποχών . Στην εποχή µας και σε προηγούµενες και σε µελλούµενες, 
εννοείται. 

∆εν είναι βέβαια χωρίς αντίκρισµα στο περιεχόµενο το µορφικό αισθη-τικό στοιχείο της 
αποµόνωσής των στ. 13 (Γινόταν ήλιος) και 16 (Ο �οιητής µοιράζεται στα δύο). Μέσα απ΄ αυτούς 
ενώνονται µ' αόρατα νήµατα, προσεγγίζουν «ο καιόµενος» και ο ποιητής. 

Η γνώµη µου βέβαια είναι πως εν τέλει δε πετυχαίνεται το πλησίασµα, όσο λειτουργούν οι 
αναστολές του δεύτερου. Ο σκεπτικισµός του δεν του επιτρέπει τελικά να αποκολληθεί από το 
πλήθος, ν’ απλώσει το χέρι στον «καιόµενο». Ωστόσο η ψυχική συµµετοχή δεν είναι εύκολο να 
αµφισβητηθεί.  

 
Όσο για το Τ. Σινόπουλο ίσως θα ήταν καλύτερο να τον αφήσουµε να µας µιλήσει ο ίδιος 

[22]: 
 

(...) Την ένταξη του �οιητή στη συλλογική συνείδηση, δεν θα ήθελα να βιαστούµε να την 
ονοµάσουµε-µε σύγχρονους όρους-«�ολιτικο�οίηση», «στράτευση», κ.λ�.- ας την �ούµε καλύτερα 
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«�ράξη» δηλαδή κατάχτηση του εαυτού του και της �οίησης, ε�ιβαλλόµενη σηµαίνουσα �αρουσία, 
ε�ιβαλλόµενο «�αρόν» του �οιητή στον κοινωνικό χώρο, στο �ροσκλητήριο της ε�οχής του. Είναι 
ίσως το «�αρόν» �ου γίνεται κά�οτε συνεχές «�αρόν», διάρκεια, ίσως αιωνιότητα [23]. 

 

�� 
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 

 

Σχολικές βιβλιοθήκες: Από το Νόµο 1566/85 

σε ένα εναλλακτικό πλαίσιο αρχών 

 

Εισαγωγή 

 

Σε ένα ιδεατό µοντέλο διδασκαλίας και µάθησης ο µαθητής ωθείται να αναπτύξει 

την κριτική και ερευνητική του σκέψη. Στο ιδεατό αυτό µοντέλο, το εκπαιδευτικό 

σύστηµα οφείλει να συνδράµει ενεργά και ουσιαστικά την προσπάθεια του µαθητή µέσα 

από την υλοποίηση επιστηµονικά µελετηµένων και άρτια σχεδιασµένων αποφάσεων και 

ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται το µέγεθος της ευθύνης όσων ασκούν 

εκπαιδευτική πολιτική καθώς και ο κρίσιµος ρόλος βασικών εσωτερικών εκπαιδευτικών 

θεσµών όπως οι σχολικές βιβλιοθήκες. 

 

Με γνώµονα αφενός την κοινή λογική και αφετέρου τη διεθνή επιστηµονική 

συζήτηση (π.χ. Marchant, M. P. & συν. 1984 σ. 20-22, ΟΥΝΕΣΚΟ, 1998 & IFLA, 1999), 

σύµφωνα µε την οποία η χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης επηρεάζει θετικά τη συνολική 

ακαδηµαϊκή πορεία του µαθητή και αναβαθµίζει την ποιότητα του παρεχόµενου 

εκπαιδευτικού έργου, επιχειρείται στη συνέχεια κριτική ανάγνωση του άρθρου 43 περί 

Σχολικών Βιβλιοθηκών του νόµου 1566/85, παρουσίαση πορισµάτων από έρευνες που 

αφορούν στη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών στον ελλαδικό χώρο και συνοπτική 

διατύπωση µίας εναλλακτικής πρότασης για την ίδρυση και λειτουργία σχολικών 

βιβλιοθηκών στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 

 

Ανάλυση του άρθρου 43  του νόµου 1566/85  

 

§ 1. Η σχολική βιβλιοθήκη απευθύνεται όχι µόνο στους µαθητές ή και στα 

υπόλοιπα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά προς ευρύτερο κοινό (κατοίκους της 

έδρας και της περιοχής του σχολείου), επιχειρώντας µε τον τρόπο αυτό ‘άνοιγµα’ του 

σχολείου στην κοινωνία. Αξίζει να µελετηθούν περαιτέρω τα ποιοτικά γνωρίσµατα του 

ανοίγµατος αυτού. 
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§ 2. Ως υπεύθυνος σχολικής βιβλιοθήκης ορίζεται εκπαιδευτικός από συλλογικό 

όργανο (σύλλογο διδασκόντων), ο οποίος συνεπικουρείται, στο έργο του, για τη δ/θµια 

εκπαίδευση, από µαθητές που ορίζονται επίσης από συλλογικό όργανο (µαθητικό 

συµβούλιο). Εποµένως οι χρήστες της βιβλιοθήκης µπορούν να εργάζονται γι αυτήν. 

Όµως, η οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης καθορίζονται µε αποφάσεις άλλου 

συλλογικού οργάνου (σχολικό συµβούλιο). Επίσης, η δηµοσιοποίηση της λειτουργίας και 

των επιµέρους έργων της βιβλιοθήκης δύσκολα µπορεί να διασφαλιστεί µε µία απλή 

τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων, όπως ο νόµος ορίζει.  

 

§ 3. Η χρηµατοδότηση του εγχειρήµατος εξασφαλίζεται αποκλειστικά από τον 

κρατικό προϋπολογισµό. ∆εν προβλέπεται άλλη πηγή χρηµατοδότησης ούτε καν διαµέσου 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων ή προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, γεγονός που 

καθιστά την ίδρυση και κυρίως τη µελλοντική λειτουργία της βιβλιοθήκης να τελεί σε 

κάθε οικονοµικό έτος υπό την αίρεση της εξασφάλισης πιστώσεων από το Υπουργείο 

Οικονοµικών. Όπως και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, ο Υπουργός Παιδείας οφείλει να 

συνεργάζεται µε τον επί των οικονοµικών οµότιµό του Υπουργό Οικονοµικών, κάτι που 

πιθανόν να οδηγήσει το σύστηµα σε υποβάθµιση ή µαρασµό, εξαιτίας διαφορετικών 

µελλοντικών προτεραιοτήτων. 

 

§ 4. Ο εµπλουτισµός της βιβλιοθήκης ανατίθεται επίσης σε συλλογικό όργανο 

(σχολική επιτροπή), η οποία συνεργάζεται µε σχολικούς συµβούλους. Όµως, ο 

εµπλουτισµός, που ως όρος σηµαίνει τη «βελτίωση µέσω προσθήκης νέων δεδοµένων» 

(Μπαµπινιώτης, 1998, σελ 603), αναφέρεται σε ήδη λειτουργούσα βιβλιοθήκη και όχι σε 

νεοσυσταθείσα.  

 

§ 5. Συλλογικό όργανο (διορισµένο όµως από τον Υπ. Παιδείας και όχι εκλεγµένο) 

αναλαµβάνει τη σύνταξη καταλόγων, οι οποίοι θα περιλαµβάνουν τίτλους βιβλίων. Από 

τους καταλόγους αυτούς η επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου θα µπορεί να 

παραγγείλει τα βιβλία που θεωρεί αναγκαία. Είναι προφανές ότι η πρόβλεψη για ύπαρξη 

καταλόγου περιορίζει την ελευθερία επιλογών της σχολικής επιτροπής, εποµένως και τη 

δυνατότητα λήψης αποφάσεων, και εν µέρει αλλοιώνει το χαρακτήρα του έργου της, διότι 

την καθιστά εξαρτηµένη από την κρατική εξουσία και των δικών της επιλογών. 
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§ 6. Με τη συγκεκριµένη παράγραφο ο νοµοθέτης φαίνεται να µεριµνά για τα 

θέµατα µιας άλλης (!;) – του εκπαιδευτικού προσωπικού – βιβλιοθήκης, της οποίας η 

οργάνωση και λειτουργία θα ρυθµιστεί µε µελλοντικές υπουργικές αποφάσεις. 

 

§ 7. Προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης βιβλιοθηκονόµων, µετά από σχετικό 

Π.∆., χωρίς όµως να καθορίζονται στοιχεία του ρόλου, του έργου και της θέσης τους στο 

διοικητικό ‘σύστηµα’ της εκπαιδευτικής µονάδας. 

 

∆εν είναι εύκολο να βρίσκεται κανείς σε θέση να γνωρίζει – και η αναζήτηση θα 

υπερέβαινε τα όρια της παρούσας µελέτης – τη διαδικασία που ενδεχοµένως προηγήθηκε 

της ψήφισης του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος (επιστηµονικός διάλογος, προτάσεις 

φορέων, υπηρεσιακή αλληλογραφία, εισηγητική έκθεση κ.λπ.), και η οποία θα µπορούσε 

να διαφωτίσει ζητήµατα που σχετίζονται µε τυχόν προγενέστερες επιµέρους φάσεις 

(Κουτούζης, 1999): Καθορισµός σκοπών, Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων, Επιλογή της 

πλέον κατάλληλης λύσης, ∆ιαµόρφωση επιµέρους σχεδίων, Εφαρµογή των σχεδίων. ∆εν 

είναι, εποµένως, σαφές ότι η στοχοθεσία του νοµοθετήµατος πληροί τις προδιαγραφές που 

θέτουν η διοικητική επιστήµη και η διοικητική πρακτική. Από την άλλη πλευρά, µε τις 

ρυθµίσεις του άρθρου 43 του ν. 1566/85 καθορίζονται όρια δράσης, αναδεικνύονται 

δυνατότητες και καταγράφονται περιορισµοί σε επίπεδο εκπαιδευτικού οργανισµού.  

 

Συγκεκριµένα: 

 

Α. Όρια 

 

•  Εµβέλεια πέραν του σχολικού χώρου. Η παροχή υπηρεσιών της σχολικής βιβλιοθήκης 

εκτείνεται και στην τοπική κοινωνία.  

•  Επέκταση των ορίων της παραδοσιακής, ψυχρής επαφής του µαθητή µε το βιβλίο. 

 

Β. ∆υνατότητες 

 

• Ανάπτυξη νέας, για τα δεδοµένα της ελληνικής σχολικής εκπαίδευσης,    πρωτοβουλίας. 

•  Επέκταση εφαρµογής πέραν του σχολείου. 
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•  Πρόβλεψη για πιθανή σύσταση θέσεων βιβλιοθηκονόµων. 

•  ∆ανεισµός. 

•  Εµπλουτισµός της βιβλιοθήκης. 

•  Αποδοχή δωρεών. 

•  Επιλογή βιβλίων (όµως, από ήδη διαµορφωµένο ‘άνωθεν’ κατάλογο).  

•  Ευρύτερη αντιπροσώπευση, µέσω οργάνων, σε διαχειριστικά και εκτελεστικά ζητήµατα. 

 

Γ. Περιορισµοί 

 

•  Συγκεντρωτικός σχεδιασµός. 

•  Εµπλοκή πολλών συλλογικών φορέων. 

•  Έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών (βιβλιοθηκονόµων). 

•  Έλλειψη επιµορφωµένων σε θέµατα βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών. 

 

Τα σχετικώς διευρυµένα όρια δράσης και οι όποιες δυνατότητες στην ουσία 

ακυρώνονται από τους παραπάνω περιορισµούς, που ελλοχεύουν τόσο στα ζητήµατα 

προγραµµατισµού όσο και στα ζητήµατα λήψης αποφάσεων. Επίσης, η εµπλοκή µεγάλου 

αριθµού συλλογικών οργάνων (πέντε) όχι µόνο προκαλεί πρακτικές δυσχέρειες, 

θυµίζοντας την παροιµιακή φράση «όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξηµερώσει»,  

αλλά ταυτόχρονα δηµιουργεί επίφαση δηµοκρατικότητας µέσω του ‘µύθου’ της λαϊκής 

συµµετοχής στο συγκεκριµένο εγχείρηµα (Μαυρογιώργος, 1986). 

 

Συµπερασµατικά, το άρθρο 43 του ν. 1566/85 

 

α) ∆εν αναφέρει λόγο ή λόγους για την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας σχολικών 

βιβλιοθηκών, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος τους, οι σκοποί και στόχοι τους. 

β) Εµπλέκει πολλά, διαφορετικά συλλογικά όργανα (σύλλογος διδασκόντων, µαθητικό 

συµβούλιο, σχολικό συµβούλιο, σχολική επιτροπή, επιτροπή σύνταξης καταλόγου 

βιβλίων), γεγονός που αποτρέπει την ευελιξία στην εφαρµογή του εγχειρήµατος. 

γ) Αναθέτει το ζωτικής σηµασίας ζήτηµα της οργάνωσης και λειτουργίας της βιβλιοθήκης 

στα σχολικά συµβούλια, χωρίς να δίνει κατευθυντήριες γραµµές και χωρίς να προβλέπει 

εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας. 

δ) ∆εν κάνει λόγο για επιµόρφωση των υπευθύνων. 
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ε) Παραπέµπει σε µελλοντικό προεδρικό διάταγµα – όχι ως υποχρέωση, αλλά ως 

δυνατότητα – τη δηµιουργία θέσεων βιβλιοθηκονόµων (Αρβανίτη κ.ά. 2002, σ. 99-110).   

 

Ερευνητικά πορίσµατα για τις ελληνικές σχολικές βιβλιοθήκες 

 

Από την εποχή της ψήφισης του ν.1566 µέχρι σήµερα έχουν παρέλθει περισσότερα 

από 20 χρόνια, διάστηµα ικανό για εξαγωγή συµπερασµάτων και για αναβάθµιση του 

θεσµού των σχολικών βιβλιοθηκών. Ενδιάµεσα, στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του ’90 

µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση Αρσένη, επιχειρήθηκε επαναπροσδιορισµός του 

σχεδιασµού και του ρόλου των σχολικών βιβλιοθηκών. Παρουσιάζεται παρακάτω η γνώµη 

για το θέµα των ίδιων των εκπαιδευτικών, µε επιφύλαξη πάντως ως προς τη γενίκευση των 

αποτελεσµάτων, λόγω περιορισµένου ερευνητικού δείγµατος.  

 

Συγκεκριµένα, από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε την Άνοιξη του 2001 σε 

έλληνες εκπαιδευτικούς (µόνο της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) µε θέµα «Σχολική 

Βιβλιοθήκη: η λειτουργία, ο ρόλος και η χρηστική δυνατότητά της», προέκυψαν τα 

παρακάτω σηµαντικά ευρήµατα (Αρβανίτη & συν., 2003, σ 153-162): 

 

• Ως προς τη χρησιµότητα και τη συµβολή της: ενηµέρωση, γνώση, πληροφόρηση, 

στήριξη του ωρολογίου προγράµµατος, προώθηση της µαθησιακής διαδικασίας, 

καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αναπλήρωση ελλείψεων εκπαιδευτικού υλικού σε 

άπορους κ.ά. µαθητές, προώθηση της φιλαναγνωσίας και της ψυχαγωγίας. 

• Ως προς τη λειτουργία της: σε ειδικό χώρο, κατάλληλα διαµορφωµένο, µε χρήστες τους 

µαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, µε 

δυνατότητα να παρέχει τη δυνατότητα δανεισµού, να επικοινωνεί µε άλλες βιβλιοθήκες, 

να λειτουργεί σε διευρυµένο ωράριο. 

• Ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας της: στελέχωση της βιβλιοθήκης από ειδικό 

βιβλιοθηκονόµο και επιµορφωµένους εκπαιδευτικούς, οργάνωση του χώρου ώστε αυτός 

να διακρίνεται για την καλαισθησία, τη φιλικότητα και την ελκυστικότητά του, υλικό 

οργανωµένο κατά θεµατικές κατηγορίες ή άλλα κριτήρια. 

• Ως προς τη συλλογή: βιβλία παιδαγωγικά, λογοτεχνικά, επιστηµονικά, λεξικά, 

εγκυκλοπαίδειες, βοηθητικά των µαθηµάτων, βιντεοταινίες, CD’s κ.λπ., µε ιδιαίτερη 

µέριµνα για την ενηµέρωσή τους και επιλεγµένα από το σύλλογο διδασκόντων, τον 



 86

βιβλιοθηκονόµο και τους ίδιους τους µαθητές. 

• Ως προς τους τρόπους αξιοποίησής της: για διδασκαλία µαθηµάτων ειδικά όσων 

απαιτούν βιβλιογραφική-ερευνητική εργασία, για παρουσιάσεις βιβλίων, για πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, για ψυχαγωγία κ.λπ. 

• Ως προς τη χρηµατοδότησή της: αποκλειστικά από κρατικά κονδύλια. 

 

Επίσης, σε µεταγενέστερη ειδικότερη έρευνα (Χιονίδου-Μοσκοφόγλου & 

Παπατριανταφύλλου, 2005) διερευνήθηκε η σχέση των ελλήνων µαθητών µε τις σχολικές 

βιβλιοθήκες. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η συνεισφορά των βιβλιοθηκών 

– και ιδιαίτερα όσον αφορά τη δυνατότητα δανεισµού που παρέχουν – είναι αρκετά 

σηµαντική, διότι προάγει τη σχέση του µαθητή τόσο µε τα σχολικά εγχειρίδια όσο κυρίως 

µε τα εξωσχολικά συγγράµµατα.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

α) τα συµπεράσµατα των παραπάνω ερευνών, β) την αποδελτίωση σχετικών 

βιβλιογραφικών – αρθρογραφικών πηγών (παρουσιάζονται στη ‘Βιβλιογραφία’), γ) το 

‘Μανιφέστο’ για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες (ΟΥΝΕΣΚΟ, 1998 στο haef.gr) και δ) 

προσωπικές γνώσεις και εµπειρίες του γράφοντος από τους χώρους διοίκησης της 

ελληνικής εκπαίδευσης, επιχειρείται στη συνέχεια περιγραφή ενός Εναλλακτικού 

Πλαισίου Αρχών για το Σχεδιασµό και την Υλοποίηση Προγράµµατος Σχολικών 

Βιβλιοθηκών.  

 

Πρόγραµµα Σχολικών Βιβλιοθηκών 

 

1. Οι ∆ήµοι όλης της χώρας οργανώνουν και λειτουργούν σύγχρονες σχολικές 

βιβλιοθήκες σε σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 

περιοχής τους, αφού προηγουµένως διερευνήσουν και διαπιστώσουν την ύπαρξη και 

διάθεση κατάλληλων χώρων και γενικότερης υποδοµής, συνεργαζόµενοι µε τους 

διευθυντές των σχολικών µονάδων. 

2. Σκοπός της σχολικής βιβλιοθήκης είναι η παροχή πληροφοριών και η 

διακίνηση ιδεών για την επιτυχή συµµετοχή των χρηστών στην κοινωνία της 

πληροφόρησης και της γνώσης. 

3. Στόχοι της σχολικής βιβλιοθήκης είναι: α) η ανάπτυξη της προσωπικότητας 
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του µαθητή, β) ο εφοδιασµός των χρηστών µε δεξιότητες δια βίου εκπαίδευσης, γ) η 

παρακίνηση στη χρήση νέων τεχνολογιών, δ) η παροχή ευκαιριών για την ανάπτυξη της 

φαντασίας και των ενδιαφερόντων,  ε) η συνεχής υποστήριξη στο έργο του εκπαιδευτικού 

και γενικότερα στο διδακτικό και µαθησιακό πρόγραµµα, στ) η προώθηση της έρευνας και 

της ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, ζ) η ανάπτυξη 

της ελεύθερης επικοινωνίας των χρηστών µε την επιστήµη, τον πολιτισµό, τη θρησκεία, 

την πολιτική κ.λπ. άλλων λαών, η) η λειτουργία της ως κέντρο πολιτιστικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων του σχολείου, θ) η παροχή ειδικών υπηρεσιών σε όσους δεν 

εξυπηρετούνται από τις συµβατικές υπηρεσίες.  

4. Για τη µεταφορά τεχνογνωσίας και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία 

των σχολικών βιβλιοθηκών, οι ∆ήµοι µπορούν να συνεργάζονται µε τα κατά τόπους 

Πανεπιστηµιακά ή Τεχνολογικά Ιδρύµατα, γεγονός που προωθεί την οριζόντιας µορφής 

διασύνδεση των τριών εκπαιδευτικών βαθµίδων. 

5. Η σχολική βιβλιοθήκη υπάγεται στη διοικητική δικαιοδοσία του ∆ιευθυντή 

της σχολικής µονάδας στην οποία ανήκει και ο τρόπος λειτουργίας της καθορίζεται από 

εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας. 

6. Η σχολική βιβλιοθήκη στελεχώνεται από βιβλιοθηκονόµους (τουλάχιστον 

δύο) εξειδικευµένους σε θέµατα σχολικών βιβλιοθηκών. Ο ένας εξ αυτών, µε κριτήριο τη 

µορφωτική και επαγγελµατική του εµπειρία, αναλαµβάνει τη θέση του Υπευθύνου της 

σχολικής βιβλιοθήκης και λογοδοτεί στο ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας. Επίσης, στη 

σχολική βιβλιοθήκη είναι δυνατό να απασχολούνται, µε τη µορφή πρακτικής άσκησης, 

σπουδαστές σχολών βιβλιοθηκονοµίας. 

7. Η σχολική βιβλιοθήκη λειτουργεί δανειστικά κατά προτεραιότητα για τους 

µαθητές του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, παρέχει όµως υπηρεσίες σε 

όλους τους δηµότες της περιοχής, κάνοντας πράξη το αίτηµα για ‘άνοιγµα του σχολείου 

στην κοινωνία’. 

8. Η σχολική βιβλιοθήκη, αξιοποιώντας την επαρκή στελέχωσή της, 

λειτουργεί σε διευρυµένο ωράριο, πέραν του ωραρίου µαθηµάτων. Το ωράριο ρυθµίζεται 

και ανακοινώνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία το αργότερο δύο 

εβδοµάδες µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

9. Η σχολική βιβλιοθήκη λειτουργεί και σε ηλεκτρονική µορφή (OPAC), 

δικτυωµένη σε εθνικό και διεθνές δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών.  

10. Η συλλογή της βιβλιοθήκης, η οποία εκτός από βιβλία µπορεί να 
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περιλαµβάνει κάθε είδους έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό (εφηµερίδες, περιοδικά, 

δισκέτες, κασέτες, βιντεοταινίες, CD’s, CD-ROM, DVD κ.λπ.) διαµορφώνεται στην 

έναρξη λειτουργίας και εµπλουτίζεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους. Αρµόδια για την 

αρχική παραγγελία και τον κατ΄ έτος εµπλουτισµό είναι Επιτροπή στην οποία µετέχουν α) 

ο ∆ιευθυντής ή ο Υποδιευθυντής του σχολείου, ως Πρόεδρος, β) ο Υπεύθυνος σχολικής 

βιβλιοθήκης, γ) ο Υπεύθυνος Παιδείας του ∆ήµου, δ) εκπρόσωπος των µαθητών (για τη 

δ/θµια εκπαίδευση) και ε) εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, ως µέλη. 

Ειδικά για τις παραγγελίες βιβλίων, η Επιτροπή συνεργάζεται µε τον Πανελλήνιο 

Σύνδεσµο Εκδοτών – Βιβλιοπωλών, ενώ για τις υπόλοιπες µορφές υλικού είναι δυνατό να 

προβαίνει σε παραγγελίες απευθείας από την ελληνική και διεθνή αγορά, λαµβάνοντας 

υπόψη τις τόσο τις ενδοσχολικές ανάγκες όσο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.   

11. Η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Σχολικών Βιβλιοθηκών 

πραγµατοποιείται κατά το ήµισυ από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού µέσω 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατά το υπόλοιπο ήµισυ από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων. ∆ιασφαλίζεται έτσι τόσο η µακροηµέρευση της προσπάθειας όσο και η 

αναγκαία ευελιξία εφαρµογής. 

12. Επιµέρους ζητήµατα που αφορούν στη χρηµατοδότηση και τη διαδικασία 

υλοποίησης (εκχώρηση αρµοδιοτήτων και εγγραφή πιστώσεων στους ∆ήµους, 

χωροταξικές και υλικοτεχνικές προδιαγραφές των σχολικών βιβλιοθηκών, επιµόρφωση 

προσωπικού κ.ά.) ρυθµίζονται υποχρεωτικά µε µεταγενέστερα Προεδρικά ∆ιατάγµατα και 

Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

Επίλογος 

 

Ενδεχοµένως, το άρθρο 43 του ν. 1566/85 να χαρακτηριζόταν από πρωτοτυπία µε βάση τα 

κοινωνικά και εκπαιδευτικά δεδοµένα της εποχής που ψηφίστηκε και την οποία 

αντανακλά. Όµως, τα εµπόδια που συνεπάγονται οι στρεβλώσεις και αγκυλώσεις της 

ελληνικής δηµόσιας διοίκησης στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης συνεχίζουν να 

αποτελούν τροχοπέδη για κάθε απόπειρα βελτίωσης υφιστάµενων µηχανισµών και 

δηµιουργίας νέων. Το εκ των πραγµάτων συνοπτικά περιγραφόµενο «Πλαίσιο αρχών για 

το Σχεδιασµό και την Υλοποίηση Προγράµµατος Σχολικών Βιβλιοθηκών» δε διεκδικεί 

δάφνες καινοτοµίας. Η ‘εναλλακτικότητά’ του δεν οφείλεται σε κάποιον ακραίο 

ριζοσπαστισµό που επιφέρει, αλλά στο γεγονός ότι µια πιθανή εφαρµογή του θα 
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αποτελούσε (όχι πολύ, αλλά λίγο περισσότερο από το ήδη υπάρχον) προϊόν ελεύθερης 

σκέψης και δράσης, προσαρµοσµένο βέβαια στις σηµερινές απαιτήσεις. Σε κάθε 

περίπτωση ο διάλογος για το θέµα σκόπιµο είναι να παραµείνει ανοικτός και για να συµβεί 

αυτό οι ‘συντονιστές’ του διαλόγου οφείλουν να προσφέρουν σε κάθε καινούργια – 

ρεαλιστική ή ουτοπική – ιδέα, υψηλού επιπέδου φιλοξενία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1566 (ΦΕΚ 167Α/30-09-1985) 

∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις 

 

Άρθρο 43: Σχολικές βιβλιοθήκες. 

 

1. Σε κάθε σχολείο πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργεί "σχολική 

βιβλιοθήκη" για χρήση των µαθητών, του διδακτικού προσωπικού και των κατοίκων της 

έδρας και της περιοχής του σχολείου. Οι βασικές σχολικές βιβλιοθήκες που υπάρχουν 

λειτουργούν ως σχολικές βιβλιοθήκες. 

 

2. Με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ορίζεται ένας εκπαιδευτικός του σχολείου 

ως υπεύθυνος για τη σχολική βιβλιοθήκη, οι οποίος, για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 

επιβοηθείται στο έργο του από µαθητές που ορίζει το µαθητικό συµβούλιο. Η οργάνωση 

και η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, στην οποία περιλαµβάνεται και ο δανεισµός 

βιβλίων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε αποφάσεις του 

σχολικού συµβουλίου, που γνωστοποιούνται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων 

του σχολείου. 

 

3. Για τις δαπάνες που απαιτούνται για τον εµπλουτισµό των σχολικών βιβλιοθηκών 

εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, οι οποίες διατίθενται στις νοµαρχίες. Ο τρόπος της διάθεσης των 

πιστώσεων αυτών ορίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων. 
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4. Ο εµπλουτισµός των σχολικών βιβλιοθηκών είναι έργο των σχολικών επιτροπών, οι 

οποίες και διαχειρίζονται τις σχετικές πιστώσεις αγοράζοντας βιβλία από τον κατάλογο 

που καταρτίζει η επιτροπή της επόµενης παραγράφου. Βιβλία του ίδιου καταλόγου 

µπορούν να τα αποδέχονται και ως δωρεές. Οι σχολικές επιτροπές συνεργάζονται µε τους 

σχολικούς συµβούλους για τον εµπλουτισµό των σχολικών βιβλιοθηκών .  

 

 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκροτείται 

επιτροπή που αποτελείται: α) από έναν ειδικό σύµβουλο του υπουργού ως πρόεδρο, β) από 

ένα µέλος του Π.Ι., γ) ανά έναν εκπρόσωπο των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων των εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, δ) από δύο λογοτέχνες, ε) από έναν εκδότη - βιβλιοπώλη, στ) από ένα 

βιβλιοθηκονόµο και ζ) από τρεις εκπαιδευτικούς αποσπασµένους στην κεντρική υπηρεσία 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι 

αναπληρωτές από τον ίδιο κύκλο προσώπων, ο χρόνος θητείας των µελών της επιτροπής, 

καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της. Έργο της επιτροπής είναι η σύνταξη καταλόγων από 

τους οποίους θα επιλέγονται βιβλία για εµπλουτισµό των σχολικών βιβλιοθηκών. Κατά τη 

σύνταξη των καταλόγων η επιτροπή λαµβάνει υπόψη προτάσεις και εισηγήσεις σχολικών 

επιτροπών, σχολικών συµβούλων και άλλων φορέων της εκπαίδευσης. Οι πράξεις της 

επιτροπής επικυρώνονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων. 

  

6. Υπεύθυνος της βιβλιοθήκης του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου είναι ο 

διευθυντής ή ο υποδιευθυντής. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των βιβλιοθηκών 

αυτών . 

  

7. Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του άρθρου αυτού ρυθµίζονται µε απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

 

8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, µπορεί να 

συνιστώνται θέσεις βιβλιοθηκονόµων για τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, να 

κατανέµονται κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθµούς και να ορίζονται τα προσόντα και η 
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διαδικασία διορισµού στις θέσεις αυτές.  
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ 

  

Τα Τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού  

  ως εργαλεία στα πλαίσια της Συµβουλευτικής  

 

       Η επιλογή σπουδών και επαγγέλµατος ήταν πάντα µια πολύ δύσκολη υπόθεση για 

τους περισσότερους νέους. Οι συνεχείς αλλαγές στο οικονοµικό περιβάλλον έχουν 

καταστήσει αναποτελεσµατικούς τους παραδοσιακούς τρόπους επιλογής επαγγέλµατος. Η 

έλλειψη υποστήριξης και  πληροφόρησης σε θέµατα εκπαίδευσης και απασχόλησης 

δηµιουργούν προβληµατικές καταστάσεις σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο όπως 

κορεσµένα επαγγέλµατα, ανεργία, ετεροαπασχόληση κλπ.  Σήµερα οι νέοι οδηγούνται 

στην επιλογή επαγγελµατικής κατεύθυνσης από ανεξέλεγκτους κατά κύριο λόγο 

παράγοντες. Αυτό το κενό προσπαθούν να καλύψουν  οι δοµές  Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού.   

       Η εξάπλωση της πρακτικής του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και η 

θεσµοθέτηση κανόνων εφαρµογής της, έγινε µία παγκόσµια πραγµατικότητα. Σ’ όλες τις 

αναπτυγµένες χώρες λειτουργεί σήµερα κάποιο σύστηµα παροχής υπηρεσιών 

«Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού» και µάλιστα η ύπαρξη αυξηµένου ποσοστού 

ανεργίας σήµερα, κάνει τις προσπάθειες παροχής τέτοιων υπηρεσιών πιο έντονες. 

Παρόµοιες προσπάθειες καταβάλλονται και από τις αναπτυσσόµενες χώρες 

(∆ηµητρόπουλος, 1994).  

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας 

         Η Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας αποτελεί κλάδο ή λειτουργία της Συµβουλευτικής, 

η οποία αποτελεί κλάδο της Ψυχολογίας. Σχετίζεται άµεσα µε την επαγγελµατική, δηλ. την 

εξελικτική πορεία του ατόµου, όσον αφορά τον προσανατολισµό του στο χώρο της 

εργασίας και τις αποφάσεις του για το επάγγελµα, ή τα επαγγέλµατα, που επιθυµεί και 

επιδιώκει να ακολουθήσει. Η είσοδος σ΄ ένα επάγγελµα δεν είναι αποτέλεσµα µιας 

στιγµιαίας απόφασης, αλλά, µιας µακροχρόνιας αναπτυξιακής διαδικασίας που συµβαδίζει 

µε την ψυχολογική εξέλιξη του ατόµου (Κάντας-Χαντζή, 1991). 

 

      Η Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας, δηλαδή, βοηθάει το άτοµο να ανακαλύψει τις 

προσωπικές του κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του και να τα συνδυάσει µε τις 
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υπάρχουσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. ∆εν αποτελεί καθοδήγηση, αλλά µια 

διαδικασία κατά την οποία το άτοµο διευκολύνεται να πάρει προσωπικές αποφάσεις. Αυτό 

το ρόλο αναλαµβάνουν οι Σύµβουλοι σταδιοδροµίας.  

 

      Ο Σύµβουλος για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και να είναι αποτελεσµατικός 

στον ρόλο του, είναι απαραίτητο να είναι επαγγελµατικά καταρτισµένος θεωρητικά και 

πρακτικά, µε ικανότητα συνεχούς εξέλιξης, να έχει ικανότητα και θέληση να βοηθήσει τον 

άνθρωπο, να είναι αυθόρµητος, ευέλικτος και ευπροσάρµοστος, να δείχνει ενδιαφέρον για 

τον άνθρωπο αποδεχόµενος τις αδυναµίες του και κατανοώντας τα προβλήµατά του, να 

είναι ειλικρινής στη σχέση του και στο ενδιαφέρον του µε ανυπόκριτη συµπεριφορά, να 

τηρεί ουδέτερη και µη αξιολογική στάση, να είναι ανεκτικός µε κατανόηση και να βλέπει 

τη συµβουλευτική σχέση ως σχέση ισότητας και ισοτιµίας, συµπεριφερόµενος µε 

φιλικότητα και ζεστασιά, αφήνοντας στο άτοµο ελευθερία επιλογής κλπ. (∆ηµητρόπουλος, 

1998). 

 

Επαγγελµατική Ανάπτυξη 

      Επαγγελµατική ανάπτυξη (career development) ονοµάζεται η εξελικτική πορεία του 

ατόµου όσον αφορά τον προσανατολισµό του στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις 

του για το επάγγελµα ή τα επαγγέλµατα που επιθυµεί ή επιδιώκει να ακολουθήσει. Το 

έντονο ενδιαφέρον των επιστηµόνων για την επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου, είχε ως 

αποτέλεσµα να ερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την πλευρά της 

ανθρώπινης εξέλιξης, να δηµιουργηθούν τεχνικές και παρεµβάσεις που τη διευκολύνουν 

και να διατυπωθούν οι θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης. Οι θεωρίες αυτές προσπαθούν 

να ερµηνεύσουν την επαγγελµατική επιλογή του ατόµου, εντοπίζοντας και διερευνώντας 

τους παράγοντες που την επηρεάζουν.  

      Υπάρχουν πολλές θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου οι οποίες 

ταξινοµούνται σε τρεις ευρείες κατηγορίες: Μη ψυχολογικές θεωρίες, Ψυχολογικές 

θεωρίες και Γενικές θεωρίες. Οι Σύµβουλοι Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

βασίζονται στις θεωρίες αυτές στην άσκηση του έργου τους. Σ΄ αυτές βασίζονται και τα 

περισσότερα ευρέως χορηγούµενα τα τελευταία χρόνια Τεστ Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης στο χαιρετισµό που απηύθυνε σε ηµερίδα του 

ΕΚΕΠ (Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού) τονίζοντας ότι «…..Είναι 
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λοιπόν ορισµένα σηµεία στα οποία πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη βαρύτητα. Το πρώτο είναι 

τα τεστ αυτογνωσίας. ∆ίνοντας δηλαδή στο παιδί τη δυνατότητα να καταλάβει απ’ όλους 

τους τοµείς δράσης και διδασκαλίας, πού είναι οι κλίσεις του, οι ικανότητές του και το 

ενδιαφέρον του και στη συνέχεια να µετρήσουµε κατά την διάρκεια της λυκειακής περιόδου 

τις επιδόσεις του στον τοµέα που του αρέσει, για να καταλάβουµε όχι απλά πού θέλει, αλλά 

και πού µπορεί να κάνει ένα βήµα παραπάνω. Το δεύτερο βήµα για το οποίο ήδη 

εργαζόµαστε και εδώ πρέπει να ζητήσουµε τη συνεργασία  και την δική σας, είναι να 

δώσουµε περιεχόµενο ουσιαστικά στο µάθηµα του σχολικού επαγγελµατικού 

προσανατολισµού…..» 

      Μια από τις πιο πιο διαδεδοµένες και ευρέως χρησιµοποιούµενες θεωρίες 

επαγγελµατικής ανάπτυξης, είναι η τυπολογική θεωρία του Holland. Είναι θεωρία 

προσωπικότητας και η οριστική της µορφή διατυπώθηκε το 1973. 

 

      Το Εξαγωνικό Μοντέλο του John Holland 

 Το θεωρητικό πλαίσιο προέλευσης του γνωστού ως Τεστ Επαγγελµατικών 

Ενδιαφερόντων (ΤΕΠΕ) αντανακλάται στις θέσεις και τα ευρήµατα του εξαγωνικού 

µοντέλου περιγραφής των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, που πρώτος διατύπωσε και 

περιέγραψε ο John Holland (1959) δίνοντας µε αυτό τη δική του εξήγηση για την 

επαγγελµατική επιλογή και ανάπτυξη. Το µοντέλο του Holland (1992) αναφέρεται 

ουσιαστικά στο τυπικό ταίριασµα ατόµου – περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα, ο Holland 

βασίστηκε στην υπόθεση ότι τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα είναι µια όψη αυτού που 

ονοµάζουµε προσωπικότητα, εποµένως τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα ενός ατόµου 

περιγράφουν την προσωπικότητά του. Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η θεωρία 

αυτή, είναι οι ακόλουθες: 

� η επιλογή ενός επαγγέλµατος είναι η έκφραση της προσωπικότητας, 

� τα µέλη µιας επαγγελµατικής οµάδας έχουν παρόµοιες προσωπικότητες και 

παρόµοιο ιστορικό προσωπικής ανάπτυξης, 

� επειδή τα µέλη µιας επαγγελµατικής οµάδας έχουν παρόµοιες προσωπικότητες, 

προβλέπεται ότι θα αντιδρούν σε διάφορες καταστάσεις και προβλήµατα µε παρόµοιο 

τρόπο, 
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� η επαγγελµατική ικανοποίηση, σταθερότητα και επιτυχία εξαρτώνται από το βαθµό 

συµφωνίας µεταξύ της προσωπικότητας ενός ατόµου και του επαγγελµατικού του 

περιβάλλοντος. (Κάντας -Χαντζή 1991). 

 Η εργασία του Holland µε θέµα τη προσωπικότητα του ατόµου εστιάζει στη 

µελέτη των τύπων (τυπολογία). Κάθε άτοµο µοιάζει µε κάποιον από τους έξι βασικούς 

τύπους προσωπικότητας τους οποίους προτείνει. Οι έξι τύποι προσωπικότητας είναι: ο 

πρακτικός, ο ερευνητικός, ο καλλιτεχνικός, ο κοινωνικός, ο επιχειρηµατικός και ο 

οργανωτικός-διοικητικός τύπος. Αντίστοιχο όνοµα φέρουν και οι έξι τύποι 

περιβαλλόντων, οι οποίοι αντιστοιχούν σε έξι τύπους επαγγελµάτων (πρακτικά, 

ερευνητικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά, επιχειρηµατικά και οργανωτικά-διοικητικά 

επαγγέλµατα) και, όπως και οι προσωπικότητες, µπορούν να περιγραφούν σύµφωνα µε τις 

συγκεκριµένες ιδιότητες ή χαρακτηριστικά. Όσο περισσότερο ένα άτοµο µοιάζει µε 

κάποιον από τους τύπους αυτούς, τόσο πιθανότερο είναι να εκδηλώνει κάποια από τις 

συµπεριφορές και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε αυτόν τον τύπο προσωπικότητας 

και τόσο πιθανότερο είναι να προσαρµοστεί απόλυτα στο αντίστοιχο επαγγελµατικό 

περιβάλλον. Η Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ των διαφορετικών τύπων, όπως 

αποτυπώνεται στο εξάγωνο, σχετίζεται µε την ψυχολογική τους οµοιότητα (για 

παράδειγµα, ο ερευνητικός τύπος είναι περισσότερο όµοιος µε τον πρακτικό και τον 

καλλιτεχνικό τύπο και λιγότερο όµοιος µε τον επιχειρηµατικό τύπο). Η θεωρία του 

Holland προβλέπει, και εκατοντάδες ερευνών τον έχουν επιβεβαιώσει (Holland, 1992. 

Spokane, 1985), ότι οι άνθρωποι ψάχνουν για περιβάλλοντα τα οποία είναι συµβατά µε τις 

ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, τους επιτρέπουν να εκφράζουν τις δεξιότητες και τις 

αξίες τους και περιλαµβάνουν καθήκοντα που τους προκαλούν ενδιαφέρον. Αυτό σηµαίνει 

ότι κάθε άτοµο που µοιάζει µε έναν συγκεκριµένο τύπο προσωπικότητας, θα επιλέξει και 

θα αισθανθεί περισσότερο ικανοποιηµένο σε επαγγελµατικά περιβάλλοντα που 

ανταποκρίνονται στον τύπο της προσωπικότητάς του.      
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       Κέντρο της θεωρίας αποτελούν τέσσερις προτάσεις:  

           Α. Ταξινοµούνται οι άνθρωποι σε έναν από τους έξι τύπους προσωπικότητας, τον 

Ρεαλιστικό - Πρακτικό, τον Ερευνητικό, τον Καλλιτεχνικό, τον Κοινωνικό, τον 

Επιχειρηµατικό και τον Συµβατικό. Για την κατάταξη των ανθρώπων σε κάποιο τύπο 

χρησιµοποιούνται ποσοτικές µετρήσεις (πχ σταθµισµένα τεστ) και ποιοτικές µετρήσεις 

(ερωτηµατολόγια προτιµήσεων, δραστηριοτήτων κλπ). 

          Β.  Ταξινοµούνται αντίστοιχα και τα περιβάλλοντα µέσα στα οποία ζει το άτοµο. Τα 

περιβάλλονται αντιστοιχούν στους έξι τύπους προσωπικότητας. 

          Γ.  Το άτοµο προτιµά το περιβάλλον στο οποίο διευκολύνεται η έκφραση της 

προσωπικότητάς του. 

          ∆.  Η συµπεριφορά του ατόµου εξαρτάται από τη  συσχέτιση προσωπικότητας και 

περιβάλλοντος. 

          Το ταίριασµα ατόµων και περιβαλλόντων οδηγεί σε κατανοητά αποτελέσµατα 

επαγγελµατικής επιλογής, επιτυχίας και αποδοτικότητας στο επάγγελµα, κοινωνικής 

Το Eξαγωνικό Μοντέλο του Holland (1992) για τους τύπους 

προσωπικότητας 

 
                                     Πρακτικός                         Ερευνητικός 

 

 

 

 

 
             Οργανωτικός-                                                      Καλλιτεχνικός          
               ∆ιοικητικός        
 
                                                                     
             
 
                    
                            Επιχειρηµατικός                         Κοινωνικός 
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συµπεριφοράς κλπ. 

 

Χορήγηση των τεστ 

      Παραδοσιακά, τα ψυχολογικά τεστ στόχο έχουν να µετρούν τις διαφορές µεταξύ των 

ατόµων ή τις διαφορές µεταξύ διαφόρων αντιδράσεων του ατόµου κάτω από διαφορετικές 

περιστάσεις και σε σχέση µε ορισµένους παράγοντες. Ο/Η σύµβουλος Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού επιχειρεί να προβλέψει το επαγγελµατικό µέλλον ενός/µιας νέου/νέας 

µέσα από την αξιολόγηση των επαγγελµατικών του ενδιαφερόντων, των εργασιακών 

αξιών, των ικανοτήτων κ.λπ., όπως αυτά προκύπτουν από σταθµισµένα ψυχοµετρικά 

εργαλεία.     

         Στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού τα τεστ 

έχουν χρησιµοποιηθεί, αν και έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις (Κάντας, 2002), µε στόχο τη 

διάγνωση των κλίσεων, ικανοτήτων και δυνατοτήτων ή ακόµη και των στάσεων ή 

πεποιθήσεων του ατόµου µε σκοπό να το βοηθήσουν να πάρει σωστές επαγγελµατικές 

αποφάσεις. Σύµφωνα µε το Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο, και οι τέσσερις επιµέρους 

στόχοι του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, η αυτογνωσία, η πληροφόρηση, η λήψη 

απόφασης, η µετάβαση προσεγγίζονται µε στόχο την ενδυνάµωση του ατόµου και 

ενθάρρυνσής του να αναπτυχθεί περαιτέρω, ακόµη και υπερβαίνοντας ή παραγνωρίζοντας 

τα αποτελέσµατα των τεστ. Η διαδικασία επιλογής, χορήγησης, βαθµολόγησης και 

αξιολόγησης-ερµηνείας των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από ένα τεστ απαιτεί 

έµπειρους ειδικούς στη χορήγηση τεστ. Οι σύµβουλοι Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

οφείλουν να είναι συνεχώς ενηµερωµένοι/ες όσον αφορά στα ψυχοµετρικά εργαλεία που 

κυκλοφορούν, έτσι ώστε να µπορούν να κάνουν τις σωστές επιλογές και πρέπει διαρκώς 

να είναι έτοιµοι/ες να αποδείξουν την καταλληλότητα των εργαλείων που χρησιµοποιούν, 

την ορθότητα της χρήσης που κάνουν και τα όρια αξιοποίησής τους (Κάντας, 2002).  

         Τα αποτελέσµατα των τεστ θα πρέπει απλώς να αντιµετωπίζονται ως ενδείξεις και η 

βαρύτητα να πέφτει στη συµβουλευτική παρέµβαση κατά τη διάρκεια της οποίας το άτοµο 

θα πρέπει να µάθει να απεγκλωβίζεται από τα στεγανά των κατηγοριοποιήσεων, οι οποίες 

µπορεί να έχουν κάποια αξία για το εδώ και το τώρα, αλλά όχι οριστική και αµετάκλητη. 

Ο/η σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 

θεωρηθεί ως ένας στατιστικός αναλυτής από τον οποίο µε αγωνία οι νέοι/ες αλλά και οι 

«σηµαντικοί τους άλλοι» περιµένουν την ανίχνευση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. 

Οφείλει να προσπαθήσει να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους οι οποίοι απευθύνονται σε 
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αυτόν, ώστε να διαχειρίζονται όλες τις πτυχές του εαυτού τους µε όρους πλήρους 

ελευθερίας και διάθεσης συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης. Χρειάζονται συνήθως δύο 

συνεδρίες. Η πρώτη είναι µια αναγνωριστική συνάντηση όπου παίρνεται κάποιο «ελαφρύ» 

ιστορικό του στυλ σε ποια µαθήµατα είναι καλό το παιδί, τι του αρέσει, οι γονείς του µε τι 

ασχολούνται, αν υπάρχει κάποια έτοιµη εργασία που µπορεί να συνεχίσει και στη συνέχεια 

το παιδί κάνει το σχετικό τεστ. Αν ο σύµβουλος θέλει να δει και ικανότητες, κάνει µια 

έξτρα συνάντηση. Στην τελική συνάντηση βρίσκεται ο σύµβουλος µε το νέο και του 

παραδίδει τα αποτελέσµατα. Του κάνει ανάλυση προσωπικότητας, του συζητάει όποιους 

προβληµατισµούς και «κόκκινα καµπανάκια» βλέπει ότι υπάρχουν, του λέει κατά πόσο η 

προσωπικότητά του ταιριάζει µε τα επαγγέλµατα και τις ικανότητες που έχει βγάλει. 

Επίσης συναντιέται µε τον γονιό και τον ενηµερώνει. Αυτή η διαδικασία βοηθάει πολύ 

τους νέους, γιατί αφενός τους δίνει πληροφόρηση και αφετέρου τα βγάζει απ΄ αυτό το 

αχανές πέλαγος που βρίσκονται µε τα µαθήµατα, τις επιλογές, τα µόρια, τις κατευθύνσεις. 

Επειδή οι ερωτήσεις του τεστ είναι τόσες πολλές, βάζουν τον αναποφάσιστο νέο σ΄ έναν 

προβληµατισµό. Ακόµα κι αν δεν έχει σκεφτεί τι θέλει να κάνει σίγουρα βγάζει κάποια 

αποτελέσµατα. Του δίνει µια κατεύθυνση. Αν όχι προς κάποιο συγκεκριµένο επάγγελµα, 

τότε γενικότερα προς τα πού µπορεί να κατευθυνθεί. ∆ηλαδή, αν είναι κάποιος πρακτικός 

θα λάβει το µήνυµα ότι εκεί πρέπει να πάει και ότι αν διαλέξει θεωρητική κατεύθυνση θα 

αποτύχει. Όχι γιατί δεν είναι ικανός αλλά γιατί δεν τον ενδιαφέρει η κατεύθυνση αυτή.  

      Το ευτύχηµα είναι ότι φέτος (Σεπτέµβρης 2008) το ΥΠΕΠΘ µέσω του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, προµήθευσε τις δηµόσιες δοµές ΣΕΠ ( ΚΕ.ΣΥ.Π – ΓΡΑ.Σ.Ε.Π ) µε µια σειρά 

έγκυρων τεστ που όπως τονίζει ο Πρόεδρος του Π.Ι κ. ∆ηµήτρης Γ. Βλάχος «…στο 

πλαίσιο του Έργου µε τίτλο: ‘Επένδυση στον άνθρωπο: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και 

Εφαρµογή Σύγχρονων Εργαλείων ΣΕΠ και Υπηρεσιών Συµβουλευτικής’, έγινε 

προσαρµογή της έντυπης, παλαιότερης µορφής ψυχοµετρικών εργαλείων για τον ΣΕΠ, σε 

ηλεκτρονική µορφή, ύστερα από δύο φάσεις έρευνας για τη στάθµισή τους και σύµφωνα 

µε τα σύγχρονα δεδοµένα. Τα ψυχοµετρικά αυτά εργαλεία θα αποτελέσουν καταρχάς 

βοήθηµα στο έργο των στελεχών ΣΕΠ στα ΚΕ.ΣΥ.Π και ακολούθως των στελεχών των 

ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. Η δε συµπλήρωση των ψυχοµετρικών τεστ από νέους και νέες, η αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων τους και η συµβουλευτική παρέµβαση πιστεύουµε ότι θα 

καταστήσουν τους νέους µας πιο ικανούς στο να αποφασίζουν κατά τρόπο αποδοτικό για 

τα επόµενα στάδια της ζωής τους.» 
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      Οι µαθητές µπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Συµβουλευτικής-Προσανατολισµού 

(ΚΕ.ΣΥ.Π) καθώς και στα ΓΡΑ.Σ.Ε.Π της περιοχής τους τα οποία χορηγούν τα ανωτέρω 

τεστ στα πλαίσια της συµβουλευτικής στήριξης που παρέχουν. 
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ΧΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ενδεκάχρονη στη πράξη  

η υποχρεωτική εκπαίδευση7
 

 

Βάσει του Συντάγµατος (άρθρο 16, παρ. 3) η υποχρεωτική εκπαίδευση καθορίζεται 

ως 9χρονης διάρκειας, νοουµένης ως τέτοιας της συνολικής διάρκειας  φοιτήσεως στο 

δηµοτικό σχολείο (6 χρόνια) και στο γυµνάσιο (3 χρόνια). Μέχρι πρότινος το καθεστώς 

αυτό της  minimum 9χρονης φοίτησης ίσχυε για την µετάβαση από την υποχρεωτική (Γ’ 

Γυµνασίου) στην επαγγελµατική εκπαίδευση, όπως αυτή λειτουργούσε µε την µορφή των 

Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του ν. 2640/1998. Ωστόσο, µε τον 

νόµο 3475/2006 του ΥΠΕΠΘ άλλαξαν τα δεδοµένα τόσο στη δοµή (οργάνωση και 

λειτουργία) της Β/βάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, όσο και στο θέµα της αναγκαίας 

χρονικής διάρκειας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πριν την ένταξη στην Β/βάθµια  

επαγγελµατική εκπαίδευση, η οποία από 9χρονη «επιµηκύνθηκε» σε 10χρονη, καθώς τώρα 

για τη µετάβαση στην αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση απαιτείται τίτλος 

αποφοίτησης από την Α’ τάξη (οποιουδήποτε τύπου) Λυκείου.  

 

Αν µάλιστα συνυπολογισθεί και η καθιέρωση της υποχρεωτικότητας για ετήσια 

φοίτηση στο Νηπιαγωγείο, όπως θεσπίσθηκε µε τον ν. 3518/2006, αρθ. 73, τότε, συνολικά, 

ο χρόνος φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση µεγενθύνεται στα  ένδεκα (11) χρόνια! 

Τα οποία (µιλάµε πάντα για την υποχρεωτική εκπαίδευση) µπορεί στο µέλλον να µειωθούν 

σε δέκα (10) αν - και όποτε - ισχύσει η πρόταση που κατέθεσε προχθές ο πρόεδρος του 

Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) κ. Θάνος Βερέµης («ΤΑ ΝΕΑ», 6/8/2008) για 

µείωση των ετών φοίτησης στο ∆ηµοτικό (από τα  6 στα 5 χρόνια, µε παράλληλη αύξηση 

της φοίτησης στο Λύκειο από τα 3 στα 4 χρόνια, µε το τελευταία χρονιά ως 

«προπαρασκευαστικό» έτος για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ), αλλά µέχρι τότε θα ισχύει 

το καθεστώς της 11ετίας που διαµορφώνει ο προπερυσινός ν.  3475.  

 

Με τον νόµο αυτό η Γ’ Γυµνασίου παύει πλέον ν’  αποτελεί την (όπως αποκαλείται 

στο αντίστοιχο βιβλίο του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού) «τάξη κλειδί», ή 
                                                           
7
 Αρχική δηµοσίευση στην «Ελευθερία» (10.8.08, σελ. 10) 
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την «τάξη µετάβασης» σε άλλη εκπαιδευτική βαθµίδα (βλ. Γκιάστα Ιωαν. κ.α. βιβλίο 

Σ.Ε.Π. του Γυµνασίου, «Σχεδιάζοντας το επαγγελµατικό µου µέλλον», εκδ. ΟΕ∆Β, σελ. 

10),  αλλά  ένα προκαταρκτικό στάδιο για την νέα «τάξη µετάβασης» ή «τάξη – κλειδί», 

που ως τέτοια καθίσταται πλέον η Α’ Λυκείου. Αναλυτικότερα:    

 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ 

 

Σύµφωνα µε ν. 3475/2006 του υπ.  Παιδείας  επέρχονται ριζικές αλλαγές στην 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση: 1) Τα Ενιαία Λύκεια µετονοµάζονται σε  Γενικά Λύκεια, 2)  

∆ηµιουργούνται τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), 3)  Καταργούνται τα ΤΕΕ και, 4)  

∆ηµιουργούνται οι Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ). 

 

Η δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση  παρέχεται στα Επαγγελµατικά 

Λύκεια (ΕΠΑ.Λ), και τις Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ). Φυσικά, εξακολουθούν να 

λειτουργούν σε µεταγυµνασιακό επίπεδο και τα Εκκλησιαστικά, Μουσικά, Αθλητικά και 

Καλλιτεχνικά  Λύκεια παρέχοντας στοιχεία επαγγελµατικής κατάρτισης (π.χ. οι απόφοιτοι 

του Μουσικού Λυκείου αποκτούν πτυχία βυζαντινής, ευρωπαϊκής µουσικής, 

παραδοσιακών οργάνων, που αποτελούν τίτλους κατηγορίας ∆Ε - δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης), στο πλαίσιο ωστόσο της γενικής εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται, ενώ 

λειτουργούν και Ναυτικά Λύκεια, ως τοµέας στα ΕΠΑΛ µε ειδικότητες (βοηθών) 

πλοιάρχων και (βοηθών) µηχανικών Εµπορικού Ναυτικού.  

 

*  Στα ΕΠΑΛ τα προγράµµατα διδασκαλίας περιλαµβάνουν µαθήµατα γενικής 

παιδείας, µαθήµατα τεχνικά - επαγγελµατικά και εργαστηριακές  ασκήσεις. Στην Α’ τάξη, 

οι µαθητές   παρακολουθούν τα κοινά µαθήµατα και όλα τα µαθήµατα του κύκλου που 

επιλέγουν. Στη Β’ παρακολουθούν τα κοινά µαθήµατα και όλα τα µαθήµατα ενός τοµέα 

που επιλέγουν ενώ στην  Γ’ τάξη  παρακολουθούν τα µαθήµατα της ειδικότητας που 

επιλέγουν και τα οριζόµενα για την ειδικότητα µαθήµατα γενικής παιδείας. Στην Α΄ τάξη 

εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου, χωρίς εξετάσεις. Στην Β΄ τάξη 

εγγράφονται οι προαγόµενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελµατικού ή Γενικού Λυκείου και οι 

κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου ΤΕΕ . Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι από τη Β’ 

τάξη του ΕΠΑ.Λ. Οι προαγόµενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελµατικού Λυκείου, µπορούν να 

εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. αποκτούν και 
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πτυχίο (επιπέδου 3) για  να ασκήσουν επάγγελµα και απολυτήριο (ισότιµο του ΓΕ.Λ.) για 

να διεκδικήσουν την είσοδό  τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.  

 

    * Στις ΕΠΑ.Σ (οι οποίες λειτουργούν ως δοµές του υπ. Παιδείας, αλλά και 

άλλων υπουργείων, όπως του Υγείας, του Γεωργίας,  καθώς και στον Ο.Α.Ε.∆.) 

προσφέρονται ειδικότητες που δεν απαιτούν θεωρητική υποστήριξη, αλλά 

επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοί τους να εντάσσονται 

άµεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευµένοι τεχνίτες (επιπέδου 3, σαν «εργοδηγοί»). Η 

φοίτηση εδώ  είναι  διετής  και περιλαµβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄ οι οποίες οργανώνονται 

σε τµήµατα ειδικότητας. Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι 

µαθητές που προάγονται στη Β΄ τάξη των Επαγγελµατικών ή Γενικών Λυκείων.  

 

Πρέπει να ξεκαθαρισθεί και συνειδητοποιηθεί ότι οι απόφοιτοι του Γυµνασίου δεν 

µπορούν  να εγγραφούν κατ’ ευθείαν στις ΕΠΑ.Σ. Θα πρέπει πρώτα να περάσουν από την 

Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ (ή του ΓΕ.Λ)! Κάτι που σηµαίνει ότι ουσιαστικά η λεγόµενη 

υποχρεωτική εκπαίδευση από 9χρονη έχει εξελιχθεί σε 10χρονη!    

 

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 

Ο ν. 3475/2006 δηµιουργεί νέο καθεστώς για τη µετάβαση από την υποχρεωτική 

στην αρχική και αµιγώς επαγγελµατική εκπαίδευση (νοουµένης ως τέτοιας αυτής που 

παρέχεται στις ΕΠΑ.Σ., όπου το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει µαθήµατα αµιγώς 

τεχνικοεπαγγελµατικά και εργαστηριακές ασκήσεις, άρα επί της ουσίας θα µπορούσαµε να 

µιλήσουµε για παροχή τεχνικής κατάρτισης). Στις πλέον σηµαντικές διατάξεις του νέου 

νόµου συγκαταλέγεται, κατά τη γνώµη µας, εκείνη η οποία ορίζοντας τις προϋποθέσεις 

φοίτησης στη Β΄ τάξη του Λυκείου αµφοτέρων των τύπων (ΕΠΑΛ, ΓΕΛ) επί της ουσίας 

θεσµοθετεί και καθιερώνει την 10χρονη εκπαίδευση, καθώς στην εν λόγω διάταξη περί 

«Φοίτησης και εγγραφής στα ΕΠΑ.Λ.» ορίζεται ότι: 

 

α) «Στη Β’ τάξη  εγγράφονται οι προαγόµενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελµατικού, ή 

– εναλλακτικά – του Γενικού Λυκείου», (ν. 3475/06, αρθ. 5. παρ. 2). Η εναλλακτική αυτή 

δυνατότητα, σύµφωνα µε την εµπειρία µας το Γυµνάσιο – Λύκειο Αρµενίου, αξιοποιείται 

από αποφοίτους επαρχιακών Γυµνασίων, οι οποίοι ενώ σκοπεύουν να παρακολουθήσουν 
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µελλοντικά σπουδές σε ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ., συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο (αν υπάρχει, 

συνήθως συστεγαζόµενο) Γενικό Λύκειο, για λόγους οικονοµικούς (επειδή ΕΠΑ.Λ. και 

ΕΠΑ.Σ. υπάρχουν µόνο στα µεγάλα αστικά κέντρα των νοµών) και αφού περατώσουν τη 

φοίτησή τους στην  Α’ τάξη ΓΕ.Λ. (του χωριού τους) τότε εγγράφονται στη Β’ τάξη 

ΕΠΑ.Λ. ή Α’ τάξη ΕΠΑ.Σ. της επιλογής τους (που συνήθως λειτουργούν στη πρωτεύουσα 

του νοµού και άρα απαιτείται καθηµερινή µετακίνηση). 

 

β) «Οι προαγόµενοι στη Β΄τάξη του Επαγγελµατικού Λυκείου µπορούν να 

εγγράφονται στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου» (ν. 3475/06, αρθ. 5. παρ. 5).  

 

 Από τα παραπάνω  προκύπτει σαφώς ότι καθιερώνεται πλέον µια αµφίδροµη 

σχέση κινητικότητας ανάµεσα στη γενική και τεχνική εκπαίδευση, στο επίπεδο της πρώτης 

(Α’) λυκειακής (αµφοτέρων των τύπων) τάξης, η οποία έτσι καθίσταται εκ των πραγµάτων 

η «τάξη µετάβασης» µετά από την οποία ακολουθεί ο δρόµος της οριστικής επιλογής:  

 

α) είτε για συνέχιση περαιτέρω σπουδών µέσω δύο ισοτίµων σχολείων Β/βάθµιας 

εκπαίδευσης (ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ.) µε µεσοπρόθεσµο µελλοντικό στόχο την εισαγωγή στη 

τριτοβάθµια (ΑΕΙ, ΤΕΙ) εκπαίδευση, ή,  

 

β) τη συνέχιση σπουδών σε ΕΠΑ.Σ. µε σκοπό την επαγγελµατική εκπαίδευση σε 

κάποια ειδικότητα και µελλοντικό στόχο, όχι ανώτερες ή ανώτατες σπουδές,  αλλά την 

είσοδο του πτυχιούχου της ΕΠΑ.Σ. στην αγορά εργασίας. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ Σ.Ε.Π. 

 

  Οι παραπάνω αλλαγές παρά το γεγονός ότι παρήλθε διετία από τη ψήφιση του 

νόµου, όπως προκύπτει από την εµπειρία µας, δεν έγιναν ευρέως γνωστές, µε αποτέλεσµα 

πολλοί µαθητές και γονείς να θεωρούν ότι και σήµερα ισχύει το καθεστώς της 9χρονης 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, µετά την ολοκλήρωση της οποίας ο µαθητής θα µπορεί να 

στραφεί στη επαγγελµατική εκπαίδευση, όπως συνέβαινε µέχρι το 2006, οπότε όταν 

τελείωνε κάποιος το Γυµνάσιο µπορούσε, εάν το επιθυµούσε, να συνεχίσει στα 

λειτουργούντα τότε Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), σχολεία  αµιγώς 

τεχνικά τα οποία θα µπορούσε να πεί κάποιος ότι αποτελούσαν τη προτύπωση των 
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σηµερινών ΕΠΑ.Σ. Θα πρέπει  να γίνει σαφές – το ξανατονίζουµε -  ότι σήµερα ο 

απόφοιτος Γυµνασίου δεν µπορεί να εγγραφεί απ’ ευθείας σε τεχνικό σχολείου τύπου 

ΤΕΕ, όπως είναι η ΕΠΑ.Σ. Αυτό που ισχύει σήµερα είναι ότι για να εγγραφεί κάποιος στις 

ΕΠΑ.Σ. θα πρέπει να ολοκληρώσει 10ετή κύκλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (6 χρόνια στο 

∆ηµοτικό, 3 στο Γυµνάσιο και την Α’ λυκειακή (ΓΕΛ, ή ΕΠΑ.Λ.) τάξη, όπως επιτάσσει η 

παρ. 1, του αρθ. 11 του ν. 3475/2006. Για τα παιδιά που γράφτηκαν στο Νηπιαγωγείο τη 

σχολική χρονιά 2007 – 2008 (χρονιά από την οποία ίσχυσε η υποχρεωτική φοίτηση), αυτός 

ο κύκλος - της υποχρεωτικής εκπαίδευσης - θα έχει ενδεκάχρονη (11) διάρκεια 

 

* Επειδή ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (Σ.Ε.Π.) ορίζεται και ως 

ένας θεσµός επικούρησης του ανθρώπου θα πρέπει η ενηµέρωση που προσφέρει στο 

µαθητή για τους δρόµους που ανοίγονται µπροστά του, να είναι υπεύθυνη, έγκυρη και 

έγκαιρη. Συνεπώς µετά τις ως άνω περιγραφείσες αλλαγές στο χώρο της Β/βάθµιας 

εκπαίδευσης, και επειδή ο Σ.Ε.Π. οφείλει να στέκεται αρωγός στο µαθητή, καθίσταται 

αναγκαία η αναδιάρθρωση αλλά και κάποιες επιµέρους αλλαγές στη ύλη των βιβλίων τόσο 

της Γ’ Γυµνασίου, όσο και της Α’ Γενικού Λυκείου. Αντίστοιχες µε τις ως άνω µεταβολές 

στα βασικά εγχειρίδια,  θα πρέπει ασφαλώς να περιληφθούν και στην ύλη των λοιπών, 

νέων εκδόσεων του ΟΕ∆Β που αφορούν στο Σ.Ε.Π., όπως τα (θεωρούµενα ως 

συµπληρωµατικό υλικό για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων) βιβλία  «Σπουδές µετά το 

Γυµνάσιο», «Σπουδές µετά το Λύκειο», «Σπουδές και Απασχόληση», «Οδηγός γονέων», 

«Οδηγός επαγγελµάτων», κλπ. (Φυσικά, θα πρέπει να εκδοθεί και βιβλίο Σ.Ε.Π. για την Α’ 

τάξη του ΕΠΑ.Λ. -  το οποίο σήµερα είναι ανύπαρκτο (!) και οι συνάδελφοι διδάσκουν το 

µάθηµα χρησιµοποιώντας σηµειώσεις…).   

 

Εκ του νόµου ο Σ.Ε.Π. «στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

µαθητών, στη πληροφόρησή τους για τις επαγγελµατικές διεξόδους, στην ενηµέρωσή τους 

για τα µεταβατικά στάδια προς την επαγγελµατική αποκατάσταση και την αρµονική 

ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο» (ν. 1566/85, αρθ. 37).  Συνεπώς οφείλει, ως σχολική 

εφαρµογή,  να εφοδιάζει µε πληροφορίες και γνώσεις τους νέους και να τους αναπτύσσει 

δεξιότητες χρήσιµες και για να αποκτήσουν τη πρώτη τους απασχόληση, αλλά και για να 

αντιµετωπίζουν µε επιτυχία και προσαρµοστικότητα το δυναµικά εξελισσόµενο 

περιβάλλον εργασίας, στο οποίο πρόκειται αργότερα να ενταχθούν, να εργασθούν και να 

ζήσουν.  Ολοι σχεδόν όσοι ασχολούνται µε την Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό 
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Προσανατολισµό δέχονται ότι, για να µπορέσει το άτοµο να διαλέξει σωστά στη σχολική ή 

επαγγελµατική κατεύθυνση  που θα ακολουθήσει, πρέπει να γνωρίζει τι υπάρχει.(βλ. 

Κασσωτάκη Μιχ., «Οι πολιτικές διαστάσεις του θεσµού του Σ.Ε.Π.» στο περιοδικό 

«Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης», τ. 3, Αθήνα, 1983, σελ. 118). Ειδικότερα µάλιστα 

υποστηρίζεται ότι ανάµεσα στους παράγοντες που θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπ’ 

όψιν από όσους ασκούν Συµβουλευτική και Σ.Ε.Π. είναι και η ακριβής σχέση της γενικής 

µε την επαγγελµατική εκπαίδευση, προς πληροφόρηση, φυσικά, των µαθητών, 

προκειµένου οι τελευταίοι να ενηµερωθούν υπεύθυνα και να διαµορφώσουν µια 

αντικειµενική εικόνα των δεδοµένων στην γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση για να 

λάβουν εν συνεχεία τις όποιες αποφάσεις τους.       

 

Με τη συστηµατική και υπεύθυνη πληροφόρηση οι νέοι και οι οικογένειές τους θα 

απαλλαγούν από τα στοιχεία εκείνα που περιορίζουν  την ελευθερία των επαγγελµατικών 

τους προτιµήσεων και τους εµποδίζουν να σκεφθούν ψύχραιµα πάνω στο µέλλον και θα 

διαλέξουν το επάγγελµά τους µε γνώµονα περισσότερο τη λογική και τη γνώση παρά το 

συναίσθηµα, αναφέρει ο καθηγητής Μιχ. Κασσωτάκης («Η πληροφόρηση για τις σπουδές 

και τα επαγγέλµατα», εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 2000, σελ. 26), αναδεικνύοντας την αξία που 

έχει η γνώση και την ευθύνη που έχει ο Σ.Ε.Π. να την προσφέρει.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ 
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Η εκπαίδευση  «Ανάµεσα στους Τοίχους» 
 

 

Τον περασµένο Μάϊο παρακολούθησα το Φεστιβάλ των Καννών. Το Σάββατο 24 

Μαΐου, τελευταία ηµέρα των προβολών του διαγωνιστικού τµήµατος, ήταν και η ηµέρα 

της αναχώρησης για την Ελλάδα. Οι περισσότεροι συνάδερφοι κριτικοί κινηµατογράφου 

είχαν αναχωρήσει από το απόγευµα της Παρασκευής. Οι τελευταίοι που µείναµε πίσω θα 

παρακολουθούσαµε το πρωινό του Σαββάτου το φιλµ του Λοράν Καντέ «Ανάµεσα στους 

Τοίχους», την τελευταία ταινία του διαγωνιστικού τµήµατος, και βιαστικά θα παίρναµε 

ταξί για το αεροδρόµιο της Νίκαιας. Το πρόγραµµα ήταν έτσι καταρτισµένο ώστε να 

υπήρχε µια κάποια άνεση προκειµένου να φτάναµε έγκαιρα στο αεροδρόµιο.  

 

Το ζήτηµα δε σήκωνε καθυστερήσεις και αναβολές. Έλα όµως που το τελευταίο 

φιλµ στο ∆ιαγωνιστικό µας έκανε να πάρουµε τα ρίσκα µας και να παρατείνουµε τη 

διαµονή µας κατά µία ώρα ώστε να παρευρεθούµε στην συνέντευξη των συντελεστών 

αυτής της αριστουργηµατικής ταινίας που έβγαλε νοκ άουτ όλα τα χολιγουντιανά 

µεγαθήρια («Τσε» του Στίβεν Σόντερµπεργκ,  «Changeling» του Κλιντ Ίστγουντ). Εκεί 

γνωρίσαµε από κοντά τους συντελεστές της ταινίας και,, κυρίως τον πρωταγωνιστή 

Φρανσουά Μπεγκοντό και συγγραφέα του οµότιτλου βιβλίου πάνω στο οποίο στηρίχτηκε 

η ταινία. Ο Μπεγκοντό δίδαξε για πολλά χρόνια σε ένα σχολείο (σαν αυτό της ταινίας!) 

ενώ τον χαρακτηρίζουν και αρκετές ακόµη ιδιότητες: κριτικός κινηµατογράφου, ροκ 

τραγουδιστής, παρουσιαστής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκποµπών, συγγραφέας και 

ηθοποιός!     

 

Το φιλµ είναι µια αριστουργηµατική ταινία που εισέπραξε τα θερµά 

χειροκροτήµατα όλων όσων την παρακολούθησαν. Οµολογώ, ότι µε άγγιξε βαθιά όχι µόνο 

λόγω της ιδιότητας του κριτικού κινηµατογράφου αλλά, κυρίως,  εκείνης του 

εκπαιδευτικού. Είναι, ίσως, η πρώτη φορά στον κινηµατογράφο που καταγράφεται µε 

τόσο ρεαλισµό και τέτοια συγκίνηση η κατάσταση που επικρατεί σε µια σχολική τάξη, τα 

συναισθήµατα του καθηγητή απέναντι στην αφοπλιστική αγνότητα των µαθητών αλλά και 

το πώς αντιµετωπίζει την ανελέητη κριτική τους. Είναι, επίσης, η πρώτη φορά στην 

ιστορία του κινηµατογράφου που σκιαγραφείται µε κρυστάλλινη καθαρότητα ο 
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εκπαιδευτικός-σαν άνθρωπος-µε τις αδυναµίες του και τα προτερήµατά του.  

 

Μέχρι σήµερα στα διάφορα φιλµ, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζεται συνήθως ως 

κάποιος θεόσταλτος δάσκαλος (προσοµοιάζοντας στους µεγάλους παιδαγωγούς Γιόχαν 

Άµος Κοµένιους και Μαρία Μοντεσσόρι) που, φορώντας το φωτοστέφανο του αγίου, 

έρχεται για να διδάξει το σωστό και το δίκαιο και ταυτόχρονα να επιλύσει τα προσωπικά 

προβλήµατα των µαθητών του. ∆ηλαδή, ένας ευλογηµένος και ηρωικός  καθηγητής, όπως 

ο χαρακτήρας του καθηγητή Κίτινγκ που ερµήνευσε ο Ρόµπιν Γουίλιαµς στην ταινία «Ο 

Κύκλος των Χαµένων Ποιητών» του Πίτερ Γουίρ. Ο Κίτινγκ διδάσκει τα πλούσια 

κολεγιόπαιδα, προορισµένα να κυβερνήσουν τον κόσµο και να µετατραπούν, ίσως, στα 

γνωστά golden boys της εποχής µας που θα οδηγήσουν στην κατάρρευση το σηµερινό 

καπιταλιστικό τραπεζικό σύστηµα κραυγάζοντας µε χολιγουντιανό ενθουσιασµό «Άδραξε 

τη µέρα»! 

 

Βέβαια, υπάρχει και ο άλλος τύπος εκπαιδευτικού, ο «Καθηγητής-Ράµπο». Ο 

Καθηγητής Ράµπο επικράτησε σαν τύπος κυρίως στον αµερικάνικο κινηµατογράφο και σε 

ταινίες όπως «Ο Γυµνασιάρχης» µε τον Τζέηµς Μπελούσι ή «Ο Αντικαταστάτης» µε τον 

Τοµ Μπέρεντζερ. Στα φιλµ αυτά όλες οι παιδαγωγικές µέθοδοι εξαντλούνταν στο 

πιστολίδι και στις πολεµικές τέχνες, αφού τα σχολεία µετατρέπονταν σε πραγµατικά πεδία 

µάχης. 

 

Ο καθηγητής που ερµηνεύει ο πολυτάλαντος Φρανσουά Μπεγκοντό του «Ανάµεσα 

στους Τοίχους» είναι ένας καθηγητής σαν όλους τους άλλους. ∆ιδάσκει σε ένα σχολείο 

µιας υποβαθµισµένης συνοικίας του Παρισιού που αποτελείται από ένα πολύχρωµο 

µωσαϊκό µαθητών (παιδιά µεταναστών από διάφορες χώρες και Γάλλοι µαθητές από 

κατώτερα κοινωνικά και οικονοµικά στρώµατα). Είναι ο καθηγητής του διπλανού 

γραφείου, «ανάµεσα στους τοίχους» της ασφυκτικά γεµάτης αίθουσας των καθηγητών, 

όπου οι εκπαιδευτικοί στριµώχνονται στα διαλείµµατα είτε για να πιουν βιαστικά µια 

τζούρα καφέ ή για να  βγάλουν φωτοτυπίες σε ένα ετοιµόρροπο φωτοαντιγραφικό.  

 

Ο καθηγητής του Φρανσουά Μπεγκοντό είναι παθιασµένος, προβληµατισµένος και 

σκεφτικός επειδή παρότι κάνει τα πάντα για τους µαθητές του αυτοί δείχνουν µια 

αυτοκαταστροφική αδιαφορία. Τελικά, νιώθει προσβεβληµένος από αυτή την 
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συµπεριφορά και θυµώνει µε τα παιδιά, αλλά όχι για πολύ. Συνεχίζει την προσπάθεια του 

µε πιο πολύ πάθος προσπαθώντας «πότε µε το καλό και πότε µε το άγριο» να βοηθήσει 

τους µαθητές του. Το σηµαντικό δεν είναι να τους µάθει να κλίνουν τον Παρακείµενο 

αλλά να µάθουν να βοηθούν τον εαυτό τους. Το γνωρίζει αυτό πολύ καλά και νιώθει πως 

σηκώνει ένα δυσβάστακτο φορτίο. Κάποιες φορές νιώθει ότι µάλλον δεν θα αντέξει, θα 

αποτινάξει το φορτίο και -δραπετεύοντας- θα αφήσει τους µαθητές του στην 

προδιαγεγραµµένη µοίρα τους. Το ζητούµενο για το νεαρό καθηγητή είναι όχι τόσο η 

διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου όσο µέσα από αυτή η διαπαιδαγώγηση και η 

διδασκαλία της ίδιας της παιδείας. Προσπαθεί να µάθει τα παιδιά να σκέπτονται και αυτό 

φαίνεται από τους εκρηκτικούς -σε καταιγιστικούς ρυθµούς- διάλογους µεταξύ αυτού και 

των µαθητών του. Προσπαθεί, και ξαναπροσπαθεί µε τα αποτελέσµατα να είναι, τελικά, 

φτωχά και υπό αµφισβήτηση.  Παρόλα αυτά, συνεχίζει απτόητος και παρά το προσωπικό 

κόστος…. Αυτό δεν είναι το πιο σηµαντικό απ’ όλα αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί; 

Να συνεχίζεις; 

 

Το φιλµ είναι ρεαλιστικό και γεµάτο σκηνές λίγο πολύ γνώριµες σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς: το µάθηµα µέσα στην τάξη, οι συγκρούσεις µεταξύ καθηγητών και 

µαθητών, οι διαδοχικές συνελεύσεις του συλλόγου των καθηγητών µε θέµατα που 

αφορούν τη συµµόρφωση των µαθητών και τις πιθανές ποινές που θα τους επιβληθούν 

(αποβολές, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος) και πάνω απ’ όλα η καθηµερινή ρουτίνα 

µέσα στην τάξη και στο γραφείο των καθηγητών.  ∆ε δίνει λύσεις, δεν έχει happy end. 

Μόνο καταγράφει την σκληρή πραγµατικότητα που βιώνουµε οι εκπαιδευτικοί, όλου του 

κόσµου, όταν προσπαθούµε να βοηθήσουµε όλα τα παιδιά -χωρίς εξαίρεση- και όταν κάθε 

παιδί, είναι από µόνο του ένας ολόκληρος κόσµος. 

 

Η εµπειρία του Φρανσουά Μπεγκοντό, ως εκπαιδευτικού, ήταν καθοριστική για το 

αριστουργηµατικό αποτέλεσµα. Μερικές φορές είχα την εντύπωση ότι παρακολουθούσα 

τον εαυτό µου την ώρα που βρίσκοµαι στην τάξη. Πιστέψτε µε, η γεύση που αφήνει η 

θέαση µιας τέτοιας ταινίας είναι λυτρωτική και συνάµα πικρή για έναν εκπαιδευτικό. 

Αξιολογείς καλύτερα τον εαυτό σου και πάνω απ’ όλα επιβεβαιώνονται µε αδυσώπητο 

τρόπο αυτά που ήδη ξέρεις: τα λάθη, οι αδυναµίες και οι παραλείψεις του εκπαιδευτικού 

συστήµατος ολόκληρου του δυτικού κόσµου, συνεπώς και της Ελλάδας. Η ταινία του 

Λοράν Καντέ υπ’ αυτή την έννοια είναι µια ταινία πολιτική.  
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Το φιλµ επιβεβαιώνει για µια ακόµη φορά τη δύναµη του κινηµατογράφου να 

διαπαιδαγωγεί. Ο κινηµατογράφος «είναι διαπαιδαγωγητικός ως τέχνη και όχι ως 

παιδαγωγός» σύµφωνα µε τη ρήση του Αντόνιο Γκράµσι. Στην περίπτωση της ταινίας του 

Λοράν Καντέ η διαπαιδαγωγητική δύναµη της κινηµατογραφικής τέχνης φτάνει στον 

ύψιστο βαθµό, µοιράζοντας συγκινητικά ξεκάθαρα µηνύµατα παιδείας σε εκπαιδευτικούς, 

γονείς και µαθητές.       
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ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΣΙΤΣΑΝΟΥ∆Η - ΜΑΛΛΙ∆Η 

 

Η απατηλή οικειότητα του 

σύγχρονου τηλεοπτικού λόγου 8 

 

 

 Μία από τις σηµατοδοτήσεις της αποκατάστασης της δηµοκρατίας το 1974 στην Ελλάδα 

ήταν και η ανάγκη καλλιέργειας µιας καινούριας πολιτικής παιδείας. Την ανάγκη αυτή 

υπηρέτησε, µεταξύ άλλων, η υιοθέτηση από µερίδα πολιτικών και δηµοσιογράφων µιας 

λαϊκής ή και λαϊκότροπης γλώσσας, η οποία και καλλιεργήθηκε συστηµατικά µε την 

είσοδο της ελεύθερης ραδιοτηλεόρασης. 

 

Οι εκπρόσωποι της τηλεοπτικής δηµοσιογραφίας, ειδικότερα, ολοένα και 

συχνότερα τα τελευταία χρόνια, επιχειρούν να εµφανίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο 

οικείοι έναντι των τηλεθεατών, συγκλίνοντας «προς τα κάτω» το λόγο τους, προκειµένου 

να µοιάζει µε τα γλωσσικά πρότυπα των αποδεκτών και να µη διαταράσσει την εικόνα που 

εκείνοι έχουν για τον µικρόκοσµο που τους περιβάλλει. Αν και φορείς ενός, εκ φύσεως, 

δηµόσιου και διακεκριµένου είδους λόγου, εν τούτοις εντρυφούν στην άτυπη καθηµερινή 

γλώσσα του απλού πολίτη, εγκαταλείποντας την τυπικότητα και αυστηρότητα του 

παρελθόντος. 

 

 Παράλληλα, στο «φυσικό» τους χώρο, τα τηλεοπτικά «παράθυρα», οι 

εντεταλµένοι πληροφοριοδότες της κοινής γνώµης, µε την προβολή λαϊκών κοινωνικών 

θεµάτων, που ενδιαφέρουν τα χαµηλά και µεσαία κοινωνικο - οικονοµικά στρώµατα, όπως 

είναι η ακρίβεια και το ασφαλιστικό, εκπέµπουν φιλικότητα και συµπόνια προς τις λαϊκές 

«µάζες». Συχνά µάλιστα η πληροφοριακή λειτουργία του δηµοσιογραφικού λόγου 

υποκαθίσταται από τη διεκπεραιωτική, καθώς οι δηµοσιογράφοι µετεξελίσσονται σε 

                                                           
8
 Αναδηµοσίευση από την εφηµερίδα "Το Βήµα", 2/5/08 
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διαχειριστές του πόνου του πολίτη, επιλύοντας "on air" τα αιτήµατα εκείνων των 

τηλεθεατών, που η αρχισυνταξία έχει προηγουµένως κρίνει ως τηλεοπτικώς αξιοποιήσιµα. 

Ως αρωγοί σε αυτήν την «εκτροπή» των sine qua non λειτουργιών του δηµοσιογραφικού 

λόγου, προσφέρονται και οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, οι οποίοι είναι κατά 

κανόνα διαθέσιµοι να θυσιάζουν ένα υπολογίσιµο µέρος από τον ωφέλιµο χρόνο της 

θητείας τους για  τηλεοπτικές «σωτήριες» παρεµβάσεις υπέρ των ανά την επικράτεια 

αδικούµενων τηλεθεατών. 

 

 Η µέσω του τηλεοπτικού διαύλου οικειοποίηση µιας ιδιωτικής, και πάντως 

ανεπίσηµης, γλώσσας, και η προσαρµογή του λόγου προς τις χαµηλές γλωσσικές 

ποικιλίες, σε συνδυασµό µε την προβολή µιας προσανατολισµένης προς τις αδύναµες και 

ευπαθείς κοινωνικές οµάδες θεµατολογίας, συγκροτούν, κατά την άποψή µας, µία «στάση 

εικονικής ευµένειας» ή «υψηλής απατηλής οικειότητας» από την πλευρά των παραγωγών 

και διανοµέων του τηλεοπτικώς εκφερόµενου δηµοσιογραφικού λόγου. Η συγκεκριµένη 

στάση αποτελεί έναν δραστικό τρόπο κατασκευής και συντήρησης της αποδεκτότητας της 

δηµοσιογραφικής έκφρασης, καθώς αποδίδεται αξιωµατικά στον ποµπό δηµοκρατική 

νοµιµότητα και κοινωνική ευαισθησία, µέσω της µορφής της γλώσσας. Μία γλώσσα, η 

οποία δίδει στους χρήστες της τη δυνατότητα να τεκµαίρονται την προοδευτικότητα και τη 

φιλολαϊκότητα µέσω των λέξεων, ευαγγελιζόµενοι αγαθά και ιδιότητες, που, σε άλλη 

περίπτωση, θα όφειλαν να αποδεικνύουν όχι µόνον µε το σχήµα, αλλά και µε το 

περιεχόµενο των λεγοµένων τους. 

 

 Επιπλέον, η «στάση εικονικής ευµένειας» συντίθεται µε την αναγωγή και 

αναβάθµιση του ιδιωτικού στοιχείου στη σφαίρα του δηµοσίου, ως ένα άλλοθι 

κατάργησης των µεγάλων αποστάσεων, που χωρίζουν τους πολλούς/ «υποτελείς», που 

είναι το κοινό, από τους λίγους/ «ιθύνοντες», που δεν είναι άλλοι από τους ανθρώπους της 

πολιτικής και τηλεοπτικής εξουσίας. Άλλες πρακτικές συγκρότησης της απατηλής 

οικειότητας, που τα µέσα µαζικής επικοινωνίας επιδιώκουν να παρουσιάζουν, συνδέονται 

µε τη ρητή ή υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας της αµφισβήτησης της καθεστηκυίας 

τάξης και την εκδήλωση µιας γενικής ιδεολογικής σύµπλευσης του δηµοσιογράφου µε τις 

θέσεις και τις προσδοκίες του «λαού», µε όλες τις ροµαντικές υποδηλώσεις που µία τέτοια 

έννοια φέρει επάνω της. 
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 Ωστόσο, η εγγραφή στο δηµοσιογραφικό λόγο της υπονόµευσης της πολιτικής ή 

οικονοµικής ιεραρχίας, σε συνδυασµό µε την απόδοση σε αυτόν «µαγικών» ιδιοτήτων και 

την επικυριαρχία του συναισθήµατος, ώστε να µη διανοείται ο αποδέκτης να 

επεξεργάζεται λογικά τα εκπεµπόµενα µηνύµατα, µπορεί να αποπροσανατολίζει το κοινό 

στο οποίο απευθύνεται. Αυτό είναι δυνατό να συµβαίνει, όταν η δηµοσιογραφική 

αµφισβήτηση δεν συνιστά έναν ουσιαστικό επαναπροσδιορισµό των σχέσεων εξουσίας 

µεταξύ των φορέων της τηλεοπτικής ισχύος και των αποδεκτών, αλλά έναν προσωρινό και 

εικονικό επανασυσχετισµό οικειότητας, για προπαγανδιστικούς και εµπορικούς λόγους. 

 Μέσω ενός πληθωρικού, γητευτικού και, σε κάποιες περιπτώσεις, αυθαίρετου 

λόγου, επιτυγχάνεται η οδήγηση του πολίτη στη διαµόρφωση της εντύπωσης ότι τα ΜΜΕ 

δεν εκπροσωπούν τα συµφέροντα της ιδιοκτησίας τους (κρατικής ή ιδιωτικής/ 

επιχειρηµατικής), αλλά του ίδιου. Καθρεπτίζοντας στον τηλεοπτικώς µεταδιδόµενο λόγο 

τις δικές του αναµονές, ο παραλήπτης ενδεχοµένως διολισθαίνει σε µια απαίδευτη 

ψευδαίσθηση συµµετοχής στην «αλήθεια» που παράγει το µέσο ενηµέρωσης και θεωρεί 

εαυτόν εξοµοιωµένο µε τους επισήµως οµιλούντες. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι ο πολίτης, 

ακόµη κι όταν βιώσει την ανταπόκριση από την πλευρά του µέσου ή του δηµοσιογράφου 

στο πρόβληµα που πιθανόν αντιµετωπίζει, ή, προβάλει τις ανάγκες και τα συµφέροντά του 

σε συγκεκριµένο τηλεοπτικό πρόγραµµα, δεν µπορεί να είναι σίγουρος ότι η σχέση η 

οποία αναπτύσσεται είναι όντως σχέση ουσίας και διάρκειας, µια ενδυνάµωση της 

ταυτότητάς του, και όχι ένα ακόµη «λαϊκό θέµα που θα πουλήσει» και θα αποφέρει στην 

τηλεοπτική επιχείρηση το ανάλογο διαφηµιστικό έσοδο. 

 

Η δαιµονοποίηση  του σύγχρονου τηλεοπτικού δηµοσιογραφικού λόγου πόρρω 

απέχει από τις φιλοδοξίες του παρόντος κειµένου. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο, θεωρείται 

χρήσιµη η υπογράµµιση των ευθυνών, τις οποίες καλούνται να αναλαµβάνουν οι 

τηλεθεατές, ώστε να µη λειτουργούν ως µία πολιτισµικά αβοήθητη µάζα, «στο έλεος» των 

βαρόνων των media. Το τεκµήριο της αλήθειας, της αντικειµενικότητας και της 

κοινωνικής ευαισθησίας δεν µπορεί να προσφέρεται αβασάνιστα µόνο και µόνο επειδή ο 

γλωσσικός κώδικας, στη µορφή του και όχι απαραίτητα στην ουσία του, είναι λαϊκός και ο 

χρήστης του αποστασιοποιείται από την «αυθεντία» και την επισηµότητα της οικονοµικής 

και κοινωνικής ελίτ. 

 

  Επιπλέον, η χρήση στοιχείων από τις διάφορες γεωγραφικές και κοινωνικές 
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παραλλαγές της επίσηµης γλώσσας δεν µπορεί να εκλαµβάνεται ως µία ικανή απόδειξη 

ανακατανοµής της εξουσίας υπέρ των αδυνάµων ή µια απεµπόληση των προνοµίων από 

την πλευρά της κυρίαρχης τηλεοπτικής τάξης.  

 

  Από την άλλη πλευρά, θα µπορούσε να διατυπωθεί η θέση, ότι η χρήση διαφόρων 

γλωσσικών ρεπερτορίων από τους φορείς του δηµοσιογραφικού λόγου συνιστά ενός 

είδους επιβολή από κάτω προς τα πάνω διαφοροποιηµένων πολιτισµικών µορφών, που ως 

µία διαφορετική µορφή εξουσίας, µπορούν και διασαλεύουν την πειθαρχία της 

οµοιογένειας. ∆εν είναι, άλλωστε, λίγοι οι παραγωγοί δηµοσιογραφικών εκποµπών, οι 

οποίοι αναγκάζονται να συµµορφώνουν το λόγο και τα θέµατά τους, µε βάση τις 

απαιτήσεις των καταναλωτών. Αυτό συµβαίνει, διότι γνωρίζουν ότι το εκάστοτε δείγµα 

των µετρήσεων τηλεθέασης λειτουργεί, εν πολλοίς, ως ένας βασικός ρυθµιστικός 

παράγοντας για τη συνέχιση µετάδοσης των εκποµπών τους, από τις οποίες εξαρτάται 

συνολικά και η δική τους δηµόσια παρουσία. 

  

Εξάλλου, µε αφορµή σχετική µε τον τηλεοπτικό λόγο έρευνα, που 

πραγµατοποιήθηκε στους κόλπους του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, αναπτύχθηκε ένας 

τολµηρός προβληµατισµός, σύµφωνα µε τον οποίο για την προσαρµογή της γλώσσας και 

του θεµατολογίου σε λαϊκότερα «στάνταρντς», οι λόγοι δεν είναι µόνον οικονοµικοί ή 

ιδεολογικοί. Ενδεχοµένως, συνδέονται µε µια προσπάθεια αποσιώπησης της διόγκωσης 

των µεγεθών εξουσίας, που συσσωρεύεται στα σύγχρονα µέσα µαζικής επικοινωνίας, τα 

οποία υπερσυγκεντρώνονται γύρω από ολιγοµελείς, αλλά ισχυρές επιχειρηµατικές οµάδες. 

Όσο πιο στεγανή είναι η οργάνωση του µέσου, άλλο τόσο ο µεταδιδόµενος λόγος είναι 

δυνατό να εµφανίζεται λαϊκότερος ή ανατροφοδοτούµενος, προκειµένου ο παραλήπτης να 

µην προβληµατίζεται για τις πιθανές βλέψεις ή διεκδικήσεις της εκάστοτε ιδιοκτησίας, τον 

ενδεχόµενο εναγκαλισµό µε την πολιτική εξουσία, την εµπορευµατοποίηση των ειδήσεων 

κ.ά. Ένας τέτοιος προβληµατισµός να µπορούσε να συµπεριλάβει και τη διερεύνηση της 

σχέσης ανάµεσα στη διαµόρφωση ενός λαϊκού προφίλ στο µέσο και την ταυτότητα του 

µετοχολογίου του. Παραµένει, πάντως, κοινός τόπος, ότι το ολιγοπωλιακό καθεστώς στα 

ΜΜΕ εξασφαλίζει σε αυτά τεράστια πληροφοριακή και πολιτική δύναµη, αλλά και έντονη 

ιδεολογική επιβάρυνση, ως απόρροια της πρόσδεσής τους σε οικονοµικούς και πολιτικούς 

παράγοντες. 
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Αδροµερώς, η εκδήλωση της «στάσης εικονικής ευµένειας» από την πλευρά των 

φορέων του δηµοσιογραφικού λόγου ή του µέσου ευρύτερα, εκλαµβάνεται ως µία 

προσπάθεια απόσπασης της παραγωγής του δηµοσιογραφικού λόγου από τους 

κεφαλαιοκράτες/ ιδιοκτήτες των media και σύνδεσής της µε τα «συµφέροντα» των 

τηλεθεατών/ καταναλωτών. Αυτή η σύνδεση, όταν δεν είναι κατορθωτό να γίνεται στα 

διάφορα πεδία της καθηµερινότητας, επιχειρείται στο επίπεδο της εικονικής 

πραγµατικότητας, µέσω ενός λαϊκότροπου γλωσσικού κώδικα. Η συνειδητή επιλογή της 

διάκρισης µεταξύ των δύο επιπέδων δεν συνιστά παρά µία προσωπική υπόθεση των 

σύγχρονων τηλεθεατών. Αποτελεί δε απάντηση στον «πατερναλισµό» των media και, 

ταυτόχρονα, βήµα για την κατάκτηση της επικοινωνιακής αγωγής, ως πολιτισµικό 

συµφραζόµενο της ραγδαίας ανάπτυξης των µέσων µαζικής επικοινωνίας. 
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π. Νικηφόρος Κοντογιάννης 

Η  Επισκοπή  Πλαταµώνος 

και   η Ιερά  Μητρόπολις  Λαρίσης 

 

Η πτώση της Κων/πόλεως, είναι γνωστό ότι είχε πολλές συνέπειες και στα 

εκκλησιαστικά πράγµατα, διότι πολλές αρχιεπισκοπές, µητροπόλεις, επισκοπές 

ερηµώθηκαν, επίσκοποι διώχθηκαν η µαρτύρησαν, περιουσίες δηµεύθηκαν και άλλα 

πολλά δεινά υπέστησαν όπως συνήθως συµβαίνει σε τέτοιες έκρυθµες καταστάσεις. 

Φυσικά από το φαινόµενο αυτό δεν ξέφυγε ούτε και η άγνωστη για τους πολλούς 

σύγχρονους Λαρισαίους η «επισκοπή Πλαταµώνος».  

Ο Πλαταµώνας ως κωµόπολη ήταν για πολλά χρόνια πριν το επίνειο της Λαρίσης. 

Εκεί κατέφευγε κάθε καλοκαίρι ο  Λαρισαίος µε το µοναδικό στην αρχή µέσο, τον 

καρβουνιάρη του ΣΕΚ σήµερα ΟΣΕ και µάλιστα µε τις εµπορικές αµαξοστοιχίες που δεν 

είχαν ούτε καθίσµατα ούτε παράθυρα, αλλά δύο µεγάλες συρόµενες πόρτες. Στο 

Πλαταµώνα κατέφευγε κανείς όχι µόνο για την φυσική οµορφιά του αλλά και γιατί δεν 

υπήρχε άλλη εύκολη έξοδος προς την θάλασσα. Εκεί µάθαµε το πρώτο µας κολύµπι, εκεί 

τρώγαµε σε κάποιο σκιερό πλατάνι κι εκεί κατασκευάσαµε τα πρώτα µας εξοχικά σπίτια, 

ώστε να γίνει πλέον ο Πλαταµώνας µια γειτονιά της Λάρισας. Άλλά τι σχέση µπορεί να 

έχει η επισκοπή Πλαταµώνος µε τη Μητρόπολη Λαρίσης; 

Η επισκοπή Πλαταµώνος δεν έχει µοναδική σχέση µε τη σηµερινή όµορφη και 

ζηλευτή κωµόπολη του Πλαταµώνος, αλλά έχει σχέση µε µια µε µια µεγάλη περιφέρεια η 

οποία δεν είναι µεγάλη µόνο σε έκταση, αλλά µεγάλη και στην µυθολογία, στην ιστορία, 

στα γράµµατα, στον πολιτισµό, στις τέχνες, στο εµπόριο. Ακόµη είναι µια επισκοπή που 

βρίσκεται σε µια σπουδαία στρατηγική θέση. 

Τα όρια λοιπόν της επισκοπής Πλαταµώνος εκτείνονται από την Καρίτσα και το 

Στόµιο µέχρι την Καρυά και τη Συκαµνιά Ελασσώνος και από το Καλοχώρι και το Μα-

κρυχώρι µέχρι το ∆ίον και το Λιτόχωρο. ∆ηλαδή η επισκοπή Πλαταµώνος περιελάµβανε 
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τα εξής χωριά όπως τα καταγράφει ο τελευταίος επίσκοπος Πλαταµώνος Αµβρόσιος
9
.  

«Λιτόχωρον, Μαλαθριά (∆ίον), Λεπτοκαρυά, Σκοτείνα, Παντελεήµων, Καρυά, Σκαµνιά, 

Πολυάνα, Νοιζερός (Καλλιπεύκη), Ραψάνη, Κρανιά, Πυργετός, Αιγάνη, Αβαρνίτσα (ε-

ξωκκλήσι αγ.Νικολάου Π.Πόρων), Πούρλια (Π.Πόροι, Νιχτερέµ (Παλαιόπυργος), Κου-

λούρα, Πασποχώριον (Οµόλιον), Τσάγεζι (Στόµιο), Καρύτσα, Σπηλιά, Αµπελάκια, Μπαµ-

πάς (Τέµπη), Χατζόµπασι (Ευαγγελισµός), Μικρό Κεσερλί (Ελάττεια), Πουρνάρι, Μεγάλο 

Κεσερλί (Συκούριο),  Ασαρλίκι (Όσσα), Σουφλάρ (Χειµάδι), Ορτά (Πουρνάρι;), Τζαµή 

µαχαλάς (Νέσων), ( τα λεγόµενα και τα τρία οµού Τόϊβασια) Καλοχώρι, Μπαλτζί (Κυψε-

λοχώρι), Μακρυχώρι, Μπαξιλάρ (Παραπόταµος), ∆ερελί (Γόννοι), Μπαλµούτ (Ιτέα), Κι-

τσελέρ (Ελιά),  Κόζδερε (Κόρδεσι), Ριτσούνι (Ακρινό;), Καραδαµιλέρ (Κόρακας;)
10

.....  

Γεωγραφικώς η Επαρχία Πλαταµώνος, κατά µεν τους τιθέµενους όριον, χωρίζον την Θεσ-

σαλίαν από της Μακεδονίας, την βορειοδυτικήν κλιτύν του Ολύµπου, είναι άπασα χώρα 

Θεσσαλική (και δια τούτο η γραµµή του Βάδιγκτον περιελάµβανε σύµπαντα τα χωρία της 

Επισκοπής εντός της νέας οροθετικής γραµµής, της επιδικασθείσης τη Ελλάδι δια  της Βε-

ρολινείου συνθήκης), κατά τους παραδεχόµενους δε ότι µέχρι της µεσηµβρινής µόνον κλι-

τύος του Ολύµπου εκτείνεται η Θεσσαλία, εµπεριέχει και χώραν Μακεδονικήν, αρχοµένην 

ιδίως από του φρουρίου Πλαταµώνος και πέραν προς το Λιτόχωρον (ταύτα έγραφον τω 

1879. Ότε δε τω 1881 επήλθεν η τροποποιηθείσα νέα οροθετική γραµµή, εδικαιώθηµεν 

πληρέστατα ατυχώς. Ακριβώς τα πέραν του Πλαταµώνος χωρία της Επισκοπής εναπελεί-

φθησαν έξω του Ελληνικού). 

Έτσι λοιπόν η επισκοπή Πλαταµώνος περιλαµβάνει τα δύο ιστορικά βουνά τον 

Όλυµπο και τον Κίσαβο, τα όµορφα Τέµπη, το Πηνειό ποταµό µε τα γάργαρα νερά  και τις 

εκβολές του, την πλούσια θάλασσα του Θερµαϊκού,  

Ο Πλαταµών ως πόλις αναφέρεται για πρώτη φορά το 1154  από τον Άραβα Γεω-

γράφο Muhammad al Idrisi
11

  ο οποίος αναφέρει ότι ήταν µια ωραία πόλη µε µεγάλη ακµή, 

µε άφθονα προϊόντα και µε καλό λιµάνι. Ως εκκλησιαστική επαρχία αναφέρεται κατά τον 

15 αι. στο υπ.αρ.21 «τακτικόν» µε τη διπλή ονοµασία Πλαταµώνος και Λυκοστοµίου
12

  

για να µείνει τελικά µε τον τίτλο «Επισκοπή Πλαταµώνος». 

                                                           
9
   Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

ΙΕΡΑΡΧΟΥ . ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
10

  Η µετονοµασία στα σηµερινά δεδοµένα έγινε µε την βοήθεια του κ.Θ.Κ. ψαρά εκ Πλαταµώνος 
11

 ΝΟΝΝΑ ∆.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΣΤΟΜΙΟΥ.  

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ,  ΑΘΗΝΑ 1984, 51 κ. ε. . 
12

  Ενθ.αν., .61 κεξ. 



 118

Η έδρα της επισκοπής Πλαταµώνος δεν ήταν πάντοτε η ίδια. Όταν το 1854 

επισκέφθηκε το κάστρο του Πλαταµώνος ο Γάλλος αρχαιολόγος Léon Heuzey βρήκε κάτω 

από την νότια πλευρά του κάστρου ερείπια 6 βυζαντινών εκκλησιών και τοίχη µεγάλου οι-

κοδοµήµατος τα οποία υπολογίζει να ανοήκουν στην επισκοπική κατοικία, ο δε  A.Plassart  

που επισκέφθηκε την περιοχή περιγράφει µε λεπτοµέρειες τα ερείπια της επισκοπικής κα-

τοικίας.
13

. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι µε βάσει τα αρχαιολογικά δεδοµένα ο Πλαταµών 

ήταν µέχρι το 1725 θρησκευτικό κέντρο. Ο Αµβρόσιος σηµειώνει ότι η έδρα της επισκο-

πής Πλαταµώνος από το έτος 1767 ήταν τα Αµπελάκια
14

 κάτι που σηµειώνεται και σε επι-

γραφή πάνω από την πόρτα του ερειπωµένου επισκοπίου των Αµπελακίων. Αργότερα, το 

1845, σηµειώνει ο επίσκοπος Αµβρόσιος,  η έδρα µεταφέρθηκε στη Ραψάνη
15

 εκεί που 

βρίσκεται σήµερα ο Ι.Ν.του Νεοµάρτυρος αγ.Γεωργίου του εκ Ραψάνης
16

. Προφανώς οι 

µεταθέσεις αυτές της έδρας της επισκοπής ήταν άλλοτε οι ασθένειες, άλλοτε οι παρακµές 

των πόλεων και άλλοτε οι επιδροµές των Τούρκων και Αλβανών-Γκέκηδων. 

Κατά διαστήµατα οι επίσκοποι Πλαταµώνος ανέπτυξαν σηµαντική δραστηριότητα 

στα Γράµµατα και στις τέχνες. Αυτό συνέβη επί επισκόπου ∆ιονυσίου ο οποίος ήταν λογι-

ώτατος (1550-1560).  Ο ίδιος επίσκοπος συνετέλεσε τα µέγιστα ώστε να οργανωθούν και 

να λειτουργούν σε όσο γίνεται πιο σωστή θρησκευτική και διαχειριστική βάση οι περίφη-

µες «συντροφίαι» των Αµπελακίων που είναι ένα καταπληκτικό κοινωνιολογικό φαινόµε-

νο, το οποίο µε την  υποδειγµατική του οργάνωση εξασφάλισε στα Αµπελάκια την πρωτο-

φανή ακµή και εφηµερία 
17

.  Ο Μελέτιος (1833) υπήρξε λόγιος, ποιητής και υµνογράφος. 

Ακόµη αρκετοί επίσκοποι Πλαταµώνος έδρασαν µετέχοντες
18

 σε πολλά απελευθερωτικά 

κινήµατα 
19

, αλλά και θυσιάζοντας την ζωή τους ως εθνοµάρτυρες
20

 . 

Εκείνα βέβαια τα στοιχεία που φέρουν την επισκοπή Πλαταµώνος σε µια στενή, 

στενότατη όχι φιλική, αλλά οικογενειακή σχέση µε την Ι. Μητρόπολη Λαρίσης δεν είναι 

µόνο ο Γεωγραφικός της χώρος, αφού το µεγαλύτερό της µέρος σήµερα υπάγεται στην Ι. 

Μητρόπολη Λαρίσης (από τα 93 χωριά της Ι. Μ. Λαρίσης  τα 29 ανήκουν στην πάλαι ποτέ 

διαλάµψασα επισκοπή Πλαταµώνος) και έτσι την κάνει, κατά το µέγιστο µέρος της να 

                                                           
13

 Ενθ.αν.,  80 
14

 Επισκ. Αµβροσίου »Η επισκοπή Πλαταµώνος...», 40 
15

  Ενθ.αν. 37-56 
16

 Γ.Χ.ΠΑΡΙΣΗ ∆ΗΜΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ: Η  ΡΑΨΑΝΗ, ΛΑΡΙΣΑ 1998, 166 
17

  ΝΟΝΝΑ ∆.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΣΤΟΜΙΟΥ.  

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ,  ΑΘΗΝΑ 1984΄118 κ. ε.. 
18

 Επισκ. Αµβροσίου «»Η επισκοπή Πλαταµώνος...»,  52-55 
19

  Γ.Χ.ΠΑΡΙΣΗ ∆ΗΜΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ: Η  ΡΑΨΑΝΗ, 119-129  ΛΑΡΙΣΑ 1998 
20

  Ενθ.αν.  91-92 



 119

ταυτίζεται µε την Ι. Μ. Λαρίσης. Πρέπει ακόµη να σηµειώσουµε ότι η επισκοπή Πλατα-

µώνος εκχωρείται
21

 κατά Πατριαρχική Συνοδική απόφαση που κοινοποιείται στον επίσκο-

πο Πλαταµώνος µε τα έγγραφα Αρ.Πρωτ.2306/αωπβ Μαἰου 10 και 2262/αωπβ  Μαἰου, 

στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και ανήκει στο εξής στις Παλαιές 

λεγόµενες Χώρες της ελεύθερης πλέον Ελλάδος.  Το σπουδαιότερο δε όλων είναι ότι όταν 

επρόκειτο να καταργηθούν κάποιες επισκοπές για λόγους διοικητικούς τότε ο επίσκοπος 

Πλαταµώνος Αµβρόσιος καµµία άλλη λύση δεν έβλεπε ως σωστή
22

 παρά µόνο την λύση 

να γίνει συγχώνευση της επισκοπής Πλαταµώνος µε την Ι. Μητρόπολη Λαρίσης κάτι το ο-

ποίο και θέληµα Θεού ήταν να εκπληρωθεί η επιθυµία αυτή του Αµβροσίου µε την κοίµη-

ση του Μητροπολίτου Λαρίσης κ.Νεοφύτου
23

  και µε Β. ∆ιάταγµα 

που εκδόθηκε την 20ην Ιανουαρίου 1900. Μάλιστα στην 

Ι.Μητρόπολη Λαρίσης υπάρχει και η σφραγίδα του επισκόπου 

Αµβροσίου του 1777
24

. 

∆ίκαια λοιπόν από τότε και µέχρι την δεκαετία του 1980 ο 

Μητροπολίτης Λαρίσης έφερε τον τίτλο του Μητροπολίτου Λαρίσης και Πλαταµώνος ως 

αποτέλεσµα αυτής της συγχωνεύσεως. ένας µεγάλης ιστορικής σηµασίας τίτλος που θα 

ήταν ευχής έργο να τον επαναφέρει ο Μητροπολίτης Λαρίσης. Ένας τίτλος που δεν 

αναφέρεται µόνο στη γνωστή λουτρόπολη του Πλαταµώνος αλλά στο ⅓  της 

εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας της Ι.Μητροπόλεως Λαρίσης. Μια Μητρόπολις µε ένδοξο 

παρελθόν και αξία. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Πλαταµώνος ... Κυρ Αµβρόσιε... Συνεπεία της προ ενός περίπου έτους γενοµένης 

παρά της Αυτοκρατορικής Οθωµανικής Κυβερνήσεως εκχωρήσεως χωρών τινών της Ηπείρου και 

Θεσσαλίας εις το Ελληνικόν βασίλειον, ... Επειδή δε µεταξύ των απολυοµένων και εκχωρουµένων επαρχιών 

εστι και η αγιωτάτη Επισκοπή Πλαταµώνος µετά των υποκειµένων αυτή πόλεων και χωρίων, 

ανακοινούµενοι....ίνα, αναγνωρίζουσα του λοιπού κανονικήν εκκλησιαστικήν αυτής αρχήν την Ιεράν 

Σύνοδον της προσφιλούς αδελφής ηµών Εκκλησίας της Ελλάδος, και εις αυτήν υποκειµένην πάσαν την 

επαρχίαν αυτής...»  Επισκ. Αµβροσίου »Η επισκοπή Πλαταµώνος...» σ.κγ-κζ κ.εξ. 
22

   ..επ ουδενί λόγω συγκατατίθεµαι να αποχωρισθώ του ποιµνίου µου, ο επί εισιτετραετίαν ήδη ποιµένων, ει 

µη µόνον δια της συγχωνεύσεως αυτού εις τον νοµόν Λαρίσσης...» Β.Ατεση, Επισκοπική Ιστορία, τ.Α΄, 92. 
23

  ΝΟΝΝΑ ∆.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ , 142 
24

  Ο τάφος του Μητροπολιτου Αµβροσίου βρίσκεται στο πραύλιο του Ι. Ν .Αγ .Γεωργίου Συκουρίου. 
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ 

 

Λυσίου 

Υπέρ Μαντίθεου: προοίµιο (§ 1 – 3) 

 

 

Τα εκφραστικά µέσα και σχήµατα λόγου 
 

    Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναλάβει κάποιος άρχοντας την εξουσία στην αρχαία 

Αθήνα την εποχή της δηµοκρατίας, αποτελούσε η διαδικασία της δοκιµασίας, της 

υποχρεωτικής δηλαδή δηµόσιας εξέτασης από τη Βουλή των πεντακοσίων και αργότερα 

από το δικαστήριο της Ηλιαίας
25

, προκειµένου να διαπιστωθεί α) αν τηρήθηκαν οι 

προβλεπόµενες από την πολιτεία διαδικασίες για την εκλογή του και β) αν ήταν άξιος να 

αναλάβει κάποιο δηµόσιο λειτούργηµα. 

 

    Στο συγκεκριµένο λόγο ο Μαντίθεος από το Θορικό της Ακαµαντίδος φυλής έχει 

κληρωθεί βουλευτής και είναι υποχρεωµένος από το νόµο να υποστεί τη δοκιµασία. Στη 

Βουλή όµως εµφανίζεται ένας συµπολίτης του και αµφισβητεί το δηµοκρατικό φρόνηµα 

του Μαντίθεου κατηγορώντάς τον ότι υπηρέτησε ως ιππέας κατά τη διάρκεια της 

διακυβέρνησης της Αθήνας από το στυγνό καθεστώς των Τριάντα τυράννων (404 π. Χ.). 

Έτσι ο Μαντίθεος είναι υποχρεωµένος να υπερασπιστεί τον εαυτό του στη Βουλή των 

πεντακοσίων, αν θέλει να αθωωθεί και να εκλεγεί βουλευτής. Για αυτό τον σκοπό 

αναθέτει στον Λυσία να του γράψει το λόγο, που θα εκφωνήσει στη Βουλή, στην 

προσπάθειά του να πείσει τους βουλευτές και συµπολίτες του για την αθωότητά του. Και 

µάλλον, όπως φαίνεται από την πειστικότητα των επιχειρηµάτων και την πετυχηµένη 

παρουσίαση του ήθους του Μαντίθεου, ο Λυσίας πρέπει να βοήθησε τα µέγιστα για την 

απαλλαγή του πελάτη του από την κατηγορία και κατ’ επέκταση την ανάληψη του 

                                                           
25

 Η διαδικασία της δοκιµασίας στο δικαστήριο της Ηλιαίας προστέθηκε αργότερα για όσους αποδοκίµαζε η 

Βουλή των Πεντακοσίων και ασκούσαν έφεση. Το δικαστήριο της Ηλιαίας έκρινε την οριστική τύχη του 

δοκιµαζόµενου άρχοντα για την ανάληψη ή όχι δηµοσίου αξιώµατος.  
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βουλευτικού αξιώµατος. Ο λόγος Ὑπέρ Μαντιθέου26
 πρέπει να εκφωνήθηκε µεταξύ των 

ετών 392 – 389 π. Χ.. 

      Στο προοίµιο του λόγου παρατηρούµε τη χρήση µιας σειράς σχηµάτων λόγου και 

εκφραστικών µέσων, η οποία αφενός φανερώνει τα φυσικά ρητορικά χαρίσµατα του 

Λυσία και δηµιουργεί αφετέρου τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την επιτυχία της 

απολογίας του Μαντίθεου γενικότερα και για την επίτευξη των στόχων που θέτει ο 

ρήτορας στο προοίµιο του ειδικότερα
27

.   

    Μια πρώτη διάκριση και οµαδοποίηση των ρητορικών σχηµάτων σύµφωνα µε τους 

Αριστοτέλη και ∆ηµήτριο έγινε µε βάση το χωρισµό του λόγου σε κόµµατα, κώλα και 

περιόδους. Αυτά είναι τα λεγόµενα σχήµατα λέξεως. Στο προοίµιο του µελετώµενου λόγου 

εντοπίζονται σχήµατα λέξεως σχετικά µε τον παραλληλισµό των κώλων: αντίθεση, 

επαναφορά, οµοιοτέλευτο, πάρισο ή ισόκωλο, υπόσταση και σχήµατα που προκύπτουν 

από µη παράλληλα κώλα: λιτότητα, παρήχηση, περίφραση και πολυσύνδετο
28

. 

   

Α. ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΕΞΕΩΣ 

 

 Ι. Σχήµατα λέξεως µε παρραλληλισµό των κώλων 

                                                           
26

 Για το συγκεκριµένο λόγο βλ. Κώστας Αποστολάκης, Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» Η στρατηγική της 

ηθοποιίας, Φιλόλογος 103 (Άνοιξη 2001) 75 – 93· Λυσίας  1. Οι Υπερασπιστικοί του λόγοι, µετάφραση – 

σχόλια – ερµηνεία: Γιώργος Ράπτης, πρόλογος: Χρίστος Τσολάκης, Θεσσαλονίκη 2002, 261 – 324· Λυσίας, 

Άπαντα 1, [Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία «Οι Έλληνες», 131], Αθήνα· Κασσελίδης ∆ιονύσιος, Λυσίου υπέρ 

Μαντιθέου και δήµου καταλύσεως απολογία, κείµενον και παράφρασις µετά προλόγου, εισαγωγής και 

υποσηµειώσεων και ο υπέρ του αδυνάτου λόγος, κείµενον και εισαγωγή µετά παντοίων σηµειώσεων, εκ του 

τυπογραφείου ∆. Λ. Φραγκούλη, 1907· Adams, Charles Darwin (ed.), Lysias selected speeches XII, XVI, XIX, 

XXII, XXIV, XV, XXXII, XIV, University of Oklahoma Press 1970· Shuckburg Evelin S., Lysiae Orationes 

XVI, with analysis, notes, appendices and indices, London 1904.      
27

 Ο Νικόλαος Σοφιστής (Προγυµνάσµατα, ed. Leonardus Spengel, Rhetores Graeci, Lipsiae 1856, III, 450, 

18 – 22) στον ορισµό του για το προοίµιο επισηµαίνει τους στόχους που αυτό επιτελεί: « … προοίμιον μέν 

ἐστι λόγος παρασκευάζων τὸν ἀκροατὴν καί οἰκείως διατιθείς εἰς τὸν ὑποκείμενον λόγον, ἔργον δὲ 

αὐτοῦ καὶ τέλος (τὸ γὰρ αὐτό τινες ᾠήθησαν) τὸ προσοχὴν καὶ εὐμάθειαν καὶ εὔνοιαν ἀπεργάσασθαι·» 

 
28

 Για τη διάκριση και οµαδοποίηση των σχηµάτων λέξεως βλ. Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 29 – 31· Στεργιούλης, 
Λόγοι, 207 – 208· αναδροµή στην ιστορία της διάκρισης και οµαδοποίησης των ρητορικών σχηµάτων 

γενικότερα γίνεται από τη ∆. Κούκουρα: (βλ. Κούκουρα, Ρητορική, 252 – 265: Το οµιλητικό έργο των 

Πατέρων και τα ρητορικά σχήµατα). 
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1. ΑΝΤΙΘΕΣΗ 

         Με την αντίθεση
29

 τα νοήµατα γειτονικών φράσεων ή προτάσεων που παρουσιάζουν 

έναν παραλληλισµό στη σύνταξή τους αντιπαραβάλλονται ή αντιδιαστέλλονται
30

. Η 

αντίθεση είναι µία από τις τρείς συνιστώσες
31

 της αποτελεσµατικής οµιλίας (ἔµφασις) 32
. 

Η αντίθεση στο προοίµιο του µελετώµενου λόγου παρουσιάζεται µέσω των 

αντιθετικών συνδέσµων μὲν – δὲ33 : « … ἐὰν μὲν τοῦτο ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους 

εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων 

μετέχειν ὑμῖν μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· / ἐὰν δὲ φαίνωμαι ‹καὶ› περὶ τὰ ἄλλα 

μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν 

ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι » 

(146, 10 – 16)34, « δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, / τούτους δὲ ἡγεῖσθαι 

χείρους εἶναι» (146, 15 – 16) . 

       

2. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  

Επαναφορά είναι η επανάληψη ίδιας λέξης ή λέξης ισοδύναµης µε αυτή στην αρχή 

δύο ή περισσοτέρων στίχων ή κώλων, η οποία λειτουργεί κατά παρόµοιο τρόπο στα 

επάλληλα κώλα.
35

 Η επαναφορά προσδίδει στο λόγο χάρη, δύναµη και ζωηρότητα
36

 και 

στον Ὑπὲρ Μαντιθέου λόγο του Λυσία συνδυάζεται µε την επανάληψη του ίδιου 

συνδέσµου σε καθένα από τα επάλληλα κώλα
37

:… ἐὰν μὲν τοῦτο ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς 

εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν 

                                                           
29

 Αλέξανδρος , Περὶ σχημάτων, 36 – 37, κα΄· Ζωναίος, Περὶ σχημάτων, 169, κ’, 23 – 28. 
30

 Abrams, Λεξικό, 39
. 
Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 31( µε παραποµπές σε πηγές)

. 
Lausberg, Handbook, 349 (µε 

παραποµπές σε πηγές)· Smyth,Greek Grammar, 674· Στεργιούλης, Λόγοι, 209 – 210. 
31

 Οι άλλες δύο συνιστώσες είναι η µεταφορά και η ενέργεια (ζωντάνια), βλ. Λυπουρλής, Αριστοτέλης, 546, 

σηµ. 649. 
32

 Αριστοτέλης, Ρητορική, 1410b 35. 
33

 Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 31· Στεργιούλης, Λόγοι, 209 – 217. 
34

 Οι παραποµπές στο κείµενο του λόγου δίνονται µε βάση την έκδοση: Lysiae Orationes, (ed.) Carolus 

Hude, Oxford Classical Texts 1985.   
35

 Αλέξανδρος, Περὶ σχημάτων, 20, ιδ΄· Lausberg, Handbook, 281 – 283 (µε παραποµπές σε πηγές)
. 

Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό, 130
. 
Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 37 (µε παραποµπές σε πηγές)· Pernot, Η 

ρητορική, 343· Στεργιούλης, Λόγοι, 231 – 235. 
36

 Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό, 130
.  
Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 37· Στεργιούλης, Λόγοι, 231. 

37
 Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 38. 
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κινδύνων μετέχειν ὑμῖν μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· / ἐὰν δὲ φαίνωμαι ‹καὶ› περὶ 

τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους 

τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι 

χείρους εἶναι» (146, 10 – 16). Η επαναφορά / αναφορά ανήκει στα σχήµατα λέξεως
38

.  

3. ΟΜΟΙΟΤΕΛΕΥΤΟ 

Οµοιοτέλευτο σχήµα παρατηρείται στην περίπτωση επανάληψης όµοιων 

καταλήξεων σε αλλεπάλληλα κώλα : «ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ’ 

ἐλπίζω …» (146, 6 – 7), «ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους 

εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους …» (146, 3 – 4). Το οµοιοτέλευτο ως µορφή 

παροµοίωσης κώλων ανήκει στα σχήµατα λέξεως
39

. 

 

4. ΠΑΡΙΣΟ/ΙΣΟΚΩΛΟ 

Πάρισο σχήµα έχουµε στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα διαδοχικά κώλα 

εµφανίζουν περίπου ίσο αριθµό συλλαβών
40

: «ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι 

πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν» (146, 11 – 

12), «δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι» (146, 

15 – 16). Όταν, όµως τα παράλληλα κώλα εµφανίζουν ακριβώς ίσο αριθµό συλλαβών, 

τότε έχουµε ισόκωλο σχήµα
41: «… οὐδ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ 

μετέσχον τῆς τότε πολιτείας» (146, 17 – 18). Το πάρισο ή ισόκωλο ανήκει στα 

σχήµατα λέξεως
42

. 

 

5. ΥΠΟΣΤΑΣΗ 

     Η συµπαράθεση προτάσεων µε τη µορφή οὕτως - ὣστε, ὅσος – τόσος κ.ά. 

                                                           
38

 Αλέξανδρος , Περὶ σχημάτων, 29, γ΄· Ζωναίος, Περὶ σχημάτων, 164, 30. 
39

 Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 29· Ανωνύµος, Περὶ σχημάτων, 182, 3· Αλέξανδρος, Περὶ σχημάτων, 35, ιη΄· 

Στεργιούλης, Λόγοι, 261.   
40

 Lausberg, Handbbok, 320 (µε παραποµπές σε πηγές)· Ευσταθίου, Η Γλώσσα, υποσηµ. 84, 50· Smyth, 

Greek Grammar, 680· Στεργιούλης, Λόγοι, 277 – 281. 
41

 Lausberg, Handbook, 320· Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 50· Στεργιούλης, Λόγοι, 277.  
42

 Αλέξανδρος, Περὶ σχημάτων , 40, κστ΄· Τιβέριος, Περὶ σχημάτων, 74, 24 . 
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δηµιουργεί το σχήµα της υπόστασης
43

, στο οποίο η εισαγωγική λέξη της πρώτης πρότασης 

δείχνει ότι θα ακολουθήσει άλλη πρόταση ή φράση που θα εισάγεται µε την ανταποδοτική 

λέξη
44

: «ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω …» (146, 6 – 7). Η 

υπόσταση ανήκει στα σχήµατα λέξεως
45

.       

 

ΙΙ. Σχήµατα λέξεως από µη παράλληλα κώλα 

 

1. ΛΙΤΟΤΗΤΑ /ΑΝΤΕΝΑΝΤΙΩΣΗ 

Με τη λιτότητα ή αντεναντίωση η κατάφαση µιας έννοιας διατυπώνεται ως άρνηση 

της αντίθετης έννοιας
46

: «μηδέν … πλέον εἶναι» (146, 13) δηλαδή «ἔλαττον εἶναι», 

«οὐδ’ ἐπεδήμουν» (146, 17), δηλαδή «ἀπεδήμουν», «οὐδὲ μετέσχον» (146, 18), 

δηλαδή «ἀπέσχον» . Η λιτότητα είναι ένας περιφραστικός συνδυασµός έµφασης και 

ειρωνείας
47

. Ανήκει στα σχήµατα λέξεως
48

.  

 

2. ΠΑΡΗΧΗΣΗ 

Στο σχήµα της παρήχησης παρατηρείται η επανάληψη ενός ήχου σε µια ακολουθία 

γειτονικών λέξεων
49

. Πρόκειται για την επανάληψη συµφώνων  (consonance) και 

φωνηέντων (assosance) που δίνει χρώµα στο λόγο και συνδέει ηχητικά λέξεις
50

. Η 

παρήχηση είναι µία µορφή παρονοµασίας και ανήκει στα σχήµατα λέξεως
51

.  

     «πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας» (146, 2 – 3), «τοῖς 

ἀδίκως διαβεβλημένοις» (146, 3 – 4), «περὶ τῶν πεπραγμένων» (146, 8), 

                                                           
19 
Συριανός, Hermogenem, 1.60.25:«ὑποστάσεις καλοῦνται τὰ σχήματα τὰ οἱονεὶ ὑποστῆσαι καὶ 

δεῖξαι τὰ πράγματα δυνάμενα»· Στεργιούλης, Λόγοι, 341 – 343.  
44

 Θεοδωρακόπουλος, Αττική Ρητορεία, 126.  
45

 Θεοδωρακόπουλος, Αττική Ρητορεία, 126. 
46

 Abrams, Λεξικό, 482· Lausberg, Handbook, 268 – 269 (µε παραποµπές σε πηγές)
.
 Σακελλαριάδης, 

Σύγχρονο λεξικό, 227· Smyth, Greek Grammar, 680· Στεργιούλης, Λόγοι, 245 – 246. 
47

 Lausberg, Handbook, 268. 
48

 Αλέξανδρος, Περὶ σχημάτων, 37, κγ΄
. 
Ζωναίος, Περὶ σχημάτων, 169, 32. 

49
 Abrams, Λεξικό, 358 – 360· Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 60 (µε παραποµπές σε βιβλιογραφία)· Κούκουρα, 

Υφολογικές, 117 – 118· Smyth,Greek Grammar, 680 – 681· Στεργιούλης, Λόγοι, 269 – 277. 
50

 Abrams, Λεξικό, 358 – 360· Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 60. 
51

 Ανώνυµος, Περὶ σχημάτων, 115, 26·Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 58. 
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«μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι» 

(146, 9 – 10), «ἐὰν δὲ φαίνωμαι ‹καὶ› περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ 

παρὰ τὴν δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν» (146, 13 - 15), 

«δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν» (146, 15 - 16), «οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε 

πολιτείας» (146, 18). 

 

3. ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ 

Η απόδοση µιας έννοιας µε τη χρήση περισσότερων της µιας λέξεων συνιστά το 

σχήµα της περίφρασης
52

. Με την περίφραση κοινές λέξεις και κοινότοποι όροι 

αντικαθίστανται από φράσεις µε µεγαλύτερο κύρος και ευπρέπεια
53

 για την επίτευξη του 

υψηλού και της έµφασης στο λόγο
54

. Η περίφραση ανήκει στα σχήµατα λέξεως
55

. 

  «κακῶς ποιεῖν» (146, 2), «εἰς ἔλεγχον … καταστῆναι» (146, 5 - 6), «τῶν 

κινδύνων μετέχειν» (146, 12), «οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας» (146, 18). 

 

 

4. ΠΟΛΥΣΥΝ∆ΕΤΟ 

Πολυσύνδετο σχήµα δηµιουργείται µε την παράθεση λέξεων, φράσεων και κώλων 

συνδεδεµένων µεταξύ τους µε επάλληλους συνδέσµους (συµπλεκτικούς ή διαζευκτικούς) 

και συναθροισµένων γύρω από µία έννοια η ιδέα
56

. 

 «ἐὰν δὲ φαίνωμαι <καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ 

τὴν δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τῶν ἐχθρῶν» (146, 13 – 15), πρῶτον δὲ 

ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὐδ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον 

                                                           
52

 Lausberg, Handbook, 269 – 270 (µε παραποµπές σε πηγές)· Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό, 307· 

Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 15 (µε παραποµπές σε πηγές και βιβλιογραφία)· Pernot, Η ρητορική, 343· Smyth, 

Greek Grammar, 681· Στεργιούλης, Λόγοι, 291 – 293.  
53

 Abrams, Λεξικό, 399· Princeton Encyclopedia, 896. 
54

 Λογγίνος, Περὶ ὕψους, 52, 14 – 15
.
 Αλέξανδρος, Περὶ σχημάτων, 32, ι΄. 

55
 Αλέξανδρος, Περὶ σχημάτων, 32, ι΄· Φοιβάµµων, Περὶ σχημάτων, 47, 4. 

56
 Lausberg, Handbook, 306 – 307 (µε παραποµπές σε πηγές)· Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 80 – 83 (µε 

παραποµπές σε πηγές)· Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό, 313· Smyth, Greek Grammar, 682· Στεργιούλης, 

Λόγοι, 293 – 300. 
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τῆς τότε πολιτείας» (146, 17 – 18). 

 

Β. ΛΕΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 

 

Οι κλασικοί της Ρητορικής εκτός από τα σχήµατα λέξεως και διανοίας (που δεν 

απαντώνται στο προοίµιο του συγκεκριµένου λόγου) αναφέρονται και στους λεκτικούς 

τρόπους ως µέσο έκφρασης
57

. Χρήση λεκτικών τρόπων, δηλαδή σχηµάτων που 

τροποποιούν ως ένα βαθµό την κυριολεκτική σηµασία µιας λέξης κάνει και ο Λυσίας: της 

µετωνυµίας και της υπερβολής
58

. 

1. ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ 

Το σχήµα της µετωνυµίας συνίσταται στην χρήση µιας λέξης διαφορετικής από 

εκείνη που θα χρησιµοποιούνταν κυριολεκτικά ,αφού ο κυριολεκτικός όρος για ένα 

πράγµα αναφέρεται σε ένα άλλο πράγµα µε το οποίο έχει συνδεθεί στενά
59

:«ὦ βουλή» 

(146, 1) Η µετωνυµία, ενίοτε, ως λεκτικός τρόπος
60

 θεωρείται είδος µεταφοράς
61

. 

 

ΥΠΕΡΒΟΛΗ 

Η υπερβολή ως απόκλιση από την κανονική χρήση των λέξεων µεγαλοποιεί ένα 

γεγονός ή µια πιθανότητα ή µια κατάσταση µε τρόπο τολµηρό και ακραίο για τη 

δηµιουργία ισχυρών εντυπώσεων
62

. 

«ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους (δηλ.. τοὺς 

κατηγόρους) εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους» (146, 3 - 4)· ἐπειδὰν ἐμοῦ 

λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ …   (146, 8 – 9). 

                                                           
57

 Σύµφωνα µε τον Τρύφωνα λεκτικός τρόπος είναι «λόγος κατὰ παρατροπὴν τοῦ κυρίου λεγόμενος 

κατὰ τινα δήλωσιν κοσμιωτέραν ἢ κατὰ τὸ ἀναγκαῖον» (Τρύφων, Περὶ σχημάτων, 191, 12 – 14).  
58

 Οι λεκτικοί τρόποι είναι τα λεγόµενα σηµασιολογικά σχήµατα, αφού αφορούν τη σηµασία των λέξεων ή 

φράσεων στο λόγο (βλ. Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 29).  
59

 Lausberg, Handbook, 256 – 260 (µε παραποµπές σε πηγές)
.
 Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό, 245 – 246· 

Abrams, Λεξικό, 254
.
 Princeton Encyclopedia, 783 – 785(µε παραποµπές σε βιβλιογραφία)·Τρύφων, Περὶ 

Τρόπων, 192, 13 – 14· Pernot, Η ρητορική, 343· Smyth, Greek Grammar, 680· Στεργιούλης, Λόγοι, 255 – 

258. 

60
 Τρύφων, Περὶ Τρόπων, 195, στ΄. 

61
 Abrams, Λεξικό, 254. 

62
 Abrams, Λεξικό, 481· Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό, 398· Lausberg, Handbook, 263 και 410 – 411 (µε 

παραποµπές σε πηγές)· Στεργιούλης, Λόγοι, 336 – 341. 
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Γ. ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

 

Στην κατηγορία των ρητορικών σχηµάτων ανήκουν και τα σχήµατα τα σχετικά µε τη 

συντακτική ακολουθία των όρων µέσα στο κώλο ή την πρόταση· εδώ ανήκουν το 

υπερβατό και το χιαστό. Στο προοίµιο του µελετώµενου λόγου συναντούµε µόνο το σχήµα 

του υπερβατού. 

ΥΠΕΡΒΑΤΟ 

Το σχήµα του υπερβατού δηµιουργείται στην περίπτωση κατά την οποία 

παρεµβάλλονται µία ή περισσότερες λέξεις ανάµεσα σε δύο λέξεις µε στενή λογική και 

συντακτική θέση
63

. 

«πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον» (146, 2), «τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις» 

(146, 3 – 4), «τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους» (146, 4), «τῶν αὐτοῖς 

βεβιωμένων» (146, 5), «εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι» (146, 5 

– 6), «τῆς τότε πολιτείας» (146, 18). 

 

Η παράθεση, τέλος, σύνθετων λέξεων που σε µεγάλο βαθµό προσδιορίζει το 

λεκτικό του κειµένου και αποκαλύπτει το σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιούνται 

από τον Λυσία, µας επιτρέπει να σχηµατίσουµε µια εικόνα του λεξιλογίου.  

ΣΥΝΘΕΤΕΣ  ΛΕΞΕΙΣ 

Συχνή, στο προοίµιο του µελετώµενου λόγου, ως και πολύ συχνή είναι η χρήση 

σύνθετων λέξεων. Σύνθετη λέξη είναι κάθε λέξη που σχηµατίζεται από άλλες δύο ριζικές, 

πρωτότυπες ή παράγωγες µε την ένωση των θεµάτων τους
64

. Στο συγκεκριµένο προοίµιο 

συναντούµε σύνθετες λέξεις: α) µε πρώτο συνθετικό 1) επίρρηµα
65

: εὔνους (146, 11) και 

                                                           
63

 Lausberg, Handbook, 318 – 320 (µε παραποµπές σε πηγές)· Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό, 397· 

Λογγίνος, Περὶ ὕψους, 46, 3 – 5: «ἔστι δὲ λέξεων ἢ νοήσεων ἐκ τοῦ κατ’ ἀκολουθίαν κεκινηµένη τάξις  καὶ 

οἱονεὶ χαρακτὴρ ἐναγωνίου πάθους ἀληθέστατος».
 Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 23 (µε παραποµπές σε 

βιβλιογραφία)
.
 Κούκουρα, Υφολογικές, 133 – 136· Smyth, Greek Grammar, 679· Στεργιούλης, Λόγοι, 320 – 

336· για περισσότερα σχετικά µε το υπερβατό βλ. τη µελέτη: Devine-Stephens, Discontinous Syntax 

Hyperbaton in Greek, New York -  Oxford, Oxford University Press, 2000. 
64

 Οικονόµου, Γραµµατική, 230. 
65

 Οικονόµου, Γραµµατική, 258. 
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2) πρόθεση
66

: συνῄδη (146, 1), «διαβεβλημένοις» (146, 3 – 4), «καταστῆναι» (146, 

6), «διακείμενος» (146, 7 – 8), «μεταμελήσειν» (146, 9), «ἐπιδείξω» (146, 11), 

«καθεστηκόσι» (146, 11), «μετέχειν» (146, 12), «ἀποδείξω» (146, 16 – 17), 

«ἐπεδήμουν» (146, 17), «μετέσχον» (146, 18), β) µε δεύτερο συνθετικό 1) 

ουσιαστικό
67

: εὔνους (146, 11) ,  2) ρήµα
68

: συνῄδη (146, 1), «διαβεβλημένοις» 

(146, 3 – 4), «καταστῆναι» (146, 6), «διακείμενος» (146, 7 – 8), «μεταμελήσειν» 

(146, 9), «ἐπιδείξω» (146, 11), «καθεστηκόσι» (146, 11), «μετέχειν» (146, 12), 

«ἀποδείξω» (146, 16 – 17), «ἐπεδήμουν» (146, 17), «μετέσχον» (146, 18).  

Ως προς τα σύνθετα ρήµατα και τους σύνθετους ρηµατικούς τύπους παρατηρούµε ότι 

η χρήση τους εξυπηρετεί α) την ακριβή και περιεκτική έκφραση (το ρήµα σύνθετο µε µία 

ή περισσότερες προθέσεις)
69· διαβεβλημένοις: ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως 

διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους (146, 3 – 4), β) την 

έµφαση που µερικές φορές καταλήγει και σε υπερβολή
70. μεταμελήσειν: … ἐπειδὰν 

ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ …   (146, 8 

– 9) και γ) την ευφωνία µε σκοπό να δηµιουργήσει και παρήχηση
71: μεταμελήσειν 

αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι (146, 9 – 10).  

Οι σύνθετες λέξεις, γενικά, χρησιµοποιούνται για να αποδοθούν έννοιες για τις 

οποίες δεν υπάρχουν απλές λέξεις να τις αποδώσουν
72

 ή για να προσδώσει ο ρήτορας στο 

λόγο του πάθος (υψηλά συναισθήµατα)
73

. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Abrams, 

Λεξικό   

Μ. Η. Abrams, Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, Θεωρία, Ιστορία, 

Κριτική Λογοτεχνία, µετάφραση Γ. ∆εληβοριά, Σ. 

Χατζηιωαννίδου, Αθήνα 2005. 
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 Οικονόµου, Γραµµατική, 259. 
67

 Οικονόµου, Γραµµατική, 260. 
68

 Οικονόµου, Γραµµατική, 261. 
69

 Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 13· Στεργιούλης, Λόγοι, 307. 
70

 Ευσταθίου, Η Γλώσσα, 13· Στεργιούλης, Λόγοι, 307. 
71
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ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ  

∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: 

Εκπαιδευτική επιλογή ή αναγκαιότητα; 

 

Όλοι γνωρίζουµε πως οι κοινωνικές εξελίξεις σήµερα αλλάζουν πιο γρήγορα από ποτέ. Ο 

κόσµος παρουσιάζεται ως µια πραγµατικότητα πολύχρωµη, πλουραλιστική και 

πολυπολιτισµική. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες ιδιαίτερη σηµασία θα λέγαµε πως 

αποκτά η ανάπτυξη ικανοτήτων διαπολιτισµικής επικοινωνίας, συνεργασίας και 

αλληλοσεβασµού στους µαθητές/τριες, καθώς συχνά η σχολική κοινωνία µοιάζει να 

διατρέχει τον κίνδυνο είτε της περιθωριοποίησης µέρους του σχολικού πληθυσµού είτε του 

πολιτισµικού κατακερµατισµού της σε επιµέρους κλειστές οµάδες και η έκπτωση του 

αλληλοσεβασµού και της συνεργασίας στο σχολικό περιβάλλον σε απλή ανοχή της 

ιδιωτικής ετερότητας επιφέρει αντιπαιδαγωγικά αποτελέσµατα. Στα ελληνικά σχολεία 

φοιτούν πάνω από 100.000 αλλοδαποί µαθητές, ένας αριθµός που συνεχώς αυξάνεται. 

Απροετοίµαστη να υποδεχθεί τέτοιο κύµα προσφύγων η πολιτεία προσπάθησε να στήσει 

διαπολιτισµική εκπαίδευση που θα σέβεται την ισοτιµία των πολιτισµών. Όµως η νέα 

πραγµατικότητα της πολυµορφίας, δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα, κυρίως για τους 

ξένους µαθητές που πρέπει να προσαρµοστούν σε άγνωστο και πολλές φορές εχθρικό 

περιβάλλον. 

Στο σχολείο συντελείται πολύ συχνά η επιβεβαίωση  ποικίλων κοινωνικών προβληµάτων 

µε τους µηχανισµούς της αυτό-εκπληρούµενης προφητείας και του στιγµατισµού. Ακούµε 

συχνά για αλλοδαπούς συµµαθητές µας “ Ένα Ελληνάκι δεν θα το έκανε ποτέ αυτό”… και 

παινευόµαστε για το πνεύµα φιλοξενίας που µας διακρίνει ως φυλή. Έχουµε παράδοση 

εµείς σ’ αυτόν τον τοµέα, η οποία ξεκινά µάλιστα από την αρχαιότητα. ∆εν αµφισβητούµε 

αυτήν την παράδοση. ∆ιαπιστώνουµε όµως µε θλίψη, ότι οι πράξεις µας συχνά την 

απορρίπτουν. Αυτοί οι µαθητές είναι αναγκασµένοι να αντιµετωπίσουν σηµαντικές 

φυλετικές διακρίσεις οι οποίες µεταφράζονται ως η αίσθηση υπεροχής των στοιχείων του 

οικείου έθνους και η περιφρόνηση των αντίστοιχων χαρακτηριστικών στοιχείων που 

συνθέτουν την ταυτότητα άλλων εθνών. Μεταφράζονται επίσης ως  άρνηση και  

αδιαλλαξία να δεχθούµε οτιδήποτε που για εµάς είναι ξένο και άγνωστο. 

Κύριοι εκφραστές αυτού του είδους διακρίσεων είναι οι γονείς, ακολουθούν οι καθηγητές 

και ελάχιστες εξαιρέσεις µαθητών. Γιατί τα παιδία από τη φύση τους παραδέχονται τα 

πράγµατα όπως είναι, πιο απρόθυµα να προσέξουν και πολύ περισσότερο να κρίνουν τις 

διαφορές ανάµεσα στους ανθρώπους-εκτός και αν έχουν επηρεαστεί από τους µεγάλους. 

Αντίθετα ορισµένοι γονείς ενοχλούνται από την παρουσία αλλοδαπών µαθητών ζητώντας 

την αποµάκρυνσή τους µε το πρόσχηµα τη φασαρία που προκαλούν, την αδυναµία 

προσαρµογής τους στο σχολικό περιβάλλον και γενικά τη διαφορετικότητά τους ως 

χαρακτήρες από τα παιδιά τους, τα ελληνόπουλα. Παρόµοιες απόψεις έχουν επίσης 

κάποιοι καθηγητές. Στην πραγµατικότητα, χρησιµοποιούµε τους αλλοδαπούς µαθητές ως 

καταφύγιο για τη δική µας ανεπάρκεια. Σύµφωνα µε µαρτυρίες πολλών καθηγητών, οι 
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αλλοδαποί µαθητές σπάνια προξενούν προβλήµατα, ιδίως όταν τους δίνουµε το σεβασµό 

που τους αξίζει. Εάν κάποιες φορές παρουσιάζουν απροσάρµοστη συµπεριφορά οφείλεται 

στη δική µας άρνηση να τους εντάξουµε στο σχολικό περιβάλλον και να τους βοηθήσουµε 

να προσαρµοστούν οµαλότερα. 

Η ελληνική πολιτεία έχει αναλάβει και αυτή, την υποχρέωση να καταπολεµά τις διακρίσεις 

µε τη υπογραφή διαφόρων ∆ιεθνών Συµφώνων. Σε αυτό το πλαίσιο δίδεται ιδιαίτερη 

έµφαση στην εκπαίδευση και στις δυνατότητες που υπό ορισµένες συνθήκες µπορεί να 

προσφέρει σε νέους αλλά και στην κοινωνία. Σωστά οργανωµένα και επιτυχηµένα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, όταν συνοδεύονται από ευρύτερες αλλαγές ή παρεµβάσεις 

µπορούν να ενισχύσουν σηµαντικά την κοινωνική συνοχή, να προσφέρουν δυνατότητες 

και µέλλον στους νέους και να προωθήσουν- µε βεβαιότητα- τη γενικότερη πρόοδο. 

Το σχολείο συνεπώς είναι ένα σηµαντικό επίπεδο δράσης, καθώς η συµµετοχή και η 

ανάπτυξη αξιών είναι πυλώνες δόµησης της προσωπικότητας. Η αναγκαιότητα σε αυτό το 

σηµείο είναι προφανής: το σχολείο θα πρέπει να παρέχει γνώσεις και να βοηθά τους 

µαθητές σύµφωνα µε τις πραγµατικές τους ανάγκες, να επιδιώκει τη σύνδεση µε την 

ευρύτερη κοινωνία και να αυξάνει έτσι το πεδίο συµµετοχής για όλους τους νέους. 

Η κουλτούρα, η πολιτισµική ταυτότητα και η «διαφορετικότητα» δεν αποτελούν ένα 

κλειστό πλαίσιο ταυτότητας, αλλά µια πολυεπίπεδη πραγµατικότητα, αποτέλεσµα εξέλιξης 

και επεξεργασίας, προσωπικής και κοινωνικής. Υπό αυτήν την έννοια η αντιµετώπιση της 

διαφορετικότητας στο σχολείο είναι αναγκαίο να διέπεται από τις αρχές του ανοιχτού 

διαλόγου και του αλληλοσεβασµού. Ο σκοπός λοιπόν της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

δεν είναι να φτάσουν οι µαθητές να ανέχονται τους άλλους, αλλά να συµπεριφέρονται 

µε σεβασµό προς την ανθρώπινη ζωή,να υπερασπίζονται ενεργά την ακεραιότητα της 

ζωής των άλλων και να αποκτήσουν την ικανότητα όχι µόνο να δρούν για τους άλλους 

αλλά κυρίως µε τους άλλους αναπτύσσοντας ταυτόχρονα αναστοχαστική σκέψη. 

Η οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου που λαµβάνει υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις 

στοχεύει στη δηµιουργία συνθηκών στη σχολική τάξη που επιτρέπουν την ενδυνάµωση, 

την έκφραση και κατανόηση της διαφορετικότητας, την ενθάρρυνση της σχολικής 

συµµετοχής, την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης µεταξύ των 

συµµετεχόντων µαθητών/τριων κ.α. 

Αντιλαµβάνεται κανείς ότι, υπ’αυτή την προοπτική, ο διάλογος τίθεται σε νέα βάση. Η 

διαπολιτισµικότητα πλέον αφορά συνολικά το εκπαιδευτικό οικοδόµηµα και δεν 

διαµορφώνεται κατά περίσταση, ανάλογα δηλαδή µε το αν έχουµε ή δεν έχουµε 

πολιτισµικά διαφορετικούς µαθητές σε αυτό. Κάθε σχολείο είναι δυνάµει διαπολιτισµικό 

και η ύπαρξη ιδιαίτερων σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης θα πρέπει να 

επανεξεταστεί ως προς την σκοπιµότητά της ,κατά κύρια οµολογία. 

Η ένταξη του «διαφορετικού» µαθητή είναι διαδικασία δυναµική, που εµπεριέχει την 

αποδοχή µιας minimum εξουσιοδότησης προς το σχολείο, όσον αφορά τις λειτουργίες του. 

Το σχολείο είναι ένα και ενιαίο-όχι κατακερµατισµένο. Πρέπει να είναι χώρος που ενώνει 

και ευνοεί την επικοινωνία και όχι σχολείο- «πολυκατοικία»,όπου κάθε διαµέρισµα 

αντιστοιχεί σε µία ιδιαίτερη συλλογική ταυτότητα. Αν θέλουµε λοιπόν το σχολείο να 

επιτελέσει τις λειτουργίες που η κοινωνία του έχει αναθέσει, τότε οι λογικές των πάσης 

φύσεων διακρίσεων(θετικών και αρνητικών),των «εξαιρέσεων»,των διαφορετικών 

Αναλυτικών Προγραµµάτων, των πολλών ταχυτήτων, γλωσσών και πολιτισµών δεν έχουν 

θέση σε αυτό. 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αξία έχουν οι λεγόµενες αρχές της διαπολιτισµικής 
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εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν διατυπωθεί από τον Helmut Essinger και συµπυκνώνουν 

τόσο τη µέχρι σήµερα κατασταλαγµένη γνώση όσο και τα πορίσµατα του επιστηµονικού 

διαλόγου σχετικά µε το ζήτηµα της διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας στο σχολικό 

περιβάλλον. Οι αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, παρά τη γενικότητά τους, δεν 

επιτρέπουν παρανοήσεις, σχετικοποιήσεις ή αµφισβητήσεις του νεωτερικού σχολείου. Οι 

αρχές αυτές είναι οι εξής: 

 

1.Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση(empathy):Το άτοµο µαθαίνει να κατανοεί τους άλλους, 

να βλέπει τα προβλήµατα υπό το δικό τους πρίσµα και σταδιακά να καλλιεργεί τη 

συµπάθειά του γι’αυτούς. 

 

2.Εκπαίδευση για αλληλεγγύη: το άτοµο καλείται να συνοικοδοµήσει τη συλλογική 

συνείδηση και, παράλληλα, να παραµερίσει τις κοινωνικές ανισότητες και αδικίες 

υπερβαίνοντας τα όρια της οµάδας, της φυλής και του κράτους. 

 

3.Εκπαίδευση για διαπολιτισµικό σεβασµό: το άνοιγµά µας στους άλλους πολιτισµούς 

αποτελεί πρόσκληση συµµετοχής τους στο δικό µας πολιτισµό, καλλιεργώντας µε τον 

τρόπο αυτό το σεβασµό στην πολιτισµική ετερότητα. 

 

4.Εκπαίδευση εναντίον του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης: το άτοµο προσπαθεί να 

απαλλαγεί από εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις τα οποία εµποδίζουν την 

επικοινωνία των λαών µεταξύ τους. 

Όσον, δε, αφορά τους σκοπούς-αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, που πρέπει να 

διέπουν τη διδακτική πράξη, η διαπολιτισµικότητα, κατά τον Nieke, είναι απαραίτητο να 

διατρέχει όλα τα µαθησιακά περιεχόµενα τα οποία διδάσκονται στην τάξη. Η δε 

πληροφόρηση αποβαίνει ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς καταρρίπτει την άγνοια και το φόβο 

ενάντια στη διαφορετικότητα, υπερνικώντας τον εθνοκεντρισµό µε την υιοθέτηση λογικής 

συµπεριφοράς, για να καταλήξει στην αποδοχή, την αλληλεγγύη και τον αµοιβαίο 

πολιτισµικό εµπλουτισµό. 

Το δικαίωµα στην εκπαίδευση δε γνωρίζει σύνορα και δε δίνεται µόνο σε προνοµιούχους. 

Κάθε παιδί δικαιούται ίσες ευκαιρίες στη ζωή. Ας µην το αποκλείσουµε από τη γνώση, την 

εξέλιξη, το ευτυχισµένο παρόν και το ελπιδοφόρο µέλλον, επειδή απλά γεννήθηκε κάπου 

αλλού… 

Εξάλλου, οι διακρίσεις θεωρούνται καταφύγιο για τη δική µας αδυναµία και άγνοια. Την 

παραδοχή και την κατανόηση την περιµένουµε µόνο από τους δυνατούς. Εσείς έχετε τη 

δύναµη; 
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AΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ 

 

Η συµβολή των παιδαγωγών  του 17
ου

 και  

18
ου

 αιώνα στην εκπαίδευση της  Ευρώπης. 

 
Εισαγωγή 

 

Από τον 16
ο
 ως τον 18

ο
 αιώνα  στον τοµέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη 

παρατηρούνται  πολλές αλλαγές. Αυτή την εποχή διατυπώνονται από  διάφορους 

διανοούµενους απόψεις για την ανάγκη εξάπλωσης της παιδείας σε όλα τα κοινωνικά 

στρώµατα. Οι απόψεις αυτές είναι αποτέλεσµα των κοινωνικών, οικονοµικών και 

πολιτικών εξελίξεων
74

. 

 

Κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις από τον 17
ο
 ως τον 18

ο
 αιώνα. 

Στον αιώνα της Αναγέννησης και της Μεταρρύθµισης εξακολουθούν να υπάρχουν 

τα µικρά κέντρα εξουσίας, όπως οι πόλεις ή οι µικροί ηγεµόνες. Τον 17
ο
 αιώνα 

παρατηρείται τάση για συσπείρωση της εξουσίας που τελικά οδηγεί στην επικράτηση της 

απολυταρχίας στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης
75

. Οι µονάρχες φροντίζουν να 

υπάρχει µια αυστηρά πειθαρχηµένη κρατική διοικητική µηχανή. Επίσης µεριµνούν να 

έχουν οι υπήκοοι  χρήσιµες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να ωφελούν το κοινωνικό 

σύνολο
76

.    

 

Η απολυταρχία είχε επιπτώσεις στην οικονοµία των κρατών. Στόχος της  

µοναρχίας  ήταν η αύξηση του βασιλικού πλούτου. Αυτό επιτεύχθηκε µε την επιβολή του 

οικονοµικού συστήµατος του µερκαντιλισµού, δηλαδή της αύξησης των εξαγωγών και 

µείωσης των εισαγωγών. Παράλληλα ενισχύθηκε η εγχώρια αγροτική και βιοτεχνική 

παραγωγή. Η οικονοµική ζωή στη Γαλλία συγκεκριµένα, που ήταν το πρότυπο της 

ευρωπαϊκής απολυταρχίας, καθορίστηκε από µια σειρά µέτρων, όπως µονοπώλια, 
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φοροαπαλλαγές, δάνεια, επιθεώρηση παραγωγής, έλεγχος εργασιακής πειθαρχίας
77

.   

 

Η επικράτηση της απολυταρχίας επηρέασε και την κοινωνική ζωή. Στην αυλή του 

µονάρχη συγκεντρώνεται  η πολιτιστική ζωή, η οποία δίνει σηµασία στα ήθη, την 

ενδυµασία, στον τρόπο ζωής και την κοινωνική θέση.  Οι αυλικοί τύποι επηρεάζουν ακόµη 

και την ενδυµασία του φοιτητή. Γενική µόδα είναι τα πολυτελή ενδύµατα και οι περούκες. 

Ιδανικός άντρας είναι εκείνος που χαρακτηρίζεται από ιπποτική συµπεριφορά. Οι καλοί 

τρόποι θεωρούνται ως «ευγένεια»
78

.  Οι ευγενείς διατήρησαν την προνοµιακή τους θέση 

στην οικονοµία και την κοινωνία υπηρετώντας ουσιαστικά την απολυταρχία
79

. Οι παλιοί 

ευγενείς  ανέλαβαν  νέα καθήκοντα ως αξιωµατούχοι ή υπάλληλοι της αυλής. Οι αστοί της 

αναγεννησιακής εποχής γίνονται απλοί υπήκοοι ή υπηρετούν τον καινούργιο 

δηµοσιοϋπαλληλικό µηχανισµό της αυλής
80

. Τα υψηλόβαθµα αστικά στρώµατα 

χρησιµοποιήθηκαν από την µοναρχία για τη συλλογή φόρων.  Αυτή την εποχή 

παρατηρείται το φαινόµενο της πώλησης των δηµοσίων αξιωµάτων  σε αστούς και της 

απονοµής του τίτλου ευγένειας, µια πρακτική που ενίσχυε τα ταµεία των µοναρχών. Έτσι 

δηµιουργείται η νέα «αριστοκρατία της τηβέννου» που προκάλεσε αντιδράσεις στην 

υπάρχουσα «αριστοκρατία εξ αίµατος»
81

.  

  

Γενικά ο 17
ος

 αιώνας, ο αιώνας του Μπαρόκ, είναι η εποχή της µεγαλοπρεπούς 

εµφάνισης, του πάθους και της υπερβολής. Παράλληλα, είναι η εποχή της αυστηρής 

διάπλασης των µορφών, της εφαρµογής των κανόνων σε κάθε τοµέα και των µεγάλων 

φιλοσοφικών συστηµάτων. Στην εκπαίδευση  επιδιώκεται η συστηµατοποίηση της 

γνώσης, η  επικράτηση της κατάλληλης παιδαγωγικής µεθόδου και η δηµιουργία ενός 

ενιαίου σχολείου
82

. Τα κινήµατα του Ρεαλισµού και του Ευσεβισµού, που επικράτησαν 

στην εκπαίδευση, καλλιέργησαν την αντίληψη της ικανότητας του ανθρώπου να µορφωθεί 

ανεξάρτητα από την καταγωγή του
83

.   
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 Αντίθετα µε τον 17
ο
  αιώνα,  ο 18

ος 
αιώνας είναι ο  αιώνας του ορθολογισµού και 

της αγωγής. Η εµπιστοσύνη του ∆ιαφωτισµού στο Λόγο και στον άνθρωπο επέφερε 

πολιτικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές αλλαγές. Το συγκεντρωτικό κράτος του 17
ου

 αιώνα, 

που είχε ως σκοπό την αύξηση της δύναµης του, µεταβάλλεται τώρα σε κράτος ευηµερίας. 

Ο ηγεµόνας είναι υπεύθυνος για τη µόρφωση και την ευτυχία των υπηκόων του. Στο τοµέα 

της οικονοµίας είναι έντονη η απαίτηση για κατάργηση της κρατικής οικονοµίας και 

ανάπτυξη της ιδιωτικής
84

. Στην κοινωνία το ενδιαφέρον στρέφεται προς τον απλό 

άνθρωπο . Έτσι η αυλή και οι ευγενείς χάνουν την παλιά τους αίγλη. Ανερχόµενη τάξη 

είναι η  µεσαία τάξη που απέκτησε δύναµη µέσω της βιοµηχανικής και βιοτεχνικής 

δραστηριότητας. Παράλληλα µε την επιδίωξη του κέρδους έντονη είναι και η επιθυµία του 

αστού για µόρφωση και πνευµατική καλλιέργεια. Το πνεύµα του ∆ιαφωτισµού βρίσκει 

µεγάλη απήχηση στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. Η ιδέα της γενικής λαϊκής 

µόρφωσης  επικρατεί σε όλες  τις τάξεις
85

.  

 

Απόψεις για καθολική εκπαίδευση   

  Η  εκπαίδευση έχει επηρεαστεί από  τα νέα κινήµατα που επικράτησαν, όπως του 

Ρεαλισµού, του Ευσεβισµού και του ∆ιαφωτισµού.  Ο Ρεαλισµός αµφισβήτησε τα 

αποτελέσµατα του Ουµανισµού και πρότεινε µια παιδεία βασισµένη στην επιστήµη και 

την έρευνα. Ανέδειξε την ανάγκη της πρακτικής αξίας της επιστήµης και της πρακτικής 

εκπαίδευσης. Σκοπός της παιδείας,  σύµφωνα µε το Ρεαλισµό, ήταν  η αξιοποίηση και 

εφαρµογή της γνώσης στην καθηµερινή ζωή.  Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα των ρεαλιστών 

περιλάµβανε τα µαθηµατικά, τα πειράµατα, τις σύγχρονες γλώσσες και τη διδασκαλία 

κάθε είδους δεξιοτήτων. Έδωσαν µεγάλη έµφαση  σε καινούργιες µεθόδους διδασκαλίας 

και στην επέκταση της δυνατότητας για µόρφωση σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα
86

. 

Σηµαντική ήταν η συµβολή του Ratke (1571-1635) στην εκπαίδευση του 17
ου

 

αιώνα. Στράφηκε κατά του Ανθρωπισµού και επιδίωξε µια σχολική µεταρρύθµιση.  Βάση 

του σχολικού συστήµατος, που πρότεινε, ήταν ένα «γερµανικό σχολείο» στο οποίο θα 

φοιτούσαν υποχρεωτικά όλα τα παιδιά
87

. Ο Ratke  µε τις παιδαγωγικές του απόψεις 
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ενίσχυσε το γενικό ενδιαφέρον, προετοιµάζοντας το δρόµο στον Κοµένιο
88

. 

  Από τους σπουδαιότερους  ρεαλιστές παιδαγωγούς που άνοιξε το δρόµο για την 

καθολική εκπαίδευση ήταν ο Κοµένιος  (1592-1670). Καταγόταν από τη Βοηµία και 

εργάστηκε ως δάσκαλος και διευθυντής εκπαίδευσης.  Πίστευε πως η εκπαίδευση του 

ανθρώπου πρέπει να ξεκινά από την πρώιµη ηλικία  µέχρι την ηλικία των 24 χρόνων. Το 

δηµοτικό σχολείο του Κοµένιου πρέπει να είναι εθνικό και να φοιτούν παιδιά όχι µόνο των 

χωρικών και εργατών αλλά και τα παιδιά ανωτέρων τάξεων. Θεωρούσε τις γυναίκες ικανές 

για εκπαίδευση αλλά στην πράξη δεν προέβλεπε την εκπαίδευση τους µετά το 12
ο
 έτος της 

ηλικίας τους
89

.  Πίστευε ότι η µάθηση είναι µια φυσική τάση του ανθρώπου και αφορά 

όλους ανεξάρτητα από την καταγωγή και την κοινωνική τάξη.  Επιδίωκε η αγωγή να είναι 

ίδια και για τα δύο φύλα και για όλες τις κοινωνικές τάξεις
90

. Οι απόψεις αυτές του 

Κοµένιου  εξοικείωσαν τους ανθρώπους µε την ιδέα της  καθολικής  εκπαίδευσης.  

Στα τέλη του 17
ου

 και αρχές του 18
ου

 αιώνα άκµασε το κίνηµα του Ευσεβισµού, 

ιδιαίτερα στη Γερµανία και Αγγλία, που επηρέασε σηµαντικά την Παιδαγωγική. Στόχος 

του ήταν η αναγέννηση του ανθρώπου µε τη βοήθεια της θείας χάρης. Στην εκπαίδευση οι 

ευσεβιστές πίστευαν πως η πίστη προηγείται του λόγου. Συνεπώς εφόσον όλοι πιστεύουν 

οφείλουν να έχουν την κατάλληλη γνώση. Με τις σκέψεις αυτές προώθησαν µια παιδεία 

για όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Σηµαντικός εκπρόσωπος του  ευσεβισµού ήταν ο 

Φράνκε (1663-1727). Πίστευε ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι η ευσέβεια πρώτα και 

κατόπιν η απόκτηση της γνώσης.  Επίσης πρέσβευε ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από 

το κοινωνικό στρώµα στο οποίο ανήκει,  έχει το δικαίωµα της καθοδήγησης σε ζωτικά 

θέµατα.   Ο Φράνκε και γενικότερα ο ευσεβισµός άσκησε επίδραση στην οργάνωση των 

δηµοτικών σχολείων στην Πρωσία επί Φρειδερίκου Γουλιέλµου Α’, ο οποίος ίδρυσε 

περισσότερα από χίλια δηµοτικά σχολεία. O Ευσεβισµός συνέβαλε στην ενοποίηση του 

γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος, όπου αναγνωρίστηκε το δικαίωµα όλων των 

ανθρώπων για γενική εκπαίδευση µε χριστιανική αγωγή, οργανωµένη από το κράτος
91

. 

 

 Μεγάλη ήταν η συµβολή του Τζον Λοκ (1632-1704) για την εκπαίδευση του 18
ου

 

αιώνα. Ο Λοκ, όπως και ο ∆ιαφωτισµός, απέδιδε µεγάλη έµφαση στην αγωγή του 

ανθρώπου. ∆εχόταν ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένας άγραφος χάρτης. Η γνώση δεν 
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προϋπάρχει αλλά αποκτάται µέσω των αισθήσεων πρώτα και του στοχασµού κατόπιν. Η 

θεωρία περί άγραφου χάρτη αποδεικνύει την ισότητα των ανθρώπων και την αξία της 

εκπαίδευσης.  Η εκπαίδευση εποµένως µπορεί να διαµορφώσει τον κάθε άνθρωπο 

ανεξάρτητα από την καταγωγή του
92

. 

 

  Το πιο επαναστατικό πνεύµα του ∆ιαφωτισµού ήταν ο Ρουσσώ (1712-1778) που 

στόχευε στη βελτίωση της αγωγής και του κόσµου.  Τις παιδαγωγικές του απόψεις εκθέτει 

στο  µυθιστόρηµα «Αιµίλιος»
93

. Ο  Ρουσσώ διατύπωσε µε σαφήνεια τα εξελικτικά στάδια 

της ανάπτυξης του παιδιού και µίλησε για την ιδιαιτερότητα της φύσης του. Αν και 

διαφοροποιείται πολύ από τις προγενέστερες ιδέες περί αγωγής,  εντούτοις ο Ρουσσώ 

ενέπνευσε τα µεταγενέστερα συστήµατα εκπαίδευσης
94

. Η επίδραση του έγινε εµφανής σε 

ένα κύκλο παιδαγωγών που ονοµάζονται φιλανθρωπιστές. Αυτοί  επιδίωκαν µια αγωγή 

βασισµένη στις επιταγές της λογικής και ης φύσης.  Ο πιο σηµαντικός εκπρόσωπος ήταν ο 

Μπάζεντοβ (1723-1790). Οι παιδαγωγικές του ιδέες,  που δηµοσιεύτηκαν σε ένα έργο 

του, επικεντρώνονται στην ανάγκη της κρατικής παρέµβασης στην εκπαίδευση, και στη 

δηµιουργία ενός σχολείου  ανεκτικό στις  θρησκευτικές διαφοροποιήσεις και κατάλληλο 

για όλες τις κοινωνικές τάξεις.  Η κυριότερη συνεισφορά των φιλανθρωπιστών  έγκειται 

στο γεγονός ότι ανέδειξαν τη χρησιµότητα της παιδείας
95

.  

 

Στο τέλος του 18
ου

 αιώνα αυξανόταν το αίτηµα για καθολική παιδεία για τους 

λαούς της Ευρώπης. Στη Γαλλία αυτό εκφράστηκε από δύο σηµαντικές προσωπικότητες 

τον Λουί Ρενέ λα Σαλοτέ  (1701-1785) και τον µαρκήσιο Κοντορσέ (1743-1794). Ο 

Σαλοτέ ανέδειξε τη σηµασία της εθνικής παιδείας, αν και οραµατίστηκε ένα εθνικό 

σύστηµα αριστοκρατικό, αποκλείοντας την εκπαίδευση της εργατικής τάξης. Ο Κοντορσέ, 

ο οποίος συµµετείχε στην  Γαλλική Επανάσταση από την πλευρά των επαναστατών, 

σχεδίασε ένα σύστηµα  καθολικής παιδείας από τη νηπιακή ηλικία µέχρι την ενηλικίωση
96

.  

  

Επιπτώσεις στην κοινωνία και εκπαίδευση. 

Οι απόψεις των διανοούµενων του 17
ου

 και 18
ου

 αιώνα για καθολική εκπαίδευση 
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άσκησαν βαθύτατη επίδραση στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Προώθησαν την εθνική 

εκπαίδευση
97

  και την ιδέα της δύναµης της παιδείας να ανανεώσει την κοινωνία. Οι 

άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι είναι ίσοι µεταξύ τους και έχουν όλοι το δικαίωµα στην 

εκπαίδευση, η οποία θα τους οδηγήσει στην πνευµατική ελευθερία
98

.  

 

Η ιδέα της δυνατότητας του ανθρώπου για πρόοδο οδήγησε στην παραγωγή 

λαϊκών περιοδικών και βιβλίων.  Τα περιοδικά αυτά δηµοσιεύουν δοκίµια, διηγήµατα και 

επιστολές αναγνωστών τα οποία διαδίδουν την αξία της παιδείας κυρίως στα κατώτερα 

λαϊκά στρώµατα. Τα βιβλία έγιναν τώρα πιο µικρά και νέες εκδόσεις εµφανίστηκαν 

αντικαθιστώντας τις ογκώδεις ακαδηµαϊκές εκδόσεις του 17
ου

 αιώνα. ∆ηµιουργήθηκαν οι 

πρώτες δανειστικές βιβλιοθήκες και  πλήθυναν οι αναγνωστικοί κύκλοι. Η ανάγκη για 

διάβασµα και µόρφωση γίνεται πλέον αισθητή. Γύρω στα 1800 στη Γερµανία περίπου το 

50% του πληθυσµού γνώριζε γραφή και ανάγνωση
99

.  Η ιδέα ενός εθνικού συστήµατος 

παιδείας  µε στόχο τη δηµιουργία µιας υγιούς κοινωνίας αναδύθηκε σταδιακά στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
100

. 

 

 Προς το τέλος του 18
ου

 αιώνα η Γερµανία διέθετε ένα εθνικό σύστηµα 

εκπαίδευσης µε σχολεία και πανεπιστήµια που ήταν κρατικά στα οποία δίδασκαν δηµόσιοι 

δάσκαλοι
101

.  Η  Πρωσία, επίσης, δηµιούργησε  ένα εθνικό σύστηµα παιδείας αυτή την 

εποχή. Τα κατηχητικά σχολεία, που λειτουργούσαν υπό την κηδεµονία διάφορων 

θρησκευτικών οµάδων, καταργήθηκαν µε νόµο το 1803 και επικράτησε οριστικά η εθνική 

εκπαίδευση
102

. Η Γαλλία υιοθέτησε το θεσµό της εθνικής εκπαίδευσης πιο γρήγορα από 

ότι η Αγγλία. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση υποστήριξε εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις για 

κρατική, καθολική και υποχρεωτική εκπαίδευση µε κρατικούς δασκάλους
103

. 

 

 Συµπεράσµατα  

∆ιαπιστώνεται πως οι οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις του 17
ου

 και 18
ου

 αιώνα 

επηρέασαν σηµαντικά την ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Οι διανοούµενοι αυτής της εποχής 
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προσπαθούν να αναδείξουν την αξία της παιδείας και το δικαίωµα όλων των ανθρώπων 

για εκπαίδευση. Πληθαίνουν οι φωνές για εθνική εκπαίδευση  υπό την καθοδήγηση του 

κράτους. Οι θεωρητικές αυτές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις  οδήγησαν τις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες στα τέλη του 18
ου

 αιώνα στην υιοθέτηση εθνικών συστηµάτων παιδείας  

µε εκπαιδευτικά προγράµµατα για όλα τα κοινωνικά στρώµατα.  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆ΑΡΑΡΑΣ 

 

Oι εθνικοί µας ευεργέτες104 

 

Η δηµιουργία ελληνικού κράτους υπήρξε η κορυφαία στιγµή της ιστορίας του 

νεότερου ελληνισµού. Ο ελληνισµός, ύστερα από αιώνες σκλαβιάς, ήρθε, προβάλλοντας 

την εθνική και θρησκευτική του ιδιαιτερότητα, σε ένοπλη σύγκρουση µε την Οθωµανική 

Αυτοκρατορία  και πέτυχε να δηµιουργήσει το πρώτο ανεξάρτητο εθνικό κράτος της 

Βαλκανικής. 

Το νέο κράτος, µικρό σε έκταση, µε σαθρή και εξαρτώµενη οικονοµία, εµφανιζόταν 

αδύναµο και µε δυσοίωνες προοπτικές επιβίωσης. Την οικονοµική του ανεπάρκεια 

ανέλαβαν τότε, κατά ένα σηµαντικό µέρος, να καλύψουν ιδιώτες, ελληνικής καταγωγής 

και κυρίως ελληνικής συνείδησης, εγκατεστηµένοι σε περιοχές του ευρύτερου ελληνικού 

ιστορικού χώρου ή σε παροικίες του εξωτερικού, οι οποίοι διέθεσαν µέρος ή όλη την 

περιουσία τους για τις εθνικές ανάγκες. Αυτοί ήταν οι εθνικοί ευεργέτες τους οποίους 

τιµάµε σήµερα. 

Ο ευεργετισµός δεν ήταν άγνωστος στην αρχαία Ελλάδα. Ο θεσµός των λειτουργιών, 

δηλαδή των έργων για την εξυπηρέτηση του λαού, υποχρέωνε τους πλούσιους πολίτες της 

αρχαίας Αθήνας να καλύπτουν ανάγκες εξοπλισµού της πόλης και, κυρίως, ανάγκες 
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 Οµιλία εκφωνηθείσα στον µητροπολιτικό ναό του Αγ. Αχιλλίου στις 30.9.07 



 143

πολιτισµού και παιδείας. Οι εύποροι διέθεταν τα απαιτούµενα χρήµατα - τα θεωρικά όπως 

ονοµάζονταν - για να παρακολουθούν οι άποροι πολίτες τις παραστάσεις του αρχαίου 

δράµατος και πλήρωναν τα έξοδα για να ανεβεί µια παράσταση. Στην κλασική περίοδο οι 

Έλληνες δεν ξεχώριζαν την πόλη από τους πολίτες της καθώς η ευηµερία και η ευδαιµονία 

και των δύο ήταν αλληλένδετες. Αποτέλεσµα της αντίληψης αυτής ήταν ότι κανείς πολίτης 

δεν τιµήθηκε από την πόλη του ως ευεργέτης. Οι τιµές αυτές ανήκαν µόνο στον ξένο που 

συνέβαλλε ενεργά στο καλό της πολιτείας. Μόνο µετά την ελληνιστική περίοδο κάποιος 

πολίτης µπορούσε να ονοµαστεί ευεργέτης της ίδιας του της πατρίδας. 

Ο Χριστιανισµός συνέχισε και επέκτεινε την κοινωνική αυτή αρετή. Στο Βυζάντιο η 

φιλανθρωπία και η ευεργεσία δεν κατευθυνόταν µόνο προς την περίθαλψη των πενήτων 

αλλά και προς την ανέγερση µεγάλων ιδρυµάτων. Εκτός από την Εκκλησία και την 

πολιτεία πολλοί ιδιώτες ενίσχυαν φιλανθρωπικές προσπάθειες. Ο Μέγας Βασίλειος, ο 

Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, ο Ιωάννης ο Ελεήµων είναι δυνατόν να καταταχθούν µεταξύ 

εκείνων των ιδιωτών ευεργετών που ανήγειραν φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Αρκεί µόνο να 

αναφέρουµε ως λαµπρό παράδειγµα τη Βασιλειάδα του Μεγάλου Βασιλείου. 

Η ευεργεσία λαµβάνει νέες διαστάσεις στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας κι αυτό 

λόγω των κακών συνθηκών που επικρατούσαν εξ’ αιτίας της κατάκτησης της Ελλάδας από 

τους Οθωµανούς. Στον ελλαδικό χώρο κυριαρχεί η ανέχεια του ραγιά και η αδιαφορία του 

οθωµανικού κράτους για στοιχειώδη κοινωνική µέριµνα. Την ίδια περίοδο όµως σε πολλές 

πόλεις της Ευρώπης ακµάζουν οι ελληνικές κοινότητες. Οι Έλληνες ποτέ δε σταµάτησαν 

να ξενιτεύονται, συνήθως κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αυτός ο λαός γίνεται 

µετανάστης, µέτοικος, πρόσφυγας. Χάνει τον εθνικό του χώρο, υποδουλώνεται, µα όπου κι 

αν βρίσκεται έχει την πατρίδα εντός του. Γι’ αυτό και µεγαλουργεί. Ο άποικος, ο 

µετανάστης, ο πρόσφυγας θα µείνει Έλληνας που ποτέ δε θα αρνηθεί να προσφέρει τη ζωή 

του και την περιουσία του για την πατρίδα.  

Έχτιζαν λοιπόν οι Έλληνες των παροικιών εκκλησίες, έκαµαν δωρεές σε µονές, 

ίδρυαν και προικοδοτούσαν νοσοκοµεία και σχολεία, βοηθούσαν φιλοµαθείς νέους να 

σπουδάσουν, υποστήριζαν τους λόγιους και δαπανούσαν χρήµατα για την έκδοση των 

συγγραµµάτων τους. Αξίζει να αναφερθεί εδώ η αρωγή πλούσιων οµογενών προς τον 

εθνικό απελευθερωτικό αγώνα στον οποίο άλλοι συνέπραξαν ως πολεµιστές και άλλοι ως 

χρηµατοδότες και µέλη της Φιλικής Εταιρίας.  

Τα έργα λοιπόν των ευεργετών κατά την Τουρκοκρατία είχαν ξεχωριστή σηµασία, 

καθώς αποφασιστική ήταν η συµβολή τους στο κίνηµα του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, 
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στην πνευµατική αναγέννηση και στην πολιτική αποκατάσταση του Γένους. 

Η ιδεολογία όµως του ευεργετισµού αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 19ου και 

κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στους κύκλους του ελληνισµού της διασποράς. 

Οι απόδηµοι οµογενείς, κατά κύριο λόγο, είχαν συγκεντρωθεί και είχαν δηµιουργήσει 

οργανωµένες παροικίες στις επαρχίες της ευρωπαϊκής Ρωσίας, στις παραδουνάβιες 

ηγεµονίες, στην Αίγυπτο και στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία. Η παρουσία τους εκεί 

ήταν εντυπωσιακή πληθυσµιακά, ενώ παράλληλα εντυπωσιακή ήταν και η συµµετοχή τους 

στους τοµείς του εµπορίου, της ναυτιλίας, της βιοµηχανίας, των τραπεζικών και 

χρηµατιστηριακών δραστηριοτήτων και της εκµετάλλευσης γαιών. 

Την ίδια εποχή το νεοσύστατο ελληνικό κράτος βογκούσε κάτω από το βάρος του 

εξωτερικού χρέους και δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες ενός 

σύγχρονου κράτους για κοινωνική πολιτική, για εκπαίδευση ή ακόµη και για εθνική 

άµυνα. Σ’ αυτή την κρίσιµη στιγµή ήταν οι ακµάζουσες ελληνικές κοινότητες έξω από τα 

ελληνικά σύνορα που είδαν µε όραµα την ανάγκη να στηριχθεί το ελληνικό κράτος που 

από µόνο του δεν ήταν βιώσιµο. Έτσι, πλούσιοι Έλληνες των παροικιών κινούµενοι από 

αίσθηµα υψηλής εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης ανέλαβαν την υποχρέωση να 

ενισχύσουν τόσο την ιδιαίτερη πατρίδα τους όσο και το εθνικό κέντρο. Η Αθήνα 

περισσότερο από κάθε άλλη πόλη εισέπραξε τις πλούσιες ευεργεσίες των αποδήµων, 

καθώς, ως πρωτεύουσα,  αποτέλεσε σύµβολο του ελληνισµού και της εθνικής ελευθερίας. 

Σχεδόν κάθε µεγάλο δηµόσιο έργο που χτίζεται στην πρωτεύουσα στο δεύτερο µισό 

του 19ου αιώνα και στο πρώτο τέταρτο του 20ου έχει έναν δωρητή. Το Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο, η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Ακαδηµία, το Μετσόβειο 

Πολυτεχνείο, η Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, το Αστεροσκοπείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το 

Μουσείο Μπενάκη, το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο, το Βαρβάκειο Λύκειο, η Ριζάρειος 

Εκκλησιαστική Σχολή, το Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο, η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελµάτων, το Εθνικό Ωδείο, η Εθνική Πινακοθήκη, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το 

νοσοκοµείο Ευαγγελισµός, το ∆ροµοκαϊτειο Νοσοκοµείο, η πρώην Σχολή Ευελπίδων, το 

Ζάππειο Μέγαρο κρατούν στη συλλογική µνήµη και από ένα όνοµα ενός µεγάλου εθνικού 

ευεργέτη. Παράλληλα δηµιουργούνται τα κληροδοτήµατα, από τους πόρους των οποίων 

βοηθήθηκαν πολλοί νέοι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

Ο Ζώης Καπλάνης, οι αδελφοί Ζωσιµάδες, ο Γεώργιος Αβέρωφ, οι αδελφοί Ριζάρη, 

ο Απόστολος Αρσάκης, ο Ιωάννης Βαρβάκης, ο Στέργιος ∆ούµπας, ο Γεώργιος 

∆ροµοκαϊτης, ο Ευγένιος Ευγενίδης, ο Ευαγγέλης και ο Κωνσταντίνος Ζάππας, ο 
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Γρηγόριος Μαρασλής, ο Ιωάννης Μπάγκας, ο Εµµανουήλ Μπενάκης, ο Ιωάννης 

Παπάφης, ο Βασίλειος Σιβιτανίδης, ο Γεώργιος και ο Σίµων Σίνας, ο Γεώργιος Σταύρου, ο 

Νικόλαος Στουρνάρης, ο Ανδρέας Συγγρός, ο Μιχαήλ και ο Θεόδωρος Τοσίτσας, ο 

Παναγής Χαροκόπος, ο Γεώργιος Χατζηκώστας είναι µερικοί µόνο από αυτούς που 

συνέβαλαν σηµαντικά στην προσπάθεια του νέου ελληνικού κράτους να σταθεί στα πόδια 

του. 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων ήταν ο φλογερός πατριωτισµός, η αίσθηση αυτοθυσίας 

και η αγάπη για την παιδεία. Αυτά τα στοιχεία αποτέλεσαν την κινητήρια δύναµη που τους 

ώθησε να γίνουν αρωγοί στην πνευµατική δράση του Έθνους. Κανείς δεν τους υποχρέωσε 

να µοιράσουν τον πλούτο τους µε την πατρίδα. Κανείς δεν τους υποχρέωσε να 

προχωρήσουν σε χορηγίες, σε δωρεές και κληροδοτήµατα. Οι ευεργεσίες τους δεν 

υπαγορεύονταν από κανενός είδους δηµόσιες σχέσεις ούτε οι ίδιοι είχαν ανάγκη από 

κοινωνική προβολή. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είχαν καµιά απολύτως 

δοσοληψία µε το ελληνικό κράτος ούτε η επιχειρηµατική δραστηριότητα των 

περισσοτέρων είχε ποτέ σχέση µε τον ελλαδικό χώρο. Κάποιοι, όπως ο Αρσάκης, µετά το 

όγδοο έτος της ηλικίας του, και ο Σίµων Σίνας δεν επισκέφθηκαν ποτέ την Ελλάδα. Είχαν 

όµως την αίσθηση της ιστορικής ευθύνης, της ιστορικής αποστολής ότι το νεοελληνικό 

κράτος πρέπει να στηριχθεί, ότι πρέπει να µπουν τα θεµέλια του ελληνισµού, γιατί χωρίς 

εθνικό κράτος ο ελληνισµός δεν θα µπορούσε να επικρατήσει. Γι’ αυτό οι µεγάλοι αυτοί 

Έλληνες, που έζησαν και πλούτισαν µακριά από την πατρίδα, δεν δίστασαν να εισφέρουν 

στο όραµα για ένα ισχυρό κράτος και µιαν αντάξιά του πρωτεύουσα. 

Το πνεύµα της αυτοθυσίας τους έφτασε πολλές φορές, όπως στην περίπτωση των 

Κωνσταντίνου και Ευαγγέλη Ζάππα, του Ζώη Καπλάνη και των Ζωσιµάδων, µέχρι του 

σηµείου να στερηθούν ακόµη και τη δηµιουργία οικογένειας «ίνα µη […] ελαττωθή ο 

πλούτος των και δεν χρησιµεύση ούτος προς ωφέλειαν της ανθρωπότητος» και «… προς 

φωτισµόν της πατρίδος των» όπως γράφει ο βιογράφος του 19ου αιώνα.  

Το κεφάλαιο των εθνικών ευεργετών αποτελεί ένα από τα λαµπρότερα κεφάλαια της 

ιστορίας µας. Σήµερα που η ύπαρξη βασικών υποδοµών και κοινωνικών υπηρεσιών 

θεωρείται αυτονόητη, πολλές φορές ξεχνούµε τη µεγάλη προσφορά τους. Ο τόπος µας 

όµως θα είχε καταφέρει πολύ λιγότερα χωρίς την προσφορά αυτή. Και µπορεί να 

καταφέρει περισσότερα µε το έργο των νεότερων γενεών εθνικών ευεργετών. 

Οι εθνικοί ευεργέτες στόλισαν την Ελλάδα και της χάρισαν την καρδιά και την ψυχή 

τους. Οι Έλληνες πάντα θα τιµούµε το έργο τους ως πολύτιµο και ιερό. Κι αυτή η οµιλία 
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ας είναι ένα κερί στη µνήµη τους. 

 

*Πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Λάρισας, Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Νοµικής Σχολής ∆.Π.Θ., Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., 

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Ιστορική Θεολογία από το Α.Π.Θ., Master στην Ευρωπαϊκή 

Εκπαίδευση από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. 

 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Μικρή ιστορία από τη «ΜΙΚΡΑ» 

 

 

Στα σχολικά εγχειρίδια τα ιστορικά γεγονότα παρουσιάζονται συνοπτικά για 

λόγους χρονικής οικονοµίας. ∆εν είναι δυνατόν να διδαχτούν διεξοδικά, δεδοµένου ότι ο 

χρόνος είναι περιορισµένος και πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος, να µην εξαντληθεί η 

προβλεπόµενη από το αναλυτικό πρόγραµµα διδακτέα ύλη. 

Στον εκπαιδευτικό, λοιπόν, εναπόκειται η προσπάθεια να εµφυσήσει στην ψυχή 

των µαθητών του την αγάπη για την ιστορία. Να τους παρακινήσει να µελετήσουν 

διάφορα ιστορικά έργα, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το παρελθόν, να το 

κατανοήσουν και να αποκτήσουν µια σφαιρική εικόνα της πραγµατικής ζωής των 

προγόνων µας. 

Η µελέτη κι άλλων βιβλίων ιστορίας σχετικών µε τα γεγονότα που διδάσκονται στο 

σχολείο είναι αναγκαία. Η έρευνα επίσης των πηγών της ιστορίας καθώς και άλλων 

ντοκουµέντων από το παρελθόν βοηθούν τα µέγιστα στην δηµιουργία και ανάπτυξη 

ενδιαφέροντος και αγάπης για τη γνωριµία µε τα γεγονότα του παρελθόντος. Έτσι ο 

µαθητής νιώθει πραγµατικά «όλβιος» από την επαφή του µε την ιστορία της πατρίδας του. 

Για το Μακεδονικό Αγώνα πολύ λίγα στοιχεία παραµένουν στο µυαλό των 

µαθητών από τη σχολική διδασκαλία. Γνωρίζουν για τον αγώνα των Μακεδονοµάχων 

εναντίον των κοµιτατζήδων, το θάνατο των Π. Μελά, τη δράση του καπετάν – Άγρα, του 

καπετάν-Κότα και για ορισµένα άλλα µεµονωµένα γεγονότα. Όσοι όµως έχουν διαβάσει 
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το βιβλίο της Π. ∆έλτα «Στα µυστικά του βάλτου», βιβλία για τη δράση του Ίωνα 

∆ραγούµη, του πρέσβη Κοροµηλά, έχουν ξεφυλλίσει εγκυκλοπαίδειες και άλλα βιβλία 

σχετικά µε τα γεγονότα αυτά, οπωσδήποτε νιώθουν µια εσωτερική ικανοποίηση από τη 

διεύρυνση του πνευµατικού τους πεδίου. 

Από την έρευνα στις σελίδες των εφηµερίδων της εποχής µπορούµε επίσης να 

αντλήσουµε πάρα πολλά στοιχεία για τα γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνα. Η έρευνά µας 

στα φύλλα της εφηµερίδας «ΜΙΚΡΑ» της Λάρισας µας δίνει πολλά στοιχεία για το κλίµα 

που επικρατούσε στην περιοχή µας την περίοδο εκείνη. Είναι «η µικρή ιστορία», που 

ωστόσο µας βοηθάει να κατανοήσουµε πληρέστερα τα γεγονότα. 

Από το 1881 ως το 1912 είχαν µεσολαβήσει πάνω από 30 χρόνια. Στο διάστηµα 

αυτό η Θεσσαλία ήταν παρµεθόρια περιοχή. Από τη Μελούνα και πάνω απλωνόταν η 

τουρκική επικράτεια. Στο Βορρά είχε ιδρυθεί το βουλγαρικό κράτος, που, αφού 

προσάρτησε την Ανατολική Ρωµυλία, προσπάθησε να αφελληνίσει τους πληθυσµούς της 

Μακεδονίας µε απώτερο σκοπό να δηµιουργήσει τη µεγάλη Βουλγαρία. Παράλληλα, 

λοιπόν, µε το σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου στην Ανατολική Ρωµυλία, οι 

πανσλαβιστές έθεσαν σε εφαρµογή το σχέδιο της προσάρτησης και της Μακεδονίας. 

Ορδές κοµιτατζήδων ξεχύθηκαν στην Μακεδονία για να εξαναγκάσουν τους Έλληνες να 

προσχωρήσουν στη Βουλγαρική Εξαρχία. 

Αυτά όλα είναι γνωστά. Ας δούµε όµως το αντίκτυπο των γεγονότων αυτών στη 

λαρισινή κοινωνία, όπως καταγράφεται στις στήλες της εφηµερίδα «ΜΙΚΡΑ». 

Σε αρκετά φύλλα υπάρχει η στήλη «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ ΝΕΑ». Οι ειδήσεις της 

στήλης αυτής προέρχονται από τον ανταποκριτή της εφηµερίδας στην Καστοριά. Να 

µερικοί τίτλοι των ειδήσεων:  

«Το Μορύχοβον εν τελεία τροµοκρατία. Ο Καπετάν Περδίκας» 

«Ο Σιδέρωφ απειλών τους ∆ραγατσίνους – Θα καύσει το χωρίον πέρα – πέρα» 

«Η Μακεδονία κηρύσσεται προσεχώς αυτόνοµος. Τι λέγει εξωµότης». 

«Καταστροφή βουλγαρικής συµµορίας υπό ελληνοµακεδονικού σώµατος». 

«Αναφορά Ελλήνων – Εµφάνισις βουλγάρικων συµµοριών». 

«Αφορισµός ιερέως» «Κατάπτυστος προδότης». 

«Καταπιέσεις Νεότουρκων» «Ο διαβόητος Τσούλκωφ». 

«Φόνος οπλαρχηγού» 

«Αξιόπιστοι επιβάτες εκ Μακεδονίας µας επληροφόρησαν ότι την εσπέραν της 

παρελθούσης Κυριακής συµµορία εκ Τούρκων και Βουλγάρων εφόνευσε παρά τα Βέροια τον 
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οπλαρχηγόν Αντώνιον Καρατζόγλου, γενναίως επί διετίαν αγωνισθέντα κατά των 

αρκουδαραίων Βουλγάρων». 

Πολλοί Βούλγαροι την περίοδο αυτή κατέβαιναν στη Θεσσαλία για να δουλέψουν. 

Μεταξύ αυτών και αρκετοί κατάσκοποι. Το Ελληνικό Κοµιτάτο από την Αθήνα συνιστά 

στους Θεσσαλούς κτηµατίες να µην προσλαµβάνουν Βούλγαρους εργάτες. Ωστόσο όµως ο 

ανταποκριτής της εφηµερίδας από τον Αρµυρό παρατηρεί. 

«Καλή η σύστασις, αλλ’ οι  ενταύθα Βούλγαροι σχεδόν µετέρχονται πάντες τα 

επαγγέλµατα του µυλωθρού και του χτίστου. Και όσον µεν αφορά τον κτίστην, το πράγµα 

διορθούται. Όσον δ’ αφορά τον µυλωθρόν, λυπούµεθα µη συµµορφούµενοι µε τας συστάσεις 

ταύτας, καθ’ όσον οι ιδικοί µας απαξιούσοι να γίνωσι µυλωθροί, προτιµούντες να φυτεύουσι 

καπνόν ή να εργατεύωνται». 

Στη Λάρισα ιδρύθηκε και λειτουργεί η «Φιλόπτωχος Μακεδονική Αδελφότητα» 

για συµπαράσταση στους πρόσφυγες που έρχονται από τη Μακεδονία, αλλά και για 

ενίσχυση του Μακεδονικού Αγώνα. Η Αδελφότητα οργάνωσε στη Λάρισα µνηµόσυνο 

«υπέρ των πεσόντων εν Μακεδονία εν τω αµυντικώ αγώνι υπέρ πίστεως και πατρίδος 

Μακεδόνων οπλαρχηγών και πάντων των λοιπών συναγωνιστών» στον Άγιο Αχίλλειο, 

όπου παρευρέθηκαν οι αρχές της πόλης και πλήθος κόσµου. «Μετά την επιµνηµόσυνον 

δέησιν του επισκόπου µας κ. Αµβροσίου ο ευφραδέστατος ιεροκήρυξ Σωφρόνιος Παυλίδης 

εξεφώνησε τον επιµνηµόσυνον λόγον συγκινήσαντα µέχρι δακρύων, αλλά και ενθουσιάσαντα 

το ασφυκτικώς κατακλύσαν τον Ναόν πλήθος». 

«Μακεδονική Αδελφότητα» ιδρύθηκε και στον Τύρναβο: 

«Ίδρυσις σωµατείου προς περίθαλψιν των Μακεδόνων». 

Ενεργεία του εν Τυρνάβω εγκρίτου δικηγόρου και καλού ηµών φίλου κ. Πελοπίδου 

Αγγελίδου, ιδρύεται προσεχώς εκεί Σωµατείον προς περίθαλψιν των εκ Μακεδονίας 

κατερχοµένων πενήτων Ελλήνων. Την ανάγκη της ιδρύσεως του Σωµατείου τούτου 

συνέστησεν ο εκ Μακεδονίας θερµός πατριώτης κ. Ηλίας Μπουζιώτης, αντιπρόσωπος της 

αξιολόγου συναδέλφου «Πύρρος» περιοδεύων την Θεσσαλίαν και δια διαλέξεων λαµπρών 

εξιστορών τα δεινοπαθήµατα των εν Μακεδονία οµογενών και τα ηρωικά κατορθώµατα των 

ελληνοµακεδονικών σωµάτων». Ο Ηλίας Μπουζιώτης ήταν διευθυντής στο ελληνικό σχολείο 

Γουπεσίου (περιοχή Πρεσπών) όπου φοιτούσαν πάνω από εκατό ελληνόπουλα. 

Αλλά και συλλαλητήρια οργανώθηκαν στην πόλη µας υπέρ της Μακεδονίας και 

κατά των Βουλγάρων. 

«Το απόγευµα της προχθές εν τη πλατεία της Θέµιδος (κεντρική) ο θερµός πατριώτης 
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και διδάσκαλος ξένων γλωσσών κ. Ηλίας Παπαναστασίου δι’ ευφραδούς λόγου ανέπτυξε το 

περί Μακεδονίας ζήτηµα και τας αλόγους επ’ αυτής αξιώσεις των αρκουδαραίων 

Βουλγάρων, συστήσας ότι πάντες οφείλοµεν πάση δυνάµει να συντρέξωµεν τον κατ’ αυτών 

αγώνα των ελληνοµακεδονικών σωµάτων, ων η δράσις τοσούτον ανεζωπύρωσεν το εθνικόν 

φρόνηµα». 

Από το 1906 και ύστερα η εφηµερίδα κατακλύζεται από ειδήσεις για τους 

πρόσφυγες που καταφθάνουν στην Ελλάδα και κυρίως στη Θεσσαλία, από την Ανατολική 

Ρωµυλία. Για να αποφύγουν τις πιέσεις, τους εξευτελισµούς, τις διώξεις, τις ληστείες τους 

φόνους και τους εµπρησµούς από τους Βούλγαρους σωβινιστές, που εκδικούνται τους 

Έλληνες για τις αποτυχίες τους στη Μακεδονία, καταφεύγουν στη µητέρα πατρίδα. Στο 

κύριο άρθρο της εφηµερίδας στις 2 Αυγούστου 1906 µε τίτλο «Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ 

∆ΙΩΓΜΟΝ», αφού περιγράφεται η τραγική κατάσταση των ελληνικών πληθυσµών στις 

περιοχές αυτές, καλείται ο λαός να συµπαρασταθεί στους δοκιµαζόµενους αδελφούς. Να 

µια παράγραφος από το άρθρο αυτό: 

«Των Ρουµούνων τον ανθελληνικόν πόλεµον µιµούνται ήδη οι Βούλγαροι, οίτινες 

υπερέβαλον κατά την αγριότητα τους πρώτους, ως γνήσιοι του Κρούµου απόγονοι, επέπεσαν 

ως ύαιαναι κατά του αόπλου πληθυσµού της Μακεδονίας και της Ανατολικής Ρωµυλίας και 

υπό τα όµµατα των εκπροσωπούντων τον πολιτισµόν εις τας πόλεις εκείνας διαπράττουσιν 

ανήκουστα και πρωτοφανή ανουσιοργήµατα» 

 

 

 

∆εν κινδυνεύει ο Ελληνισµός της Μακεδονίας µόνο από τους Βούλγαρους 
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κοµιτατζήδες. Η ρουµανική προπαγάνδα βρίσκει την ευκαιρία να δράσει προκειµένου να 

προσεταιριστεί τους βλαχόφωνους πληθυσµούς της περιοχής. Ιδρύονται ρουµανικά 

σχολεία, διατίθεται άφθονο χρήµα για εξαγορά συνειδήσεων και οργανώνονται συµµορίες. 

Τούρκοι, Βούλγαροι, Ρουµάνοι προσπαθούν να αφελληνίσουν τη Μακεδονία. ∆ιαβάζουµε 

λοιπόν στη «ΜΙΚΡΑ» της Λάρισας: 

 «Φόνος Ρουµούνου. Καθ’ α γράφουσιν ηµίν εκ Κοζάνης, την παρελθούσαν 

∆ευτέραν εν µέσω της εκεί αγοράς εφονεύθη υπ’ αγνώστου, πυροβολήσαντος εκ µιας 

στεωπού εις ρουµούνος κοµιτατζής…» 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και κάποιες άλλες ειδήσεις από τη δράση των 

Ρουµάνων. 

«ΤΑ ΤΗΣ ΑΒ∆ΕΛΛΑΣ. Κατεργαριά των Ρουµούνων. 

Ψευδώς εγράφη εις τας αθηναϊκάς εφηµερίδας και του Βώλου συναδέλφους ότι η 

εν τω χωρίω Αβδέλλα πυρπόλησις του ρουµουνικού σχολείου και τινών οικιών των εκεί 

ρουµούνων οφείλεται εις ελληνοµακεδονικόν σώµα. Κατ’ ασφαλεστάτας ηµών 

πληροφορίας το πυρ ετέθη υπό των ιδίων ρουµούνων, αφ’ ενός µεν προς δυσφήµισιν των 

εκεί Ελλήνων, αφετέρου δε δια παροχήν µεγάλης εις αυτούς χρηµατικής αποζηµιώσεων εκ 

µέρους της ρουµουνικής Κυβερνήσεως». Η εφηµερίδα χαρακτηρίζει την ενέργεια αυτή 

των Ρουµάνων «κατεργαριά». Εµείς όµως σήµερα θα την αποκαλούσαµε «προβοκάτσια». 

«ΦΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣ ΥΠΟ ΡΟΥΜΟΥΝΩΝ» 

Αθήναι 30. Κατ’ επίσηµιν είδησιν εξ Ελασσώνος Ρουµούνοι κοµιτατζήδες 

απεπειράθησαν να φονεύσωσι τον αρχιποιµένα Κιάπαν, διακρινόµενον δια την προς την 

Ελλάδα αφοσιωσίν του». 

Η προσπάθεια όµως αλλοίωσης της πληθυσµιακής σύνθεσης της 

τουρκοκρατούµενης Μακεδονίας από Βούλγαρους και Ρουµάνους δεν έφερε τα 

προσδοκούµενα γ’ αυτούς αποτελέσµατα. Η παρακάτω είδηση είναι χαρακτηριστική. 

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ 

 

«Κατ’ ασφαλεστάτας ηµών εξ Ελασσώνος πληροφορίας ληξάσης της απογραφής εν 

τω διαµερίσµατι αυτής, απεδείχθη και πάλιν η υπεροχή του ελληνικού στοιχείου, διο 

σύµπαντες οι εκεί οµογενείς πανηγυρίζουσι. Και έτσι οι φίλοι προπαγανδισταί έµειναν και 

εις το διαµέρισµα εις τα κρύα … του φθινοπώρου». (26-10-1905). 

Ως επίλογο αυτής της έρευνάς µας για τον αντίκτυπο που είχε ο Μακεδονικός 

Αγώνας στη Λάρισα παραθέτουµε τη συνέντευξη που έδωσε στην εφηµερίδα ένας 
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Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη και που δηµοσιεύθηκε στις 23-10-1908. 

Ο πληροφορίες που µας παρέχει η συνέντευξη αυτή είναι ενδεικτικές του κρίσιµου 

αγώνα που έδωσε τότε ο Ελληνισµός για να σώσει τη Μακεδονία. 

 

«ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – Ο ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

Συνέντευξις µεθ’ οµογενούς µας. 

Έγκριτον µέλος της εν Θεσσαλονίκη ελληνικής κοινότητος επισκεφθέν πρότινων 

ηµερών την πόλιν µας ευηρεστήθη να χορηγήσει ηµίν πληροφορίας τινάς περί της εν γένει 

δράσεως του ελληνικού εν Μακεδονία στοιχείου. 

Αδύνατον, λέγει, να σας παραστήσω τον ενθουσιασµόν υφ’ ού κατέχεται 

ολόκληρος ο εν Μακεδονία ελληνισµός επί τη θριαµβευτική επιτυχία των 

Ελληνοµακεδονικών σωµάτων κατά των βουλγαρικών ορδών. Ούτοι, δολοφόνοι 

κρυπτόµενοι υπό το σκότος, διέπραττον φρικώδη κακουργήµατα κατά παντός, όστις ήθελε 

διεκδικήσει τα ελληνικά εν Μακεδονία δίκαια. 

Στρατολογηθέντες εκ των βουλγαρικών φυλακών εξαπεστάλησαν ανά την 

ελληνικοτάτην Μακεδονικήν γην, κακουργούντες εις βάρος του ελληνισµού και επί 

ανθρώπων αόπλων και εντελώς ανικάνων να υπερασπισθώσιν. Αλλ’ επί τέλους οι 

Μακεδόνες εξηγέρθησαν και ιδού σήµερον τα αποτελέσµατα. ∆εν υπάρχει Βούλγαρος, 

δυνάµενος να είπη ότι είναι τοιούτος εν Μακεδονία. Οι θρασύδειλοι απόγονοι τον 

Κρούµου, προ της δικαίας εξεγέρσεως των Μακεδόνων, εκρύβησαν, και ούτως ήδη 

περιάγεται νικηφόρος η ελληνική σηµαία εν Μακεδονία». 

∆εν έχω λόγους να εκφράσω την άπειρον ευγνωµοσύνην ολοκλήρου τιν εν 

Θεσσαλονίκη Ελληνισµού δια του προξένου µας κ. Κοροµηλάν, όστις θεωρείται πλέον ως 

πατήρ παντός Έλληνος…» 

Ο εκ Θεσσαλονίκης οµογενής εν τίτλει ωµίλησε περί Ρουµανικής προπαγάνδας, 

ήτις ενεργεί δραστηρίως και του χρήµατος και δια της καταρτίσεως δολοφονικών 

σωµάτων. Αλλ’ ουδέν θα κατορθώσει διότι οι εν Μακεδονία ρουµανίζοντες αριθµούνται 

εις τα δάκτυλα. Τους κατέπνιξεν ο Ελληνισµός.»  
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ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ 

 

Ερευνα για τη χρήση ελληνικών 

 

Λέξεων στην αγγλική γλώσσα 
 

 

(συνέχεια από το προηγούµενο – 3
ο
 – τεύχος της Κιβωτού) 

 

 

 Από το σύνολο των σελίδων του βιβλίου «NICE WORK» εντοπίστηκαν 1866 λέξεις από τις 

οποίες οι 505 ήταν διαφορετικές. Ακολουθεί ο πίνακας που δείχνει τον αριθµό των διαφορετικών 

λέξεων από κάθε γράµµα του παραπάνω αναφερόµενου βιβλίου. 

 

Α. 53 J. 1 S. 64 229 

B. 14 K. -- T. 53 156 

C. 56 L. -- U. 3 120 

D. 20 M. 45 V. -- 505 

E. 32 N. 7 W. --  

F. 5 0. 7 X. --  

G. 19 P. 85 Y. --  

H. 17 Q. -- Z.     --  

Ι.    13 R.    11  120  

 229  156    

       

 

 

 

 

 

Σηµ. (διόρθωση) του πρώτου µέρους της δηµοσιευµένης εργασίας. 
σελ. 14 σειρά 15 Συγκεντρωτικός πίνακας γράµµα Α. 241 αντί 244 
σελ. 14 σειρά 26 από τις οποίες οι 536 αντί 623 
σελ. 21 σειρά 2 το σύνολο των διαφ. λέξεων 536 αντί 623 
σελ. 27 σειρά 17 η σωστή άθροιση είναι 1866 και όχι 1886 
σελ. 27 σειρά 25 εντοπίστηκαν 1866 αντί 1952 από τις οποίες οι 505 και όχι 552 ήταν διαφορετικές. 
 
Κατά τη δηµοσίευση του πρώτου µέρους της εργασίας παρατέθηκαν 3 πίνακες τα στοιχεία των οποίων 
αφορούσαν άλλο σκέλος της έρευνας. Ακολουθούν εδώ οι σωστοί πίνακες. 
 

A. 56 J. -- S. 55 255 
B. 18 K. 5 T. 42 174 
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C. 44 L. 8 U. 7 107 
D. 18 M. 46 V. -- 536 
E. 38 N. 16 w. --  
F. 7 0. 18 X. --  
G. 24 P. 73 Y. --  
H. 36 Q. -- z. - 3  
I. 14 R. 8  107  
 255  174    
 

A. 55 J. --  S. 39 219 
B. 19 K.  -- T. 31 145 
C. 34 L. 4 U. 3      74 
D. 22 M. 42 V. -- 438 
E. 37 N. 6 W. --  
F. 7 0. 16 X. --  
G. 11 P. 73 Y. --  
H. 20 Q. -- Z.        1  
I. 14 R.       4  74  
 219  145    
 

A. 53 J. 1 S. 64 229 
B. 14 K. -- T. 53 156 
C. 56 L. -- U. 3 120 
D. 20 M. 45 V. -- 505 
E. 32 N. 7 W. --  
F. 5 0. 7 X. --  
G. 19 P. 85 Y. --  
H. 17 Q. -- Z.     --  
Ι.    13 R.    11  120  
 229  156    
       
 

4. Ακολουθούν παρακάτω οι λέξεις από την εφηµερίδα «THE TIMES»  του Λονδίνου της Πέµπτης, 

30 ∆εκεµβρίου 1999. 

 

 

aerial 1 

aerospace  

aerospatia  

aero .... 8 

air  

airliner  

airport  

aircraft  

airbags 37 

athletic  

athletics 8 

acrobats 2 

archbishop 7 

architect  

architects  

architecture 5 

apologise  

apologised  

apology  

apologies  

apologising 14 

alcohol  

alcoholic  

alcoholism 6 

antibiotic 1 

antibiotics 1 

asylum 1 

arms  

armed  

army 11 

atrocities 1 

agriculture  

agricultural 6 

Academy  

Academia  

academic 8 

archaeology  

archaeological 

archaeologist  7 

amassed 1 

analysis  

analyst  

analysts  

analysing 18 

apolar 1 

atom 1 

atypical  1 

anti......... 5 

antics 1 

anaesthetic 1 

atmosphere 5 

asparagus 1 

arena 2 

autonomy  

autonomous 3 

anomalous 1 

Arctic 3 
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Antarctic 3 

autobiography 1 

alarmed 1 

anonymous 1 

anthology 1 

anonymity 2 

aegis 1 

antidote 1 

austerely 1 

argonauts 1 

angels 2 

authenticity 1 

anachronic 1 

astronomer 1 

alphabet 2 

automation 1 

automatically 1 

amazon 1 

anticeptic 1 

  

Total 124 

  

biopic (?) 1 

biological 1 

base  

based  

basis  

basic  

basical  

basically 25 

Bishop 1 

bomb  

bombs  

bombing  

bombings  

bomber  

bombers 15 

baptist 1 

baptised 1 

biography 1 

biographer 1 

biblical 1 

 

Total 48 

 

critic  

critics  

criticism  

criticised  

crisis  

critical  

critically  

criterion  

critique 58 

cistern 1 

canabis 1 

category 1 

categories 1 

church 37 

centre  

centres  

central 64 

code-names 7 

cycling  

cyclist 2 

chemist 2 

crystal 4 

catalogue  4 

chaos 4 

canal 1 

catastrophe  

catastrophes  

catastrophic 17 

charisma 1 

charismatic 1 

christian  

christianised  

Christianity  

Christendom 20 

crypt  

cryptic 3 

cathedral 2 

character  

characters  

characteristic 

characteristics 

characterised 11 

comic 4 

cronyism 4  

channel 

channels 9 

class  

classes  

classified  

classic 

classics  

classical  

classical 30 

climate 

climates  7 

clinical 

clinically  2 

cell 3 

cards 1 

cardiovascular  2 

comatose 1  

catholic 

catholics  7 

cyclones 6 

centimetre 1 

chronicle  

chronicled 4 

chemical 

chemicals 5 

concentration 

concentrates 4 

comedy 
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comedian 10 

clerical 1 

cosmic 2 

cinemas 8 

choreography 1 

charismatic 1 

comediennes 1 

catalyst 1 

camel 2 

calendar 1 

cynic 1 

cynical 1 

cynics 1 

cepticaemia 1 

coma 2 

chart 1 

charts 1 

chronology 1 

 

Total 370 

 

diabetes 1 

disc 

discs 3 

disk 1 

diamond 

diamonds 4 

dogme 

dogmatic 5 

decade 

decades 16 

drama 

dramatize 

dramatized 

dramatic 

dramatically 

dramatist 16 

dialogue 2 

dystopian 1 

dolphin 1 

dynamic 

dynamics 6 

dyplomat 5 

decathlon 1 

dialysis 1 

diagnosis 1 

diagnoses 1 

diagnostic 1 

democracy 

democrat 

democratic 11 

demon 1 

demonise 1 

diocese 2 

dilemma 4 

disclosed 1 

dyslexic 1 

depoliticised 1 

decentralised  1 

 

Total 89 

 

elephantine 1 

european 1 

Eurosceptics 2 

epidemic 1 

emphasis 

emphasising 6 

eclipse 1 

eclipsed 1 

economy  

economic  

economics  

economist  

economical  

economically  

economies  47 

ecumenical  2 

examinations  

examined 5 

etherised  1 

etherical 1 

energy 

energetic 7 

electronic  

electronics  10 

exotic  3 

elect  

elected 

electoral 5 

eponymous 1  

electricity  

electric 

electrical 12 

Elastica 1 

exercised 1 

egomaniacal  1 

egomaniacally  1 

egos 1 

egoist 1 

ethnic  1 

enteritis  1 

epic 2 

enthusismm  

enthusiastic  8  

eclipse  1  

eclipsed  1  

embolism  2  

ethos 

ethecal  3 

ecology 

ecological 

ecologist  6 

episode  1 

eccentric  1 

epitomised  2 

external  1 
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epoch 1 

erythropoietic 1 

enigmatic 1 

enigma 1 

elegist  1 

eclesiastical 1 

 

Total 149 

  

father 9 

fantasy 4 

fanatic 1 

fanatically 1 

fantastic 1 

  

Total 16 

 

general  

generally 34 

generate  

generated 15 

generates  

generator  

generation  

generating 15 

gene 1 

genetic 1 

genetical 1 

genetically 1 

genesis 1 

gender 1 

genocide 2 

geological  

geologist  

geographic  

geoscience 7 

generous  

generosity 4 

graphic 1 

graphics 1 

gastronomy 1 

gastrointestine 1 

gigantism 1 

generational 2 

geriatric 1 

gym 1 

  

Total 78 

 

history 26 

histories 1 

historical 9 

historian 

hero 

heroes 3 

heroism  4 

hyperbole 1 

harmony 2 

hymn 1 

hierarchy 1 

histeria 1 

horizons 1 

haematocrit 2 

holocaust 1 

haemorrhage  1 

hybrids 2 

helicopter  

helicopters 3 

homos 1 

hecatombs 1 

  

Total 61 

  

idea  

ideas 19 

ideal 2 

ideology  

ideological 3 

icon 1 

iconic 1 

ischaemic 1 

income 7 

ironically 2 

idols 1 

 

Total 37 

 

J.          (NO WORDS) 

 

K.  kilometres 2 

leukaemia 2 

logic 2 

logistic 1 

logistics 2 

logistical 1 

lyric 1 

lyricist 1 

lamps 1 

  

Total  11 

 

mythological 1 

mystic 1 

mystical 2 

money 18 

monarchies 1 

melodramatic 1 

metropolis  

metropolitan 6 

mass  

massive 8 

medal  

medals 8 

mother  

mothers  16 

me 32 

monopoly 5 
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mathematical 1 

mathematician 2 

macroeconomic 1 

monotonouly 1 

metal  

metals 3 

method  

methods 3 

mania 1 

magic 

magical  

magician 12 

mechanic 1 

mechanical 1 

mechanization 1 

microphone 1 

melody 1 

melodic 1 

metaphorical 1 

musical 

music 22 

microbiologist 1 

microbiological 1 

myocardial 1 

monastery 1 

monastic 1 

mega ... 1 

megacity 1 

megalomaniac 1 

masts 1 

metronome 2 

metre 

metres 

metro ... 6 

menstruation 1 

menopause 1 

monarchism 1 

morphing 1 

metaphoric 1 

messianic 1 

musicians 1 

mystery 

mysterious 4 

melodrama 1 

marbled 1 

microscopic 1 

 

Total 191 

 

name  

names  

named  

namely 29 

nerve 1 

nautical 1 

nostalgia 1 

nostalgic 1 

neurotic 1 

neurone 1 

 

Total 35 

 

ornithology  

ornithologist  

ornithologists  

ornithological 7 

osteoporosis 1 

ostracised  1 

oxide  1 

Olympic 

Olympics 12  

organism  

organizations organisational  

organise  

organised  

organizer  

organisers 20 

operatic 1  

ocean 1  

omega 1  

orthodoxy 1  

orchestra 9 

 
Total 55 
 
policy 

policies 17 

political 

politician 

politicians 

politic 

politics 61 

pragmatic 1 

pragmatism 1 

photograph 

photographs 

photographic 

photographer 

photography 13 

politicisation  2 

programme  

programmes  

programmed  

programming  29 

polity 3 

patriotic 1 

practice  

practices  

practicing 13 

pedal 1 

progress 8 

problem 

problems 27 

period 11 

plastic 3 

presbytery 1 

presbyterian 1 

psychology 
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psychological 4 

physical 

physically 5 

psychopathy 

psychopath 

psychoanalyst 4 

phone 

phoned  11 

planet         4 

pylons         1 

parochial       2 

panorama       1 

poetry 

poem 

poems 

poet 

poets         20 

plane 10 

polygraph       1 

phenomena 

phenomeal 

phenomenon      4 

pulmonary       2 

palsy 1 

philology 

philologist 

philosopher     9 

parodic         1 

pains 13 

paraphrase      1 

prophesying 

prophet 

prophets 

prophecies 

prophesised    11 

practised       2 

pause 1 

penalty        1 

penalties      1 

penalised       2 

paralysis       2 

physicist       3 

physique 1 

paradox 2 

paradoxical 1 

plutonium 1 

phase 4 

pharmaceutical 1 

pyramids 4 

practical 2 

paranoid 1 

pneumonia 1 

period 1 

periodic 1 

phantasmagoria 2 

patriarch 1 

porn 1 

polygram 1 

phantom 1 

pseudonym 3 

pantheon 1 

pole 1 

palm 1 

palindromes 1 

porous 1 

 
Total  344 
 
realistic  3 

radio 22 

realisation  1 

rhetorical  

rhetoric 3 

role  

roles 11 

recall  

recalled 3 

recycling      1 

recycled       1 

reorganization  1  

rhythm         1  

rhythms         1 

rhythmed       1 

rhyma  1 

rhyme 1 

 

Total 51 

story 41 

sophisticated 3 

school  

schools  

scholar  

school (boy) 26 

semi 4 

system  

systems 33 

station 1 

symbol 1 

symbolic 2 

symbolically 1 

stadium 2 

sus 1 

"scrofa" 1 

spartan 1 

strategy  

strategist  

strategies  

strategic 15 

same-ness 30 

stand 1 

stereo  

scene  

scenes 8 

star 1 

sympathiser 1 

sympathisers 1 

sympathy 1 

series 18 
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seismic 1 

scyth 1 

statistics 1 

syndicate  

syndication 4 

scheme  

schemes 8 

skeleton 1 

scandal  

scandals 12 

synergies 1 

sclerotic 1 

systematic 1 

synthetic 2 

stoical 1 

saurus 1 

sceptical 1 

symphony 1 

satire 1 

satirically 2 

static 1 

 

Total 234 

 

three 40 

term 

terms 20 

trophies 1 

talent 

talents 4 

telegraph 1 

trauma 1 

traumatic 1 

traumatise 1 

telephone  

telephones 

telephoned 22 

typhoid 1 

typhoon 1 

type  

types 7 

typical 4 

topics 1 

technique 2 

technical 5 

technology 8 

technologies 1 

technologica 12 

tech ... 1 

terminal 5 

tragedy 1 

tragedies 1 

titanic 1 

thyroid 1 

thrombosis 1 

tactician  

tactics 3 

theatre  

theatrical 8 

triumph 6 

theme 1 

themed 1 

tyrant 1 

tyrannical 1 

trilogy 1 

throb 1 

tone 2 

tons 1 

theory  

theoretical  

theories 8 

tonic 1 

tyrannosaurus 1 

thriller  

thrillers  

thrilling 5 

theologist 1 

 

Total 176 

 

unsympathetic 1 

undisclosed 2 

uranium 1 

unorthodox 1 

undiagnosed 1 

 

Total 6 

 

V. NO WORDS  

W. NO WORDS  

X. NO WORDS  

Y. NO WORDS  

 

Z. zone 3 

 

Total 3 

 

Ακολουθεί ο πίνακας που δείχνει τον αριθµό των λέξεων από κάθε γράµµα της αλφαβήτου όπως 

καταγράφτηκαν παραπάνω 
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A. B. 

c, 

D. 

E. 

F. 

G. 

Η 

I. 

124 

48 

370 

89 

149 

16 

78 

61 

    37 

972 

J. 

K. 

L. 

M. 

N, 

O. 

P. 

Q. 

R. 

-- 

2 

11 

191 

35 

55 

344 

-- 

    51 

689 

S. 

T. 

u. 

V. 

w. 

X. 

Y. 

z. 

 

234 

176 

6 

-- 

-- 

-- 

-- 

     3 

419 

972 

689 

    419 

2.080 

Από το σύνολο των σελίδων της εφηµερίδας «THE TIMES» εντοπίστηκαν 2.080 λέξεις από 

τις οποίες οι 679 ήταν διαφορετικές. 

 

 Πίνακας που δείχνει τον αριθµό των διαφορετικών λέξεων από κάθε γράµµα της 

εφηµερίδας «THE TIMES» 

 

A 85 J. -- S. 52 351 

Β 20 Κ. 1 T. 53 217 

C 90 L. 8 U. 5      119 

D 38 Μ. 62 V. -- 679 

Ε 61 Ν. 10 w. --  

F 5 0. 21 X. --  

G 29 P. 98 Y. --  

Η 21 Q. -- Ζ.        1  

Ι     11 R.     17  111  

 351  

 

217  
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5. Ακολουθούν παρακάτω οι λέξεις από την εφηµερίδα «THE GUARDIAN» της 9ης Ιουλίου 

2005. 

 

authenticity  

authentic      9 

anti ....     27 

analyst 

analysts 

analysis 

analysed 

analyse 

analysed      23 

arm 

arms 

armed 

army 

armies 

armaments     19 

amnesia        1 

asbestos       2 

air           16 

academic 

academics 

Academy        5 

angel          2 

Amartya        1 

Annapolis      1 

Amazon         1 

astronomy 

astronomer 

astronomers    4 

atmosphere     2 

asylum         1 

agony          1 

air (craft)    2 

architecture 

architect      4 

anarchy 

anarchic 

anarchist      4 

automatic 

automatically 

automatical    4 

apologise 

apologies 

apologetic     5 

aesthetical    1 

aesthetically  1 

aerial         1 

arena         1 

agriculture    1 

agriculturist 3 

antichrist 2 

 apocalyptic  

apocalypse     3 antagonistic   

1 asymmetry     1 anecdote 

anecdotal      4 anglophone     

1 archives      1 

autobiography  1 

autobiographies  1 

autobiographia 3 

asymptomatic   2 antibiotics    

1 autonomous     1 

allegories 1 

alcohol        1 

alergic        1 

anchor 1 

anachronistic   1  

aired  1 

amphitheatre    1 

 

Total          168 

 

blasphemous     1 

blasphemy       1 

bicycle        2 

barbaric        1 

barbarism       1 

barbarity       1 

base 

based 

basic 

basics 

basis 

basically      21 

babtised        1 

bomb 

bombs 

bombed 

bombing 

bombings 

bombardment   173 

barometer       2 

bucolic        1 

biochemic      1 biography  

biographies  

biographer      5 

 
Total        211 
 
comic           4 

cosmos          2 

canibalise     2 chronicle   

chronicles  

chronicling     9 

chart  

charts 

charted        5  

comedy 

comedian       10  

class  

classes  
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classic  

classify  

classifying   20 colossus       

3 catastrophe    2 catalogue      

2 clitoridectomy 2 cryogenic 

 1 

Christian  

Christians  

christened  

Christianity   63  

centre 

centres  

central 

centred       40 character  

characters characterised 

characterise characterises 

characteristic characteristics 

characterisations26 circus         

 1 

cherubic        2  

circuit        1 

cinematic       1 

cholera         1 

clinical        2 

cacophony 

card           12 

church 

churches       20 

clergy         1 

clerics         1 

chemical 

chemicals       5 

chaos 

chaotic         4 

cynical         1 

cosmopolitan    3 

critic 

critics 

critical 

critically 

criticism 

criticised     18 

climate        25 

cryptic         1 

crypt          1 

crisis 

crises          6 

cyclical 

cycle           3 

chord           1 

concentrate 

concentration   3 

cell            1 

category        2 

crystal         2 

clinical        2 

catholic        7 

 
Total         329 
 
dilemma         4 

democrat 

democrats 

democratic 

democracy      17 

dialects        1 

decade 

decades         9 

dramatisatio dramatically  

dramatic 

drama            7  

dialogue        6 drastically     

1 demographic     1 dynamic         

1 diplomatic      1 diplomats       

 1  

demon           1 demonic         

1 draconian       1  

decrypt          1  

diamond        1 diagonally      

 1 

 

Total           55 

 

Evangelical 

evangelism      12 

ecstatic         1 

economy 

economic 

economist 

economies       33 

enclosed        2 

enthusiasts      3 

ecological       2 

energy 

energies         7 

emphasised 

emphasising 

emphasis         6 

egotistical      1 

echoes 

echoed          8 

epidemic 

epidemics        6 

empathy          3 

examine 

examined 

examination 

examinations 

examining       10 

emblem           1 

emblematic       1 

emblematically   1 

eponymous    2 euphoria     

 6 

electronic    1  

electric      1  

exotica       1  

elephant      1  
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erotica       1  

eroticism     1  

epoch        1 entomologiccal 

1 eurozone     2 exercised    

 1  

exercise     1 eucalyptus    1  

episodic      1  

enigmatic     1  

ethical       1  

ethnic        1 

 

Total       122 

father       13  

fantasy 

fantasies     3  

fanatic  

fanatics  

fanatical     5  

fantastic  

fantastics  

fantastical   6 

 

Total         27 

 

generosity    1  

general  

generally  

generation  

generations  

generated  

generality  

generous     37 

graphic       3 

gym           1 

grass         1 

generic       1 

gothic        1 

geography geographical 

geographer     5 geranium       

 1  

galaxy         1 

 

Total           52 

 

history  

historic  

historical  

historian  

historians  

histories      47  

harmony         1  

hero  

heroic  

heroism 

heroine       16 hypotheses     

1 hypothesis     2 

hypothetical   1 helicopter     

 2  

herculian       1  

harmony        1  

heresy        1 hierarchical  

hierarchy       3  

hideous        1  

hygiene         1  

hyper           2  

hypnotists      1 

hybrid         1 haemorrhage    

1 hydrogen      1 hysterical     

 2 

 

Total          86 

 

instict        1 

idea 

ideas 

ideology 

ideological    27 

ideal 

ideals          4 

idyll           1 

idiom         1  

irony         3  

islamophobia   1  

islamophobic   1  

idiosyncratic  1  

idealistic     1  

iconic         1 

 

Total         45 

 

jeaousy        1 

lyric         1  

lyrics         1  

lamp 

lamps          3  

lesbian        1  

logos          1  

logistics      1  

logic         2  

lethal         1  

laconicism     1  

lepidopterist  1 

 

Total         13 

 

mass 

massive 

masses 

massing       14 

metropolitan 

metropolis 

metropole      9 

metre 

metres        12 

mother 

mothers       19 

me            62 
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mythology 

myth 

myths 

mythical       7 

monotony       1 

miasma         1 

macabre       1 

medal         2 

metal          1  

metallic        1  

mystery  

mysteries  

mysterious  

mysteriousness  

mystifying     22  

misanthropic    2  

machine 

machines        3  

motorcycle      1  

manna (from heaven)  1  

meteorologist   1  

marathon       2  

musical         1  

musician        1  

museum         1  

metaphorical    2  

magic 

magical         5  

martyrs         1  

metro          1  

metre          1  

metres         1  

method         4  

morphed        1  

mosaic         1  

maniac  

mania 

maniacal        5  

monogram       1  

moustache       1  

mathematics     3  

megalomania     1  

mechanical      1  

monoxide       1  

misogyny       2 

 

Total         197 

 

name 

names 

named 

namely         53 

nomadic        1 

nostalgia       2 

 

nerves        1 

neuroses       1  

nervous        2  

neurologist    1  

nemesis        2  

neo            1  

neopagan       1  

neurology      1  

narcissit      1 

 

Total          67 

 

orphan         1  

orphaned       1  

over-come      3  

organize  

organizer  

organised  

organization  

organizations  

organisinf    24  

organ         1  

organs         1  

organic        1  

orgasm         1  

orthodoxy      2  

orchestra      1  

orchestrated   1  

Olympic 

olympicw      17  

opticon        1  

optics         1  

optical        1  

overall        1  

ocean          1  

oxymoronic     1 

 

Total          60 

 

phone  

phones  

phoned 

phoning       35  

physiotherapist    2  

photo  

photos 

photograph 

photographs 

photographer 

photographers 

photography 

photographic   46 

panic 

panicky 

panicking      14 

policy 

policies 

politic 

politics 

politician 

politicians 

political 
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politically 

politicism    100 

progress 

progressive    13 

pre ...(mature) 2 

pain            2  

pornography  

pornographic  

porn           5  

pathologist     1  

practice  

practical  

practically    13 

polar           1  

polarise       1  

palm            2  

plasma         1  

pseudonym       2  

phlegmatic      1  

para ..(graph)  2  

paramedicine    1  

pathetic       2  

psychologist  

psychologically  

psychobiography  

psychoanalytic  6  

period         6  

paediatrics     1  

planet 

planets         5  

phrase  

phrases  

phrasing       6 

protocol        3  

programme  

programmes  

programmer  

programming    16  

practitioner    1  

periodicals     1  

phenomenon  

phenomenal  

phenomenally   10  

parody          1  

phoenix         3  

plastic         4  

paralysis  

paralysed       3  

pagan          1  

prophet        1  

prophetess      1  

prophecy       1  

pluralistic     2  

phoney       .  1  

pan ... (demonion)  

pan-Islamic     2  

physical        2 

physically      1  

physicality     1  

paradise        4  

penalty         2  

phobias         1  

paragon         2  

poem  

poems  

poetry 

poetic         33  

plasticity      1  

patriotism      1  

parallel        4  

polymath        1  

protagonist     1  

problem  

problems 

problematic    16  

pragmatism      1  

patriarch       1  

paranoia        2  

perennially     1  

paradoxically   1  

progeny        1  

periodically    1 

psyche 1 

presbytery 1 

poly ... (phone) 1 

paragraph 2 

pseudishness 1 

 

Total         418 

 

radio 1 

radios 1 

rhetoric 2 

role 9 

realistically 1 

rhino-like 1 

rhythms 1 

rhymes 1 

realism 1 

  

Total 19 

  

system  

systems  

systemstic 25 

scene  

scenes 33 

same 35 

strategy  

strategic 16 

scheme  

scheming 7 

station  

stations 9 

stash 1 

story  

stories 41 
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school  

schools 15 

series  

serial 26 

sympathy  

sympathiser  

sympathise  

sympathetic 7 

sardines 1 

stadium 1 

stereo 1 

synchronise 1 

star  

stars 5 

scepticism 1 

seismic 1 

spiral 1 

spiralling 1 

stigmatise 1 

scandal 1 

sophistication 1 

symbol  

symbols  

symbolic  

symbolical  

symbolism 7 

sirens 1 

sphere 1 

scholastic 1 

stand 4 

stoical 1 

sardonic  1 

serious 1 

symptomatic 1 

synthesised 1 

sceptical  

scepticism 3 

struggle 1 

schooling 1 

satirical 1 

stethoscope 1 

symphony 2 

stomach 1 

sus 1 

scrofa 1 

satanist 1 

statistics 1 

statisticall 

  
Total     266 
  
theatrical  

theatricality  

theatre 9 

triumph  

triumphalist 5 

throb 1 

theme  

themes  

themed 7 

type  

types 8 

three 42 

telephone  

telephoned  

telephoning 12 

tragedy  

tragedies  

tragic  

tragicaly 7 

theory  

theorist 6 

trilogy  

trilogies 3 

traumatised 3 

throne 1 

technique 2 

term terms 19 

tyrant 3 

technology 16 

templars 1 

typical  

typically 5 

talent 1 

technologies 3 

titanic 2 

telegraph 2 

tele ... 6 

technical 2 

testosterone 1 

telescope  

telescopes 8 

tactics 1 

tactical 1 

technicoloured  1 

theology  

theological 6 

typhoon 1 

terminated 1 

tropical 4 

  
Total 193 
 
unsceptical     1  

unorthodox      1  

utopia          1  

uncharacteristic    1 

Total           4 

 

 

V. (NO WORDS)  

W. (NO WORDS) 

Xenophobia      1 

 

Y. (NO WORDS)  

Zone            1 

 



 

 

 Ακολουθεί ο πίνακας που δείχνει τον αριθµό των λέξεων από κάθε γράµµα της αλφαβήτου 

όπως καταγράφτηκαν παραπάνω. 

 

A.  

B. 

c, 

D.  

E.  

F.  

G.  

H.  

I. 

168 

211 

329 

55 

122 

27 

52 

86 

    45 

1095 

J. 

K. 

L. 

M. 

N. 

Ο. 

P. 

Q. 

R. 

1 

-- 

13 

197 

67 

60 

418 

     19 

775 

S. 

T. 

U. 

V. 

W. 

X. 

Y. 

Ζ. 

266 

193 

4 

-- 

-- 

1 

-- 

     1 

465 

1095 

775 

    465 

2335 

 

 

 Από το σύνολο των σελίδων της εφηµερίδας «THE GUARDIAN» εντοπίστηκαν 2335 

ελληνικές λέξεις από τις οποίες οι 659 ήταν διαφορετικές. 

 

 Πίνακας που δείχνει τον αριθµό των διαφορετικών λέξεων από κάθε γράµµα της 

εφηµερίδας «THE GUARDIAN». 

 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. I. 

71  

25 

76  

24  

47  

9  

18  

28  

    15 

313 

J.  

K.  

L.  

M.  

N.  

O.  

P.  

Q.  

R. 

1 

-- 

11 

57 

15 

24 

110 

-- 

   9 

227 

S.  

T.  

U.  

V.  

W.  

X.  

Y. 

Z. 

63 

50 

4 

-- 

-- 

1 

-- 

      1 

119 

313  

227  

     119  

659 

 

       6. Ακολουθούν παρακάτω οι λέξεις από την εφηµερίδα «SUNDAY EXPRESS» του Λονδίνου 

της 16ης Νοεµβρίου 2003. 
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anti ... (-thesis)  8 

antics         1 

anchor         1  

autos          1  

arm  

arms  

armed 

army         24  

air 

airport 

aircraft      58  

auto . . .(graph)  

automated  

automatical  

automatically   29 

 asylum        13  

apologised     2  

astronaut      1  

analyst 

analysis      11 

alcoholic  

alcohol        4 

alergic        2 

agony          4 

Athlon         1 

archaic 

archaeological 

archaeologist  3 

anonymity      1 

anonymous      1 

Aramatic       2  

asparagus      2  

autism         2  

acrobat        1  

anatomy        2  

acoustic       2  

autobiographical  2  

Academy 

academic       8  

azalea         1  

alphabetical  

alphabeter  

aphabet        4  

aerobics       1  

athletics      2  

anthem         1 

aesthetically  1 

atmosphere     1  

agricultural   1  

archives       2  

agrochemicals  1 

 

Total         200 

 

biology 

biological     6 

bomb 

bombs 

bombers        5 

base 

based 

basis 

basic 

basically 

bases         35 

biography 

biographer     3 

 

Total         49 

 

critic  

critics  

critical  

criticism  

criticised  

criticise     32  

clinic  

clinics 

clinically     7  

criterion  

criteria       7  

cryptic       2  

code          29 

catholic      4  

cell           2  

channel        5  

cinema        2  

cinemathegue   1  

card 

cards        26  

church         7  

ceramic       1 

climate         4 

class 

classes 

classic 

classics 

classical      25 

centre 

central        38 

cycle 

cyclist        5 

cyclone        1 

chaos           8 

catalogue       2 

coral           1 

crisis 

crises         7 

chemical 

chemicals      2 

caesarean       1 

crystal         8 

closet          2 

caustic         1 
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chiropractors   2 

chronicling 

chronicled 

chronically 

chronic         5 

comedy 

comedies        7 

cynical         1 

crocodile       1 

catastrophe     1 

charismatic     1 

chorus         2 

choir 

choirs          6 

chathedral 

chathedrals     3 

copious         1 

chord          1 

cubic           1 

cemetery        1 

 

Total         140 

 

decade 

decades         5 

demographics 1 

diplomatic 1 

dictator 2 

democrat  

democrats  

democracy  

democratic 9 

disc  

discs 3 

diamond  

diamonds 11 

dolphin 1 

dilemma 1 

diagnosis 3 

dogmatic 1 

dramatically  

drama  

dramas  

dramatised  

dramatic 21 

dinamique 3 

  

Total 62 

  

electronic  

electronical  

electricity  

electrically  

electrifying  

electric 30 

ethic  

ethics  

ethical  

ethically 6 

economy  

economic  

economics  

economist 32 

examine  

examines  

examining  

examination 6 

ectopic 1 

europhile 1 

epileptic I 

epidemic 4 

energy  

energies 9 

enthusiasm 1 

emphasis 1 

emphatic 1 

enigmatic 1 

episode 3 

enclose 4 

encephalitis 1 

exotic 3 

exodus 1 

echo 2 

ecstasy 1 

embryology 1 

ethnicity 1 

  
Total 111 
  
fantastic  

fantasy  

fancy 22 

father 9 

fanatical 1 

  
Total 32 
  
general  

generation  

generally 24 

grammar 2 

generous  

generosity 3 

generate  

generated 4 

guitar 2 

gigantic 1 

genesis 1 

 

Total 37 

hero  

heroes  

heroine  

heroines  

heroic 17 

history  

historians  

historic  

historical 20 
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homo 2 

harmony  

harmonic 4 

heretic 1 

hygiene 1 

Hallelujah 1 

hysterical 1 

hectic 2 

hypocrisy 1 

hyped 1 

hyper-active 1 

helicopters 1 

horoscopes 1 

heroin 1 

 

Total 55 

  

income  

incomes 27 

idea  

ideas ideal 10 

idealistic  

idealism  6 

ironic  

ironically 3 

icon 2 

idol 2 

idiocyncratic 1 

instict 1 

indigenous 1 

  

Total 53 

  

jealous 1 

  

kalos 3 

kilometres 1 

  

Total 4 

  

lethal 1 

lyrics 3 

lamps 2 

logic 3 

lymphoid       1  

labyrinths      1 

 

Total   11 

 

method 

methods         5 

mass 

massive        14 

museum 

museums         4 

monarch 

monarchy       10 

music 

musician 

musical 

musically      66 

machine 

machines 

machinations   15 

mechanic        1 

mechanics       1 

mystery 

mysteries 

mysteriously   14 

me 40 

mother 

motherly       41 

metropole 

metropolitan    7 

monastery       1 

metal 1 

metallic        1 

medal. 

medallion       3 

myriad         1 

magic 

magical         7 

myth 

mythical        4 

melody 1 

melodies        1 

melodiousness   1 

mathematical    1 

microscole      1 

morph 1 

microphone      1 

monologues 1 

monopoly 2 

metre 1 

metres 1 

mystical 1 

 

Total  249 

 

name 

names 

named 50 

neolithic 2 

neurological 2 

nerves 1 

nostalgic 1 

 

Total 56 

 

orchestra      4  

organ 

organs         5  

organist       2  

organic       3  

organising  

organisation  

organisations  
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organiser  

organise  

organised     27  

optician       1  

opticians      1  

optical        1  

oxygen        1  

Olympic        3  

ornithologist  1 

 

Total 49 

 

panic 3 

politic 

political 

policy 

policies 

politics 

politician    70 

phone 

phones         37 

period 

periods        15 

problem 

problems       45 

programme 

programmes 

programmable   17 

photographer 

photo-shots 

photographed    6 

pathetic        1 

porn 1 

paedophiles     2 

phrase         5 

plastic         2 

planet         1 

philosophy 

philosopher     4 

polysterene     1 

paraphrase      1 

poet 

poetry 

poem 9 

psychiatric 

psychiatrist    4 

psychologically 

psychological 

psychology      3 

psycho 

psychotic       3 

pharmacist      1 

pain 6 

progress 

progressive     7 

practice 

practicioner   14 

pantheon       1 

physical        3 

periodical      1 

penalty 

penalties 

penalised      15 

pantomime• 3 

pre-eclampsia   1 

planes 1 

phase 1 

patriotism      1  

paradise        3  

panoramic       1  

pneumonia       1  

parody          1  

phoenix         1  

prologue        1  

progeny        1  

psoriasis       1  

protagonists    2  

peripheral      1  

philharmonic    2  

palatial        1  

pragmatic       2  

paradoxically   1 

 

Total          305 

 

radio          9 

role 

roles           3 

rhetoric       1 

realistic       1 

rhythm         1 

 
Total          15 
 
school         24 

story 

stories        32 

scandal 

scandals 

scandalous     12 

skeleton       2 

stomach         1 

same           38 

station        1 

stations        1 

Symantec       1 

sterea          2 

scheme 

schemes 

scheming       16 

serial 

series         8 

system         49 

stadium       3  

semi ...      5  

statistic     3  

synchrony     1  

strategic     1  
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strategy      1  

scene  

scenes  

scenic 

scenery      14  

star  

stars 

starring     22  

stereotyping  1  

sperm        1  

stereo       1  

steroid       1  

sympathy  

sympathetic   2 

symbol 

symbols       3  

static        1  

syllables     1  

stationery    1  

scope        1 

 

Total       253 

 

tactic 

tactics       5 

throb         1 

term 

terms        25 

three        38 

technigues    6 

technica 

technical 

technology    8 

tons         1 

telephone    90 

tragedy       2 

theme 

themed        3 

theory 

theories 

theorist      3 

typical 

typically      9  

talent           

trauma         3  

theatre 

theatres      15  

type 

types          8  

tonnes        1  

throne         7  

tragic 

tragically     2  

trilogy        3  

thriller       1  

tropical       1  

tonic          1  

trophy         2  

triumph        2 

 

Total        239 

 

uncharacteristic   1 

 

V. (NO WORDS) 

W. (NO WORDS) 

X. (NO WORDS) 

Υ. (NO WORDS) 

 

Zone          2 

 

TOTAL (of U)   1 

 

TOTAL (of Z)   2 

 

 

Ακολουθεί ο πίνακας που δείχνει τον αριθµό των λέξεων από κάθε γράµµα της αλφαβήτου 

όπως καταγράφτηκαν παραπάνω. 

 

Α. 200 J. 1 S. 253 739 

Β. 49 Κ. 4 Τ. 239 690 

C. 140 L. 11 U. 1    495 

D. 62 Μ. 249 V. — 1.924 

Ε. 111 Ν. 56 W. —  

F. 32 0. 49 X. —  

G. 37 Ρ. 305 Υ. —  

Η. 55 Q. — Z.        2  
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Ι.     53 R.      15  495  

 739  690    

 

Από το σύνολο των σελίδων της εφηµερίδας   "SUNDAY EXPRESS" εντοπίστηκαν 1.224 λέξεις 

από τις οποίες οι 479 ήταν διαφορετικές. 

 

Α. 51 J. 1 S. 44 241 

Β. 13 Κ. 2 Τ. 36 156 

C. 64 L. 6 U. 1      82 

D. 23 Μ. 47 V. -- 479 

Ε. 37 Ν. 7 W. --  

F. 5 0. 17 χ. --  

G. 11 Ρ. 70 Υ. --  

Η. 23 Q. — Z.        1  

Ι.      14 R.      6  82  

 241  156    

 

7. Ακολουθούν παρακάτω οι λέξεις από την εφηµερίδα «DAILY MAIL» της 4 Ιουλίου του 

2003. 

 

atmosphere 5 

apologise  

apology 6 

antithesis 1 

autobiographies 1 

anthem 2 

automatically 1 

anthemic 1 

alopecia 1 

agony 1 

aginising 1 

aristocrat 1 

arena 1 

asthma 1 

asylum 12 

air 14 

athlets 1 

analyst  

analysis 10 

academic 1 

Academy 1 

anti ... 7 

alcohol  

alcoholic 1 

alphabet  

alphabetic 2 

alphabetical   2 

autograph      1 

anonymous      1 

arm 

arms 

armed 

army          11 

anatomy        2 

architect      3 

anaesthetic    1 

archaeologist  2 

antilope       1 

 

Total        100 

 

biotechnology  1  

barometry      1  

bomb           1  

bombs           1  

biologist  

biological      4  

base 

based           8  

basic 

basical 
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basically 4  

biography  

biographer      4 

 

Total           24 

 

channel         5  

climate         4  

comedy         24  

chaos 

chaotic         3  

category        1  

categories      1  

categorical     1  

chamel         1  

chamels         1  

cleric          1  

clerics         1  

critic  

critics  

critical  

criticised 

criticism  

criteria      23  

colossal       1  

centre  

centred 

central       41  

chemistry      1  

chamydia      8  

crisis         4  

clinic  

clinics 

clinical       4  

crystal        3  

class  

classic  

classics  

classy  

classical  

classes       27 

church        5  

characters  

character     13  

crypt         1  

cinema 

cinemas        5  

card 

cards          8  

cycles         1  

chorus        1  

choruses       1  

catalogue      2  

cynical        2  

chromosomes    1  

comic         1  

charisma      1  

code          5  

comedians      1  

catastrophes   1  

cyst           1  

chemotherapy   2  

cholisterol    1  

climatistic    1  

chatholic      1  

choreographer  1 

 
Total        211 
 
diamond 

diamonds        4  

drama  

dramatic 

dramatically   29  

dragon          1  

dragons         1  

draconian      1  

deacon          1  

democrat  

democrats  

democratic  

democracy       8  

drastically     1  

dictator  

dictatorial     6  

decade          3  

diagnosed       1  

diplomacy  

siplomat       4  

ditactic       1  

dynamo         1  

dynamite        2 

 

Total          64 

epic            1 

ergo            1 

epidemic        4 

endemic         1 

ectopic         1 

electric 

electrician 

electrical 

electrification 

electronic 

electrcity     10 

enthusiast 

enthusiasts 

enthusiasm      4 

epilepsy 

elect 

elected 

elections       4 

episode         5 

emphasise       2 

emphatically    1 

examination     3  

exam            2  

energy         3  
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endogenous      1  

crisis          1  

economy  

economic 

economist      10  

ethnic          3  

encyclopaedia   1  

eulogise        1  

eccentric       1  

elephant        1  

elephants       1  

erotic          2  

emphysema       1  

endocrynologist     1  

egoistic        1 

 

Total          67 

 

fanatic         1  

fanatics        1  

fanatical       1  

fantastic  

fantasy         9  

father         25 

 

Total           37 

 

gigantic        1  

graphic 

graphics        3 

grass           3  

gonorrhoea      3  

gynaecologist   1  

general  

generally  

generation  

generalised  

generate  

generated  

generous       16  

geniality       1  

genital         1  

geometric       3 

gym            1 

generic        1 

gene          1 

 

Total         35 

 

hypnotic       1  

history  

historic  

historical  

historically  19  

harmonise      1 

harmonical     1  

harmonics      1  

hormone 

hormones       3  

hymn          1  

hero heroes    6  

heroine       1  

heroin        1  

haemorrhage    1  

helicopter     1  

hectic         2  

hetero ...     1  

holocaust      1  

hideous        1  

homophobic     1 

hypothyroidism    2 

 

Total         45 

 

idealystic 1  

iconoclassic   1 

islamophobic   1  

idea           5  

income         1  

ironic 

irony          3  

idyllic        1  

instict        1  

iconic         1 

 

Total         15 

 

lesbian        1 

lobotomy        1 

lyric 

lyrics 

lyrical         4 

logic          1 

lethal          1 

labyrinthine    1 

 

Total            9 

 

myxoedema       1  

monarch         1  

monarchy        1  

magic           1  

metropolis      1  

metropolitan    1  

mastectomy      1  

masochistic     1  

menopausal      1  

magnetic        1  

melodramatic    1  

mother 

mothers        32  

museum          3  

morphine        1  

monopoly        3  

motor-cycle     1  

micro-phone     2  

microclimate    2  
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microsystem     2  

machine         1  

machines        1  

mass  

masses 

massive        11  

mystery  

mysterious  

mystical 

mysteries      16  

me             57  

moustache       1  

mania           1  

monomaniaca     1  

music  

musical 

musicals       30  

mone (or momus) 1 

mythological   1 

metel          1  

metalic       1  

melancholy     1  

metaphor       1  

melodic        1  

method         1  

methods        1 

 

Total        178 

 

nerve         1 

nerves         2 

name 

named 

names 

namely        33 

neoclassica    1 

nostalgia      2 

neurologist    1 

 

Total          40 

 

Octagenarian   2  

origami(mum)   1  

organization  

organising  

organisers     6  

orthodontist   2  

overcome       1  

Olympic 

Olympics       5  

optic 

optical        5  

oxygen        1  

octane        1 

 

Total          24 

 

politic 

politics 

political 

policy  

politician 

politicians   45 

perenial      1  

period        7  

platonic      1  

phones  

phone  

phoned 

phoning      43  

practice  

practical  

practically  

practic       9  

problem 

problems     29  

pseudonym     1 

programme  

programmes  

programmer   18  

pause        1  

phenomenon    1  

phenomenal    1  

patriotic     3  

pathetic      2  

phrase       2  

poetry       2  

problematic   1  

photographs  15  

photography   5  

plastic       1  

phantom       3  

prehestoric   2  

palaeolithic  1  

physical  

physically    6  

plane         1  

pathologist   2  

platonic      1  

psycho        2  

phoenix       2  

psychologist  1  

psychological  1 

psychiatric   1  

psychodelic   1  

paralysed     1  

physiotherapist   1  

paradise      2  

phase         2 

progress         2  

philosophy       1  

philanthropist   1  

patriarch        1  

panoramic       1 

 
Total           224 
 
Q. (NO WORDS) 
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radio          15  

realistic        1  

rhythm          1  

rhythms         1  

rhetoric        1  

rheumatic        1 

 

Total           20 

 

statistic 

statistics       4 

stereotypically  1 

schizophrenia    2 

scandal          2 

scandals         1 

school 

schools         44 

series 

serial         14 

systematically 

system 

systems 

systematic 

systematical    13 

story 

stories         15 

sadistic         2 

star 

stars            4 

symptom 

symptoms         6 

same           23 

sophistication  1 

sophisticated    1 

strategy         2 

symbol           2 

symbols 1 

symbolise 1 

stand 1 

stood 1 

scene  

scenes 4 

scheme 3 

stereophonic 1 

statistician 1 

syrup 1 

scepticism 1 

semi 9 

sceptre 1 

sceptical 1 

stigma 1 

satirical 1 

station 1 

stadium 1 

stomach 2 

 

Total 169 

 

theatre  

theatrical  22 

thesis 1 

technique 2 

three 45 

tragic  

tragedy  

tragedies 5 

throne 1 

type  

typical  

typically 10 

testosterone 4 

theme  

themed 3 

tropical 3 

telephone 15 

topic 1 

topics 1 

tropical 3 

telephone 15 

term  

terms 9 

theory 4 

triumphant  

triumphants 5 

talented 1 

talent 1 

thrills  

thrilled  

thriller 12 

tyrannical 1 

therapist 1 

thyroid 3 

theologian 1 

technology  

technologies 3 

technical 1 

therapeutic 1 

tone  1 

trophy 1 

 
Total 158 
 
unsympathetic  1 

 

Total         1 

V. (NO WORDS) 

 

W. (NO WORDS) 

 

X. (NO WORDS) 

 

Y. (NO WORDS) 

 

Z. zealot      1 

 

Total           1 

 



 

Ακολουθεί  πίνακας  που δείχνεI τον αριθµό των λέξεων από κάθε γράµµα της 

αλφάβητου όπως καταγράφτηκαν παραπάνω. 

 

Α. 100 J. -- S. 169 598 

Β. 24 Κ. -- Τ. 158 495 

C. 211 L. 9 U. 1     329 

D. 64 Μ. 178 V. -- 1.422 

Ε. 67 Ν. 40 W. --  

F. 37 0. 24 χ. --  

G. 35 Ρ. 224 Υ. --  

Η. 45 Q. -- Z.        1  

Ι.      15 R.      20  329  

 598  495    

 

Από το σύνολο των σελίδων της εφηµερίδας «DAILY MAIL» εντοπίστηκαν 1.422 λέξεις 

από τις οποίες οι 457 ήταν διαφορετικές. 

 

Πίνακας που δείχνει τον αριθµό των διαφορετικών λέξεων από κάθε γράµµα της 

εφηµερίδας «DAILY  MAIL». 

 

Α. 38 J. — S. 46 230 

Β. 13 Κ. — Τ. 41 138 

C. 60 L. 8 U. 1      89 

D. 23 Μ. 45 V. -- 457 

Ε. 39 Ν. 9 W. --  

F. 6 0. 13 χ. --  

G. 19 Ρ. 57 Υ. —  

Η. 22 Q. -- Ζ.     1  

Ι.     10 R.       6  89  

 230  138    

 



8. Ακολουθούν παρακάτω οι λέξεις από την εφηµερίδα «DAILY STAR» του Λονδίνου της 18 

Σεπτεµβρίου 2003. 

 

 

Academy 19 

atmosphere 4 

air 6 

alcohol  

alcoholic  

alcoholism 5 

asthma 1 

arm I 

army 1 

abysmal 1 

asylum 3 

archaeologist 1 

apologise  

apologised  

apology 5 

anorexia 1 

automatically 1 

automatic 1 

analysis  

analysed  

analyst 8 

agony 1 

angels 1 

athletic 1 

aerobics 2 

alpha 2 

alphabet 1 

anti ... 3 

alphabet 1 

anti ... 3 

 

Total 69 

  

basic  

basical  

basically  

base  

based  

basis 13 

bomb 1 

  

Total 14 

  

class  

classic  

classical  

classified 25 

criteria 1 

chemical 1 

critic  

critical  

criticise  

criticised  

critics  

crisis 8 

cataracts 2 

character  

characters  

characteristic 6 

channel 10 

chaos 3 

catastrophic 1 

code 13 

chronic 1 

cinema  

cinemas 4 

clergyman 1 

comic 1 

cycle 

cycles  

cyclist  

cycling 7 

card  

cards 12 

centre  

central 6 

clinic 3 

comedy 6 

cyclops 1 

categories 3 

circus 1 

cryptic 1 

chorus        1  

charts         2 

 

Total        120 

 

drama         10  

dose          1  

dilemma       1  

diagnose       1  

diamond        1  

diagonally     1  

dialogue       1  

demons        1 

 

Total         17 

 

electric       2  

electricians   1  

episode       5  

euthanasia     1  

enthusiasm     1  

examines       1  

emphasis       1  
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emphatic       1  

energy        1  

erotica       1  

electedd       1 

 

Total          16 

 

father         2  

fantastic      3  

fancy         2 

 

Total          7 

 

grass         2  

general        6  

generate       1  

gender         2  

genitals       1  

galaxy         3  

graphics       7  

gymnastics     3 

gynaecologist  1 

 

Total         26 

 

history  

historic 

historian  

histories     14  

hero          2 

 

Total         16 

 

idea 

ideas         3  

income        6  

idol           1  

ironically     1 

 

Total         11 

 

J. (NO WORDS)  

 
K. (NO WORDS)  
 
L. (NO WORDS) 

 

melody          2 

method          1 

methods        1 

machine         2 

magic           4 

massive         8 

motorcycle      1 

myths           2 

me             19 

mother          6 

museum          2 

metre 

metres          4 

music 

musical        13 

metal 

metallic 3 

medal           1 

medals          1 

mysterious  

mystery        5  

micro  ...     6  

maniac         1  

maniacs        1  

monophonics    1  

mechanics      1 

 
Total         85 
 
name 

names 

named         46 

news-paper     1 

new-comerd     1 

 

Total         48 

optical        2 

orgasm        1  

organised      1  

organising     1 

 

Total          5 

 

pyramid        1 

problem 

problems      20 

programme      9 

phone 

phones 

pnoned 

phoning       41 

plane         2 

planet        1 

practice 

practiced      6 

pirates        1 

policy 

policies       6 

pole           1 

period         4 

paper         1 

photography     4  

penalty 

penalties      4  

polyphonic  

pholyphonics    3  

physical        1  

physiques       1  

politic         1  

politics        1  

political       1  

paradise        1 
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Total         110 

 
Q.   (NO WORDS) 
 
radio          13 
 
Total          13 

 
sympathy        2 

selected       2 

scandal 

scandalous      6 

star 

stars         72 

story 

stories        23 

scene 

scenes          8 

sophisticated   2 

same           10 

system 

systems        10 

school 

schools        15 

skeleton        4 

stadium         3 

series 

series         12 

sarcastic       2 

stereo          1 

station         1 

stations        1 

symptom 1 

symptoms 1 

semi ... 2 

scorpio 2 

 
Total 178 
 
three 33 

telephone  

telephoning 16 

trategy  

tragic 5 

typical  

type 9 

theatre 2 

tactic  

tactical 3 

tone  

tones 3 

throb 2 

terms 10 

tropical 1 

therapy 1 

technology 2 

taurus ,1 

talent 2 

theory 1 

technicians 1 

thermo 2 

trophy 1 

technophobia 1 

 
Total 96 

unorthodox 1 

 
Total 1 
 
V.  (NO WORDS) 

W. (NO WORDS) 

X.  (NO WORDS) 

Y.  (NO WORDS) 

 
zone  2 

zodiac 1 

zealousy 1 

 

Total 4 

 

Ακολουθεί ο πίνακας που δείχνει τον αριθµό των λέξεων από κάθε γράµµα της αλφαβήτου όπως 

καταγράφτηκαν παραπάνω. 
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 Από το σύνολο των σελίδων της εφηµερίδος «DAILY STAR» εντοπίστηκαν 836 λέξεις από 

τις οποίες οι 240 ήταν διαφορετικές. 

 

Πίνακας που δείχνει τον αριθµό των διαφορετικών λέξεων από κάθε γράµµα της εφηµερίδας 

«DAILY STAR». 

 

Α. 30 J. -- S. 28 119 

Β. 7 K. -- T. 24 65 

C. 41 L. -- U. 1      56 

D. 8 M. 26 V. -- 240 

Ε. 11 N. 5 W. --  

F. 3 0. 4 X. --  

G. 9 P. 29 Y. --  

H. 5 Q. -- Z.       3  

I.       5 R.       1  56  

 119  65    

 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.  

G.  

H.  

I. 

69 

14 

120 

17 

16 

7 

26 

16 

    11 

J.  

K.  

L.  

M.  

N.  

0.  

P.  

Q.  

P. 

-- 

-- 

-- 

85 

48 

5 

110 

-- 

     13 

S.  

T. 

U 

V. 

W 

X.  

Y. 

Z. 

178 

96 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

       4 

279 

296 

261 

   279 

836 

 296  261    
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Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας που δείχνει τον συνολικό αριθµό των ελληνικών λέξεων σε 

κάθε έντυπο καθώς και τον αριθµό των διαφορετικών λέξεων που υπήρχαν σε κάθε ένα από τα 

τρία βιβλία και τις πέντε εφηµερίδες που ερευνήθηκαν. 

 

1. NINETEEN EIGHTY-FOUR  (του GEORGE ORWELL) 

Μικτές λέξεις  2426      ∆ιαφορετικές λέγεις   536 

 

2. THE AUTOBIOGRAPHY OF BERTRAND PUSSEL (THE FINAL YEARS 1944 - 1969) 

Μικτές λέξεις    1952      ∆ιαφορετικές λέξεις     438 

 

3. NICE  WORK  (του DAVID  LODGE) 

Μικτές λέξεις    1.866      ∆ιαφορετικές λέξεις     505 

 

4. THE TIMES (του Λονδίνου 30 ∆εκεµβρίου 1999)  

Μικτές λέξεις   2.080      ∆ιαφορετικές  λέξεις     679 

 

5. THE GUARDIAN  (του Λονδίνου 9 Ιουλίου 2005) 

Μικτές λέξεις    2335      ∆ιαφορετικές λέξεις     659 

 

6. SUNDAY  EXPRESS  (του Λονδίνου 16 Νοεµβρίου 2003) 

Μικτές λέξεις   1.924      ∆ιαφορετικές λέξεις       479 

 

7. DAILY  MAIL  (του Λονδίνου  4 Ιουλίου  2003) 

Μικτές λέξεις    1.422       ∆ιαφορετικές λέξεις     457  

 

8. DAILY STAR  (του Λονδίνου  18 Σεπτεµβρίου  2003) 

Μικτές λέξεις    836       ∆ιαφορετικές λέξεις     240 
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ΕΝΤΥΠΟ ΜΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

2.426 

1.952 

1.866 

2.080 

2.335 

1.924 

1.422 

    836  

14.841 

536 

438 

505 

679 

659 

479 

457 

     240  

3.993 

σελίδες 

σελίδες 

σελίδες 

σελίδες 

σελίδες 

σελίδες 

σελίδες 

σελίδες 

 

306 

322 

384 

48 

48 

144 

96 

      64 

1.412 

 

 

Ακολουθεί το δεύτερο µέρος της ερευνητικής εργασίας. 

 

 Μετά την συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων έγινε διαχωρισµός των λέξεων, εκείνων 

που χαρακτηρίστηκαν ως διαφορετικές, από κάθε έντυπο εργασίας και στη συνέχεια αφού 

αφαιρέθηκαν εκείνες που ήταν όµοιες µε τις άλλες έµειναν µόνο αυτές που αντιστοιχούν, 

αριθµητικώς, µόνο µία φορά σε οποιοδήποτε από τα υπό εξέταση έντυπα. 

 Έτσι ακολουθεί η καταγραφή των λέξεων αυτών µε αλφαβητική σειρά στη µορφή που 

συναντήθηκαν στα βιβλία ή στις εφηµερίδες που εξετάστηκαν. Τέλος πρέπει να τονιστεί πως 

υπάρχουν λέξεις που προκύπτουν από προθέµατα ελληνικών λέξεων και άλλες οι οποίες εκ 

πρώτης όψεως δεν µοιάζουν καθόλου να προέρχονται από την ελληνική αλλά παρ όλα αυτά είναι 

ελληνικές. Τέτοιες λέξεις είναι όπως το ARM που προέρχεται από το «αρµός». Αρµός του σώµατος 

είναι και το χέρι µε το οποίο παλεύουµε και µαχόµαστε. Έτσι προέκυψε η αγγλική ερµηνεία της 

λέξης αυτής ARMS = όπλα. ARMY = στρατός. ALARMED = ξεσηκωµένος (σε συναγερµό. AIR = 

αέρας. AIR-BAG = αερόσακος, AIR-POCKET = αερο- θύλακας, AIR-CRAFT = αεροσκάφος. Η λέξη 

COME προέρχεται από την ελληνική λέξη «κοµίζω» η οποία στην µοντέρνα αγγλική σχηµατίζει 

διάφορες λέξεις και έννοιες όπως το INCOME, το OUTCOME, το COME UP και άλλες. Υπάρχει το 

CALL που προέρχεται από το ελληνικό «κάλλος» που όµως στην σύγχρονη αγγλική σηµαίνει 

«καλώ, φωνάζω». Υπάρχει το CHURCH που προέρχεται από την «Κυριακή» αλλά που τώρα 

σηµαίνει εκκλησία επειδή οι άνθρωποι πηγαίνουν στην εκκλησία την Κυριακή. Υπάρχει το CIRCUS 

που προέρχεται από το «κίρκος» ή «κρίκος» και η οποία λέξη στην αγγλική σηµαίνει «ακροβατική 

παράσταση» αφού αυτή λαµβάνει χώρα σε ένα χώρο που µοιάζει ή έχει σχέση µε έναν ή πολλούς 

κρίκους. Επίσης υπάρχουν και άλλες λέξεις που µοιάζουν µε ελληνικές αλλά  δεν είναι ή δεν 

µπόρεσε ο ερευνητής να τις τεκµηριώσει ως τέτοιες και συνεπώς δεν καταγράφτηκαν εδώ. Τέτοιες 

λέξεις είναι όπως το BALL που ενδέχεται να προέκυψε από το «βόλι» δηλαδή τη σφαίρα που έχει 
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τέτοιο σχήµα. Είναι το ALL που στα αγγλικά σηµαίνει «όλο, όλοι, όλες, όλα», και µπορεί κάποιος να 

νοµίσει ότι προέρχεται από την ελληνική λέξη «όλο» που όµως δεν συµβαίνει αυτό. Και υπάρχουν 

ένα σωρό άλλες τέτοιες περιπτώσεις που είναι αδύνατο να καταγραφούν όλες εδώ και που δεν θα 

ωφελούσε σε τίποτε για το σκοπό που έγινε αυτή η εργασία. 

 

     Α 

aerobics 

aerial 

aerospace 

aerospatia 

aero ... 

aerodrome 

air ... 

aired 

airport 

aircraft 

airbag 

airbags 

airliner 

acrobat 

acrobats 

Archbishop 

architect 

architects 

architecture 

athlet 

athlets 

athletic 

athletics 

apologise 

apologised 

apology 

apologising 

apologtic 

apologetical 

apologetically 

alcohol 

alcoholic 

alcoholism 

antibiotic 

antibiotics 

amphitheatre 

asylum 

armament 

armaments 

arm 

arms 

army armed 

aemies 

arming 

alarmed 

agriculture agricultural 

agricultutist  

agri ... 

Academy 

academic 

academics 

academia 

archaeologist 

archaeology 

archaeological 

archaic 

amassed 

anslysis 

analyst 

anslysts 

analysing 

analyse 

analysed 

Apolo 

Amartya 

Annapolis 

Amazon 

atom 

atypical 

anti ... 

antisex 

antics 

anaesthetic 

anachronistic 

asymptomatic 

aesthetical 

aesthetically 

atmosphere 

asparagus 

arena 

autonomy 

autonomous 

anomalous 

Arctic 

Antarctic 

auto ... 

autobiography 

autobiographies 

autobiographical 

autobiographia 

automate 

automated 

automatical 

automatically 

autos 

anonymous 

anonymity 

anthology 

austerely 

austronaut 

argonauts 

authenticity 

anachronic 

astronomer 

astronomers 

astronomy 

alphabet 

alphabetically 

alphabeter 

alpha 

antidote 

anticeptic 

antithesis 

antichrist 

alegories 

aegis 

anthemic 

alopecia 

agony 

agonising 

agonisingly 

asthma 

autograph 

antelope 

anatomy 

anthem 

asty 

aristocrat 

alergic 

Athlon 

Aromatic 

autism 

acoustic 

azalea 

archives 
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agrochemicals 

anchor 

anchored 

abysmal 

anorexia 

angel 

angels 

automation 

anarchy 

anarchic 

anarchist 

anarchistic 

apocalypse 

apocalyptic 

anecdote 

anecdotal 

Anglophone 

antagonistic 

asymetry 

analysing 

anaemic 

airier 

airs 

aeroplane 

aeroplanes 

aerosol 

automatic 

automating 

automation 

autopsy 

authentic 

authentical 

authentically 

atoms 

atomic 

atom-bombs 

anodyne 

angelic 

axiom 

axiomatic 

antibodies 

astronomical 

astronomically 

astrology 

analogy  

analogue  

analogies anemone 

antonyms  

anorexic  

archivist archipelago 

austerity  

asiatic  

atlantic  

abyss 

apathetical 

apathetically aristocrat 

aristocrats aristocratic 

aristocracy arithmetic  

alergic  

alegory asthmatically 

aporia  

acne 

arteries  

acronyms  

apogee  

apocalyptic  

apostle ademantine 

amorphous  

atheist  

achilles 

 

       B. 

blasphemous 

blasphemy 

base 

based 

basic 

basics 

basis 

basically 

basical 

bases 

bomb 

bombs  

bombed  

bombing  

bombings  

bomber  

bombers  

bombardment 

barometer  

barometry  

biochemic  

biography  

biographies  

biographer  

biological  

biologist  

biology  

biotechnology 

biopic  

bucolic  

Bishop  

biblical  

baptise  

baptised  

baptist  

bicycle  

barbaric  

barbarism  

barbarity bibliographer 

bibliography  

biometry  

biochemical  

botanical  

barbarous  

barbarities  

buzz  

bronchial 

 

      C. 

catalogue 

canibalise 

chronyism 

chronic 

chronicles 

chronicle 

chronically 

chaeted 

charting 

chart 

charts 

card 

cards 

code 

codes 

code-names 

comedy 

comedian 

comedians 

comedies 

comedienne 

class 

classes 

classify 

classifying 

classical 

classically 

classified 

classy 

colossus 

colossal 

catastrophe 

catastrophic 

catastrophes 

clitoridectomy 
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centric 

centre 

centres 

central 

centred 

circus 

circuit 

cosmos 

cosmic 

comic 

character 

characters 

characterises 

characterased 

characteristic 

characteristics 

characterisations 

cholera 

church 

churches 

clergy-man 

clerics 

clerical 

chemical 

chemicals 

chaos 

chaotic 

cynic 

cynics 

cynical 

criteria 

criterion 

critic 

critics 

critical 

critically 

criticism 

criticised 

criticise 

crisis 

crises 

critique 

cherubic 

climate 

climates 

crypt 

cryptic 

cosmopolitan 

cycle 

cyclical 

cyclist 

cyclone 

cyclones 

cycling 

cyclops 

chord 

cell 

category 

categories 

categorical 

crystal 

cosmic 

cenotaph 

catalyst 

cauterised 

clinic  

clinics  

clinical  

clinically  

cacophony  

cinema  

cinemas  

cinematic  

cinematotheque 

Catholics  

catholic  

Christians  

Christisn  

christened  

Christianity 

christianised 

Christendom 

charisma 

charismatic 

cryogenic 

channel 

channels 

chanal 

caesarean 

caustic 

chiropractors 

choral 

chorus 

chruses 

choirs 

chathedral 

chathedrals 

copious 

cubic 

cemetery 

cataract 

cataracts 

cyst 

cardioviscuior 

comatose 

coma  

commas  

crocuses  

canibal 

clitoris  

centimetres  

chemist  

chemistry  

chemotherapy  

choreographer  

colisterol  

chlamydia  

chromosomes  

climactic  

camel  

camels  

calendar  

cepticaemia  

chronology  

choreography  

canabis  

cubicles  

cylinder  

cylinders  

cylindrical  

catapult  

crystalical  

characteristical  

characteristically  

climax  

card-board  

catalogue  

cyclical  

ceramic  

cosmetic  

chartism  

chartic  

carton 

 

      D. 

demographic 

demographics 

decade 

decades 

diploma 

diplomatic 

diplomacy 

dictator  

dictatorial  

democrat  

democrats  
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democracy  

democratic  

disc  

discs  

disks  

diamond 

diamonds 

dilemma  

diagnosis  

diagnoses  

diagnosed  

diagnose  

diagnostic  

dynamo  

dynamigue  

dynamics  

dynamic  

dynamite  

dogme  

dogmatic  

drama  

dramas  

dramatic  

dramatise  

dramatised  

dramatically  

dramatist 

dramatisation  

dolphine  

dose 

diagonally  

dialogue  

demon  

demons  

demonise  

demonic  

dystopisn  

decathlon  

dialysis  

diabetes  

diocese  

dyslexic  

depoliticised 

dialects  

drastically  

dragon  

dragons  

draconian  

deacon  

decrypt  

dictator  

dictatorial  

didactic  

decalogue  

diaphragm  

doctrine  

dictate  

dictatorship  

diabolic  

despotism  

dental  

demographic  

diagram  

diagrams  

diagrammed  

damson  

diagonicaliy 

dynasty 

decode 

discothegue 

dialectical 

dogma 

dogmatise 

dogmatism 

 

      E. 

electrifying  

electric  

electrical  

electrician  

electricians 

electricity  

electrification  

electronic  

elect  

elected  

elections 

electoral 

episode 

episodic 

examine 

examines 

examined 

exam 

examining 

examination 

emphasis 

emphasising 

emphatic 

emphatical 

emphaticaliy 

energy  

energies  

energetic  

erotic  

eroticism  

enthusiasm  

enthusiasts  

enthusiastic  

euthanasia  

ethos  

ethecal  

ethics  

ethic  

ethically  

elephantine 

elephant  

elephants  

Eurosceptics  

European  

europhile  

epidemic  

epidemics  

eclipse  

eclipsed  

economy  

economic  

economics  

economist  

economical  

economically 

economies  

ecumenical  

exotic 

etherical  

etherised  

ectopic  

epilepsy  

epileptic  

enigmatic  

encephalic  

encephalitis 

exotica  

exodus  

echo  

echoes  

echoed  

ecstasy  

embryology  

ethnicity  

epic  

endemic  

ergo 

endogenous 

eccrisis  

ethnic 
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encyclopaedia  

eulogise  

eccentric  

emphysema  

egos 

egoistic  

egoist  

egoistical  

Evangelical  

Evangelism  

ecology  

ecological  

ecologist  

empathy  

euphoria  

emblem  

emblematic  

emblematically  

eponymous  

epoch 

entomological  

eurozone  

exercised  

eucalyptus  

ethnic  

elastica 

exercising 

egomaniacal 

egomaniacally 

embolism 

endocrynologist 

enteritis 

ecstatic 

external 

epitomised 

enigma 

enigmatic 

erythropoietic 

elegist 

eclesiastical 

energised 

energetical 

energetically 

emphisis 

electromechanical 

embryonic 

epitaph 

eccentricity 

external 

erotism 

ecstasy 

etymologically 

emperical 

eugenics 

exegesis 

euphony 

episteme 

epithet 

eliptical 

euphoric 

etymology 

 

     F. 

father 

fantasy 

fantasies 

fantastic  

fantastics  

fantastical  

fantastically 

fanatic  

fanatics  

fanatically  

fancy  

farcial 

fame 

 

     G. 

general  

generally  

generality  

generalised  

generations  

generated  

generous  

generosity  

genesis  

genital  

genitals  

geniality  

gender  

generate  

generates  

generator  

generating  

gymnastics  

gym  

gene  

genetic 

genetical  

genetically  

genocide  

generational  

geometric  

geography  

geographica  

geographical  

geographically 

geographer  

geologic  

geological 

geological 

geologist 

geoscience 

gigantic 

gigantic 

gigantism 

gynaecologist 

gastronomy 

gastrointestine 

graphic 

graphics 

geriatric 

gonorrhoea 

galaxy 

gothic 

guitar 

guitarist 

generic 

geraniums 

grass 

grammar 

generalities 

grammes 

gram 

grammatical 

grammophone 

generalise 

generously 

genial 

generically 

Gerontius 

geneticist 

genetics 

gymnasium 

gyrating 

gyroscope 

granite 

gynaecological 

gorillogram 

graffiti 

 

    H. 

history 

histories  

historical  
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historic  

historically  

historian  

historians  

hero  

heroes  

heroic  

heroism  

heroine  

heroines  

heroin (drug) 

harmony  

harmonic  

harmonics  

harmonical  

harmonise  

hymn 

hyperbole  

hyper 

hyper-active  

hyped  

hierarchy  

hierarchical  

hierarchically  

haemorrhage  

haematocrit  

hygiene  

horizons  

holocaust  

hybrid  

hybrids  

helicopter  

helicopters  

homo  

homos 

homophobic  

hetero ... 

hormone  

hormones  

hecatombs  

hectic  

hideous  

hypothyroidism 

hypocrisy  

hallelujah 

heresy  

heretic  

horoscopes  

hypotheses  

hypothesis  

hypothetical  

herculian  

hydrogen  

hypnotists  

heterosexuals 

hysterics  

horizontal  

horizontally 

heretic  

heretics  

heretical  

heretically  

heresies  

hexagonal  

hegemny  

hermeneutic  

hypocrisy  

hypocrite  

hypocrites  

hypodermic  

hypodromic  

hyperbolo  

hydraulic  

hymn  

Hellas  

hyenas  

hypnosis  

hypnotic  

hedonistic 

 

     I. 

idea 

ideas 

ideology 

ideological 

ideal 

ideals 

idealogue  

idelogues  

idealistic  

idealism  

idyllic  

idyl  

ironic  

ironical  

ironically  

irony  

idol  

idols  

income 

incomes  

icon  

iconic  

ischaemic  

idiosyncratic  

instict 

insticts  

indigenous  

Islamic  

Islamophobic 

iconoclassic 

idiom 

ideologies  

ideologically  

idiot 

idiotology  

instictive  

instictiveiy 

ingenious 

 
      J. 

jealous  

jealousy 

 
      K. 

kilometre  

kilometres 

kalos  

kilo 

kilogram  

kilograms  

kaleidoscope 

 
      L. 

leukaemia 

logic 

logistic 

logistics 

logistical 

lyric 

lyrics 

lyricist 

lyrical 

lesbian 

logos 

lethal 

laconiscism 

lepidopterists 

lymphoid  

labyrinths  

lobotomy  

lamp  

lamps  

lymph  

logical  

labyrinthine  

larynx  
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lythargy  

lythargic 

 

     M. 

melodramatic 

melodiousness 

melodies 

melody 

melodic 

method 

methods 

machine 

machines 

mechanic  

mechanics  

mechanically  

mechanization  

machinations  

masts  

mass  

masses  

massive  

massing  

myth  

myths  

mythical  

mythology  

motherly  

mother  

mothers  

meuseum  

metre  

metres  

music  

musical  

musically  

metal  

metallic  

metals  

medal  

medals  

medallion  

mystery  

mysteries  

mysterious  

mysteriously  

mystical  

mystically  

mystifying  

micro-economic 

monotonously  

monotony  

mania  

maniac  

maniacs  

maniacal 

monomaniacs  

metronome 

micro ... 

microphone 

microsystem 

microclimate 

microbiologist 

metaphor 

metaphoric 

metaphorically 

meteorological 

meteorologically 

meteorologist 

monastery 

monastic 

myocardial 

metropole 

metropolitan 

metropolis 

monarchy 

monarchism 

monarch 

monarchies 

mathematics 

mathematical 

morph 

morphea 

monologues 

monopoly 

me 

miasma 

macabre 

manna 

mosaic 

motor-cycle 

microscope 

microscopic 

marathon 

misogyny 

monoxide 

monogram 

magic 

magical 

magician 

mastectomy 

masohistic 

morphing 

magnetic 

morphine 

masonic  

moustach  

mone (momus) 

mythological 

melancholy  

myriad  

metropolitan 

menopause  

menopausal  

menstruation  

messianic  

marbled  

mega 

mega-city  

megalomania  

megalomaniac  

monophonics  

massed  

mathematica  

mathematician 

mathematicians 

mechanical  

machined  

machining  

mystic  

mystique  

mysticism  

metaphysic  

metaphysician  

metonymy  

metonymic  

metonymies  

meteor  

megatons  

monologue  

monarchs  

microscopical 

myth 

masohistic 

moustachio  

monument 

murmur 

martyr 

martyrs 

melancholy 

micro-wave 

mastadons 

monochrome 

mills 

monolithic 

masted 

magnetic 
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    N. 

name 

names 

named 

news-paper 

newcomer 

newcomers 

nostalgia 

nostalgic 

nerves 

nervous 

neurologist 

neuroses 

neurone 

neurotic 

neurologiccal  

neurology  

nomadic  

nemesis  

neo 

neopagan  

neoclassical 

neolithic  

narcissist  

nautical  

nerved  

nervously  

neurotically  

narcissus  

nitric  

negroid 

nostalgical  

nebupous  

nausea  

neo-sign 

 

    O. 

optic 

optical 

opticon 

optics 

optician 

opticians 

orgasm 

organ 

organs 

organism 

organisation 

organisational 

organise  

organised 

organiser 

organisers 

organising 

organist 

organic 

octagenarian 

origanum 

origani 

orthodontist 

overcome 

overcomes 

Olympic 

Olympics 

oxygen 

octane 

ornithology 

ornithologist 

ornithologists 

ornithological 

oxide 

operatic 

ocean 

ostracised 

osteoporosis 

omega  

orthodoxy  

orthodox  

orchestra  

orchestrated 

orphaned  

oxymoronic  

over-tone  

orgiastic  

orgy 

olycharch  

olycharchies 

olycharchical 

orchestral  

ostracism  

oceanic  

oxygenate  

onomatopoeia 

 

   P. 

pain  

pre .... 

politic  

politics  

political  

politically 

policy  

policies  

politician  

politicians  

politicism  

pyramid  

problem  

problems  

problematic  

programme  

programmes  

programmer  

programmed  

programming  

programmable 

phone 

phones 

phoned 

phoning 

plane 

planes 

planet 

planets 

practice 

practiced 

practical 

practic 

practically 

pirate 

pirates 

pole 

photograph 

photo 

photos 

photography 

photographic 

photographer 

photographers 

pantheon 

penalty 

penalties 

polyphonic 

polyphonies 

physical 

physically 

physigue 

physigues 

physicist 

physicality 

physiotherapist 

perenial 

perenially 

paper 

paradise 
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platonic 

pause 

phenomenon 

phenomenal 

phenomena 

phenomenally 

pathetic  

phrase  

phrasing  

poem  

poems  

poet  

poets  

poetry  

poetic  

pseudonym  

pseudishness 

phantom  

prehestoric  

palaeolithic  

pathologist  

psyche  

psycho  

psychos  

psychologist  

psychological  

psychologically  

psychology  

psychopathy  

psychopath  

psychoanalyst  

psychiatric  

psychodelic  

psychiatrist  

psychotic  

psychobiography  

psychoanalytic 

progress  

progressive  

philanthropist 

panorama  

panoramic  

philosophical 

philosophy  

philosopher  

philosophers  

philologist 

pharmacist 

presbytery 

presbyterian 

polygraph 

pulmonary 

palsy 

prophecy 

prophet 

prophetess 

prophets 

prophesying 

prophecies 

prophesised 

palingromes 

paradox 

paradoxically 

plutonium 

poly ... 

pneumonia 

period 

periods 

periodic 

periodical 

periodically 

paralysis 

paralyse 

paralysed 

palm 

porous 

porn 

pornography 

pornographic 

patriarch 

parochial 

pylons 

polygram 

panic 

panicky 

panickying 

plasma 

paedophiles 

para ... 

paragraph 

paramedicine 

practitioner 

phase 

phases 

paediatrics 

protocl  

phoenix  

periodicals  

parody  

pagan 

paraphrase  

parodic  

paragon  

pluralistic  

phoney  

pan  

pan-Islamic  

plasticity  

patriotism  

parallel  

polymath  

protagonist  

protagonists  

pragmatism  

paranoid  

paranoids  

paranoia  

progeny  

plastic  

phlegmatic  

polysterene  

pantheon  

phantasmagoria 

pantomime  

pre-eclamsia  

prologue  

psoriasis  

peripheral  

philarmonic  

palatial  

pragmatic  

physic  

physics  

physicist  

physicists  

physiology  

polysyllabic  

polytechnic  

parasites  

parasitical  

philosophies 

paraphrase  

palms 

psychoanalytic 

psychoanalysis 

pyramids 

pyramidal 

pyramidical 

pauses 

paused 

pausing 

prophetic 

progenitors 

«Paradiso» 

phenomenology 

prototype 
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parodied 

polemic 

polemics 

plague 

paralysing 

parode 

pneumatic 

porno-sec 

patriots 

patriarchical 

pachydermatous 

psychometabolism 

photostat 

pentagon 

periphery 

phosphorus 

pathos 

pathology 

phraseology 

pancras 

pores 

petrol 

plexus 

pan ... 

panegyric 

pubulum 

platonic 

polythene 

palic (ar) 

palladian  

pre-Raphaelite 

pedagogy  

pedagogic peristalctic  

proairetic  

phallus  

phullic  

phullogocentric  

peroxide  

phatic  

philistive  

playiarize 

paper 

 

Q. (NO WORDS) 

 

    R. 

radio 

radios  

rhetoric  

rhetorical  

realistic  

realistical  

realistically 

realisation  

realism  

rhythm  

rhythms  

rhythmed  

rhythming  

rhyme  

rhymes  

rhyma  

rhymer  

reorganisation  

recycling  

recycled  

role  

roles 

rhino-like  

rheumatic  

rhythmic  

rhythmical 

rheumy  

reorganised 

  

     S. 

sporadically 

sub-machine 

Socratic 

spectometer 

sardonically 

synecdoches 

stratosphere 

sphere 

syphilis 

sandals 

synonyms 

spongy 

sacharine 

symbiotically 

symptom 

symptoms 

stereotype 

stereotypes 

synthetic 

synthesis 

synthesise 

semi ... 

syndrome 

siren 

syllabus 

syllabuses 

sadomasochist 

scholastic 

school 

schools 

schooling 

scholar 

system 

systems 

systematic 

systematically 

station 

stations 

symbolic 

symbolical 

symbolically 

symbolise synbolism  

symbol  

symbols  

sus 

"scrofa"  

stadium  

spartan  

story  

stories  

strategy  

strategic  

strategies  

strategist  

same 

sameness  

stand  

stood  

select  

selected  

selection sophisticated 

sophistication stereo  

scene  

scenes  

scenic  

scenery  

star  

stars  

sympathy sympathise 

sympathiser 

sympathetic  

series  

serial  

seismic  

scyth  

statistic  

statistics statistician 

statistical syndicate 

syndication scheme  

schemes 



 196

scheming 

skeleton 

scandal 

scandals 

scandalous 

synerfies 

sclerotic 

synthetic 

stoical 

saurus 

sceptical 

scepticism 

symphony 

static 

satirical 

satire 

sub ... 

sadistic 

stereotypically 

stereophonic 

schizophrenia syrup  

sceptre  

stigma  

stigmatise  

stomach  

stomachs symptoms  

scorpio  

stash  

(stasis)  

stationery  

sardines  

spiral  

spirals  

spirally synchronise  

syrens  

sardonic symptomatic 

synthesised struggle 

stethoscope satanist  

semantic  

sematic 

star 

stars 

starring 

stereotyping 

sperm 

steroid 

static 

syntax 

syllable 

syllables 

symmetrical 

scope 

sympathies 

sympatheti-cal 

sympathetically 

school-boy 

school-girl 

scholarly 

scholars 

scholarship 

schoolmaster 

sea-plane 

strategem 

scandilize 

semantics 

semiotics 

statistically 

satirize 

satirizing 

spasm 

spasms 

 

     T. 

theatre  

theatrical theatricality  

thesis  

technigues  

three  

tragic  

tragedy  

tragedies 

tragically 

typist 

type 

types 

typically 

typing 

testosterone 

tyrannies 

tyranny 

telephone 

telephones 

telephoning 

telephoned 

topic 

topics 

term 

terms 

tons 

triumph 

triumphing 

triumphant 

triumphantly 

triumphants 

triumphalist 

talent 

talents 

talented 

theory 

theories 

theorist 

theore 

theorical 

theoretical 

theoretically 

theorization 

thrill 

thrills 

thrilled 

thriller 

thrilling 

tyrant 

tyrants 

tyrannical 

therapy 

therapist 

theological 

theologist 

theologian 

theologians 

technology 

technologies 

technical 

technological 

technicoloured 

technophobia 

technicians 

tech ... 

termonal 

taurus 

thermo 

tone 

tones 

trophy 

trophies 

throb 

thrombosis 

tactics 

tactician 

tactical 

telegraph 

tele ... 

trauma 

traumatic 

traumatised 

typhoid 
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typhoon 

trilogy 

trilogies 

tyrannosaurus 

thyroid 

tonnes 

tonic 

telescope 

telescopes 

titanic 

terminated 

technicalities 

telephonic 

telephonist 

telegraph 

telegraphed 

telegraphing 

telegram 

telegrams 

telescope telescopic 

telescoped 

teleprogrammes 

telescreens  

throne  

typescript  

typed 

typography terminal  

tremor  

tremulous trembling  

tunic  

tropic  

tropics  

tropical  

theme  

themed  

taxi (taximeter) 

thermoflask 

thermonuclear 

thermostat 

thermostatically 

throbbing therapeutic 

 
     U. 

unsympathetic 

unorthodox 

unorthodoxy 

undisclosed uranium 

undiagnosed 

unsceptical  

utopia uncharacteristic 

unsystematic 

ulcer 

urine 

urinal 

uncritical 

unarmed 

uncharacteristically 

 
V.   (NO  WORDS) 
 
W. (NO  WORDS) 

 

X.   xenophobia 

 

Y. (NO  WORDS) 

Z.  zealot 

 zone 

 zodiac 

 zealousy 

 zeal 

 zealous



 

 Συγκεντρωτικός πίνακας που δείχνει τον συνολικό αριθµό των διαφορετικών 

λέξεων από κάθε αλφαβητικό γράµµα των εντύπων που ερευνήθηκαν (τρία βιβλία και 

πέντε εφηµερίδες) που καλύπτουν το χρονικό διάστηµα από το 1948 έως το 2005. 

 

Α. 213 J. 2 S. 163 871 

Β. 48 Κ. 7 Τ. 129 564 

C. 178 L. 25 U. 16      314 

D. 85 Μ. 153 V. -- 1.749 

Ε. 141 Ν. 34 W. --  

F. 13 Ο. 56 Χ. 1  

G. 73 Ρ. 259 Υ. --  

Η. 82 Q. -- Ζ.       5  

Ι.       38 R.     28  314  

 871  564    

 

 

Α π ό  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  1 4 1 2  σ ε λ ί δ ω ν  ( 1 0 1 2  α π ό  

τ α  τ ρ ί α  β ι β λ ί α  κ α ι  4 0 0  α π ό  τ ι ς  π έ ν τ ε  ε φ η µ ε ρ ί δ ε ς )  

π ο υ  ε ξ ε τ ά σ τ η κ α ν  π ρ ο έ κ υ ψ ε  ό τ ι  ε ν τ ο π ί σ τ η κ α ν  

1 4 . 8 4 1  ε λ λ η ν ι κ έ ς  λ έ ξ ε ι ς  α π ό  τ ι ς  ο π ο ί ε ς  ο ι  1 . 7 4 9  

ή τ α ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς .  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 

1. ∆εν υπάρχει τυπωµένη σελίδα βιβλίου ή εφηµερίδας που να µην 

περιέχει έναν αριθµό ελληνικών λέξεων. 

2. Οι λέξεις που χρησιµοποιούνται καλύπτουν, όπως αναφέρθηκε και στην 

αρχή, όλο το γλωσσικό φάσµα. Λέξεις επιστηµονικές, τεχνολογικές, 

φιλολογικές, και καθηµερινής χρήσης. 

3. O µέσος όρος ΜΙΚΤΩΝ ελληνικών λέξεων που χρησιµοποιεί το καθένα 

από τα τρία βιβλία (µεταξύ 220 και 384 σελίδων) είναι 2.081 λέξεις. 

4. Ο µέσος όρος ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ λέξεων που χρησιµοποιεί το καθένα 

από τα τρία βιβλία είναι 493 λέξεις. 

5. Ο µέσος ορός ΜΙΚΤΩΝ ελληνικών λέξεων που χρησιµοποιεί η κάθε 

εφηµερίδα (καθηµερινών και κυριακάτικων) είναι 1.719 λέξεις. 

6. Ο µέσος όρος ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ λέξεων που χρησιµοποιεί η κάθε µία 

από τις πέντε εφηµερίδες είναι 502 λέξεις. 

7. Το σύνολο των ΜΙΚΤΩΝ ελληνικών λέξεων που χρησιµοποιούνται στα 

τρία βιβλία ανέρχεται σε 6.244 λέξεις. 

8. Το σύνολο των ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ελληνικών λέξεων που 

χρησιµοποιούνται από τα τρία βιβλία ανέρχεται στις 1.479 λέξεις. 

9. Το σύνολο των ΜΙΚΤΩΝ ελληνικών λέξεων που χρησιµοποιούνται 

ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ  και ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ανέρχεται 

στις 14.841 λέξεις. 

10. Το σύνολο των ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ λέξεων που χρησιµοποιήθηκαν ΑΠΟ 

ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ και ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ που ερευνήθηκαν 

ανέρχεται στις 1.749 λέξεις. 

11. Αν η Αγγλική Γλώσσα χρησιµοποιεί έναν τόσο µεγάλο αριθµό 

ελληνικών λέξεων , και αν υπολογίσει κανείς και πόσες ακόµα 

χρησιµοποιεί από τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες και δεν κινδυνεύει να 

αλλοιωθεί, τότε γιατί να λέµε ότι κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα της 

οποίας η πλαστικότητα και η ικανότητα αφοµοίωσης ξενικών λέξεων 

είναι απείρως πιο µεγάλη και πιο ανθεκτική. 
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12. Υπάρχει ένας σταθερός αριθµός ελληνικών λέξεων που 

χρησιµοποιούνται από τα τρία βιβλία και τις εφηµερίδες στην Βρετανία 

κατά τα τελευταία εξήντα χρόνια που σηµαίνει ότι η ελληνική γλώσσα 

δεν έχει χάσει την σπουδαιότητα της έναντι  της τόσο διαδεδοµένης 

Αγγλικής Γλώσσας. 

13. Το πιο πιθανό είναι η Ελληνική Γλώσσα να συνεχίσει να δανείζει 

λέξεις, ή εν πάση περιπτώσει να συνεχίσει να διατηρεί αυτόν τον αριθµό 

των λέξεων στην Αγγλική που δηµιουργεί ένα βαθµό αλληλοεξάρτησης 

των δύο αυτών γλωσσών. 

14. Η έλλειψη τόνων, η έλλειψη ισχυρής γραµµατικής, και η αθρόα εισροή 

λέξεων από διάφορες άλλες γλώσσες στην Αγγλική δεν την εµπόδισαν 

να διευρυνθεί και να διεθνοποιηθεί. Τούτο σηµαίνει ότι άλλα είναι τα 

αίτια συρρίκνωσης µιας γλώσσας, (η γνώµη, του συγγραφέα πάνω σ' 

αυτό το θέµα αναφέρεται στην αρχή του πρόλογου). 
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ΚΩΣΤΑΣ  ΣΠΑΝΟΣ 
 

Ερω και Ερωτας, 

δύο σπάνια ονόµατα των Θεσσαλών 

των νεωτέρων χρόνων µε αρχαιοελληνική προέλευση 

 

Η µελέτη των προθέσεων των θεσσαλικών µονών, η αρχαιότερη από τις 

οποίες είναι δηµιούργηµα της περιόδου 1520-1540, µας εντυπωσιάζει µε τον 

ονοµατολογικό πλούτο, τις ποικίλες µορφές των πολύ κοινών ονοµάτων 

(υποκοριστικά των βλαχόφωνων κ.λ.π.), την διαλεκτική µορφή των 

γυναικείων ονοµάτων (Αγόρω – Αγόρου, Ανθούλω – Ανθούλω, Κάλλω – 

Κάλλου) και την ύπαρξη µερικών σπανιότατων ονοµάτων, τα οποία έχουν ήδη 

εκλείψει πριν από πολλά χρόνια. Μεταξύ των σπανιότατων ονοµάτων 

συµπεριλαµβάνονται και τα γυναικεία Έρω και Ερώτω. 

 

Το όνοµα Έρω το συναντήσαµε τρεις φορές. Το 1520-1540 στον οικισµό 

Παρασκευή της ∆εσκάτης
105

, το 1613/1614 στην Καλλιθέα της Καλαµπάκας
106

 και το 

1720 στη Λάρισα
107

. Το όνοµα Ρώτω Ερώτω το συναντήσαµε δύο φορές στην 

Πεζούλα της Καρδίτσας, τον 16
ο
 αιώνα

108
, την µία φορά, και το 1592/1593

109
, την 

δεύτερη. 

 

Το γυναικείο όνοµα Έρω προέκυψε από το ανδρικό Έρως, το οποίο έφερνε και 

ένας µάρτυρας της Εκκλησίας µας, η µνήµη του οποίου τιµάται στις 25 Ιουνίου. Το 

όνοµα Έρωας είναι αρχαιοελληνικό. Στις αρχαίες επιγραφές των πόλεων της 

Κεντρικής Ελλάδας αναφέρεται έξι φορές: µία στη Λοκρίδα, µία στη Φωκίδα, τρεις 

στη Λάρισα και µία στο Ευύδριο των Φαρσάλων
110

. 

Το όνµα Ρώτα < Ερώτω έχει και αυτό αρχαιοελληνική προέλευση, σις αρχαίες 

                                                           
105

 Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισµοί και τα ονόµατα των αφιιερωτών τους στην πρόθεση 401 

του Μεγ. Μετώρου (1520-1540)», Θεσσαλικό Ηµερολόγιο, 44 (Λάρισα 2003) 164. 
106

 Κώστας Σπανός, «Οι Θεσσαλικοί οικισµοί και τα ονόµατα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 215 

της Μονής του Βαρλαάµ (1613/1614-19
ος

 αι.)», Θεσσαλικό Ηµερολόγιο, 24 (1993) 153. 
107

 Χαρίτων Καρανάσιος «Κατάστιχο Λάρισας του 1720 στη Μονή Ιβήρων», Θεσσαλικό Ηµερολόγιο, 

53 (2008) 246. 
108

 Κώστας Σπανός, «Ιστορικά στοιχεία για τους οικισµούς Πεζούλα και Κρυονέρι της Καρδίτσας (16
ος

 

– 18
ος

 αι.)», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, 10 (Καρδίτσα 2008) 17. 
109

 Κώστας Σπανός «Οι θεσσαλικοί οικισµοί και τα ονόµατα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 421 

του Μεγ. Μετεώρου (1592/1593-19
ος

 αι.)», Θεσσαλικό Ηµερολόγιο, 33 (1998) 126. 
110

 Ρ.Μ. – E. Matthews, A Lexicon of Greek Personal Names, v. III. B. Centrol Greece: From the 

Megarid to Thessaly, The British Academy, Clarendon Press Oxford, Oxford 2000, 145. 
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επιγραφές της προαναφερόµενης περιοχής αναφέρονται τα γυναικεία ονόµατα 

Ερωτίνη, Ερώτιον και Ερωτίς
111

. 

Κλείνοντας αυτό το σύντοµο άρθρο θα παραθέσουµε την επιγραφή του 

Ευυδρίου, η οποία είναι του 2
ου

 αι. π.Χ. και αποτελείται από τους παρακάτω τέσσερις 

στίχους
112

: 

Λ(ούκιος) ’Οείβιος Έρ 

ως και Φορ 

τουνάτα Ευ 

τυχίδος Ερ 

ωτα τον υόν. 

Πρόκειται για µία απλή επιτύµβια στήλη, στην οποία αναφέρεται ότι ο Λούκιος 

Οείβιος Έρως και η Φορτουνάτα, η θυγατέρα του Ευτυχίδη, έθαψαν εκεί τον γιο τους 

Έρωτα.  
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KΩΣΤΑΣ ΝΟΥΣΗΣ 

 

Θάνατος: µια απλή διάβαση 

 

     ∆εν είναι, πιστεύω, συνηθισµένο να µεταβαίνεις µέσα σε ένα χρόνο σε αρκετές 

κηδείες οικείων και συγγενικών προσώπων, όπως συνέβη σε εµένα φέτος. Ίσως αυτό 

θεωρηθεί ατυχία µε το κοσµικό βλέµµα, όπως και είναι από µια αντικειµενική οπτική 

γωνία. Όµως µόνο από µία και όχι στην πληρότητά του. Αφορµώµενος προσωπικά 

από τις προαναφερθείσες περιστάσεις που µε έφεραν για λίγο κοντά στο γεγονός του 

θανάτου - που είναι το πιο βέβαιο της ζωής - καταθέτω κάποιες σκέψεις 

προσπαθώντας να προσεγγίσω κυρίως πνευµατικά το πιο σοβαρό µυστήριο της 

ανθρώπινης ιστορίας.  

 

     Τίθεται λοιπόν το πρώτο ερώτηµα: ο θάνατος είναι µόνο ένα βιολογικό γεγονός; 

Με την κατάπαυση της σωµατικής λειτουργίας της ανθρώπινης υπόστασης ανακύπτει 

το θέµα της ουσίας της ολότητος του ανθρώπου. Τι είναι ο άνθρωπος; Μια απλή 

βιολογική µηχανή; Ένας απλός σάκος από νερό και οστά; Ένα ακόµα ανώτερο 

θηλαστικό στη βιολογική αλυσίδα του επιγείου οικοσυστήµατος; Η αλήθεια είναι ότι 

η ανθρώπινη προσωπικότητα, ορωµένη στην ιστορία της αλλά και στην καθηµερινή 

πράξη, δίνει στοιχεία και για το κτηνώδες του ανθρώπου αλλά και στοιχεία για αυτό 

το «άλλο», το πνευµατικό, όπως είθισται να ονοµάζεται.  

 

     Οι θεωρίες είναι πολλές και δεν υπάρχει λόγος στη σύντοµη αυτή µελέτη να 

αναπτυχθούν λεπτοµερώς. Μπορούν όµως να ταξινοµηθούν χοντρικά σε αυτούς που 

πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής και σε αυτούς που δεν πιστεύουν. Βέβαια και 

αυτοί που πιστεύουν στην ύπαρξη ψυχής διαφοροποιούνται στο θέµα της ουσίας της.  

Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι αρχαίοι Έλληνες  πίστευαν σε ένα είδος ψυχής που 

επιβιώνει µετά το θάνατο του σώµατος. Το ίδιο πρεσβεύουν και οι θεωρίες της 

µετενσαρκώσεως αλλά µε διαφορετικές παραµέτρους.   

 

     Περνάµε λοιπόν στο δεύτερο ερώτηµα. Εφόσον δεχτούµε το διφυές του 

ανθρώπου, τότε ποια είναι η κατάσταση της ψυχής µετά το θάνατο; Και στο σηµείο 

αυτό οι θεωρίες και οι δοξασίες έχουν φοβερές παραλλαγές αλλά και µπορούν άνετα 
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να κατηγοριοποιηθούν µε βάση τις κύριες οµοιότητές τους. Μπορούµε να δούµε 

εποµένως αυτούς, αρχαίους και σύγχρονους, που πιστεύουν στη διατήρηση µιας 

ενσυνείδητης  κατάστασης της ψυχής µετά το χωρισµό από το σώµα και τους άλλους 

που δέχονται µια ασυνείδητη κατάσταση ή και «θάνατο» της ψυχής µαζί µε το σώµα 

(θνητοψυχίτες). Επί παραδείγµατι οι χριστιανοί αλλά και παγανιστές της Αφρικής 

πιστεύουν σε µια εν πλήρει συνειδήσει ζωή της ψυχής µετά την αποχώρησή της από 

το σαρκίο, ενώ οι µάρτυρες του Ιεχωβά σε µια πολύ βαθιά νάρκωσή της.  

 

Βέβαια το πιο ουσιαστικό και καίριο ερώτηµα είναι η διάρκεια και η ποιότητα της 

ζωής της ψυχής, εφόσον αυτή διατηρεί το αθάνατο µετά το βιολογικό πέρας της 

ενσάρκου παρουσίας της. Ποιος όµως θα µας απαντήσει σε όλα αυτά; Στην απάντηση 

του ερωτήµατος αυτού υπάρχουν δύο µόνο δρόµοι, εφόσον θέλουµε να είµαστε 

έντιµοι µε τον εαυτό µας κυρίως, που είναι και  το σηµαντικότερο ως η πιο ειλικρινής 

εν γένει στάση ζωής. Οι δύο λοιπόν αυτοί δρόµοι είναι ο ένας της πίστης και ο άλλος 

της εµπειρίας. Ο απόστολος Παύλος ανήκε, σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, στη 

δεύτερη κατηγορία. Κανείς δε θα µπορούσε να πει τη φοβερή φράση «την επιθυµίαν 

έχων εις το αναλύσαι και συν Χριστώ είναι» (Φιλιπ. α΄ 23) αν δεν είχε τη βεβαιότητα 

της µετάβασης σε µια άλλη µεταθανάτια πραγµατικότητα κοντά στον αγαπηµένο του 

Ιησού. Αν συγκρίνουµε τη στάση του µε την τροµοκρατία που υφίστανται όλοι στην 

είδηση και µόνο µιας ασθενείας και της πιθανότητας ενός επικείµενου θανάτου, τότε 

είµαστε σίγουροι ότι ο Παύλος κάτι έζησε, ώστε να µιλάει κατ' αυτό τον τρόπο. Οι 

περισσότεροι σαφώς ανήκουµε στην άλλη κατηγορία, όπου θα στηριχθούµε είτε στις 

προσωπικές του έκαστος δοξασίες και απόψεις είτε σε δογµατικές παραδόσεις 

κάποιας θρησκείας την οποία διαλέγει ο καθένας είτε κληρονοµικά είτε µετά από 

προσωπική έρευνα είτε και µε συνδυασµό των δύο αυτών παραγόντων.  

      

Προσωπικά πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και άρα η µόνη αλήθεια, 

όπως ρητά ο ίδιος διακήρυξε. Με βάση λοιπόν τα λεγόµενα του ίδιου του Θεού και 

την εµπειρία των Αγίων του στα πλαίσια της ορθόδοξης παράδοσης του 

χριστιανισµού και µακριά από πεπλανηµένες θεωρίες αλλόδοξων χριστιανικών 

οµολογιών (π.χ. το καθαρτήριο πυρ των ρωµαιοκαθολικών) πιστεύουµε τις 

ακόλουθες βασικές αρχές για το θάνατο και τα µετά από το θάνατο:  

 

.       Ο άνθρωπος είναι «το όλον» µιας µυστηριακής συνάφειας ενός υλικού (σώµα), 
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ενός πνευµατικού (ψυχή) στοιχείου και της ενυπαρχούσης σε αυτά Χάριτος του 

Τριαδικού Θεού. Ο σωµατικός θάνατος εποµένως είναι απλώς ο χωρισµός ψυχής και 

σώµατος.  

 

.       Η ψυχή (ή πνεύµα) του ανθρώπου είναι όχι φύσει, αλλά κατά χάρη αθάνατη, 

επειδή µε απλά λόγια έτσι θέλει ο Θεός και την κρατάει αιωνίως αθάνατη. Κατά 

συνέπεια αποχωρεί από το σώµα του τεθνεώτος, το οποίο αρχίζει να αποσυντίθεται.  

 

.       Η συνείδηση και οι πνευµατικές εν γένει λειτουργίες του ανθρώπινου προσώπου 

εξαρτώνται κατά βάση από την ψυχή του, η οποία τα εκδηλώνει και µέσω του 

σώµατος, όσο είναι συνδεδεµένη µε αυτό. Με το θάνατο εποµένως διατηρεί ο 

άνθρωπος τη συνείδησή του  και µάλιστα οι πνευµατικές του λειτουργίες (π.χ. 

αντίληψη, µνήµη) εντείνονται και ισχυροποιούνται, διότι η σύνδεση µε το πτωτικό-

φθαρτό σώµα περιόριζε αρκετά τις δυνατότητες της ψυχής.  

 

.       Όταν λοιπόν η ψυχή εξέρχεται του σώµατος, κατευθύνεται προς το ∆ηµιουργό 

της µέσα από µια όχι ανώδυνη πορεία. Συναντά τα πεπτωκότα πνεύµατα (δαίµονες) 

και «κρίνεται» ανάλογα µε τη σχέση της µε το Θεό. Έτσι άλλες ψυχές πλησιάζουν και 

ενώνονται µε την πηγή της αληθινής ζωής και ευτυχίας, δηλαδή µε το  Θεό 

(συµβολικά η κατάσταση αυτή ονοµάζεται παράδεισος)  και άλλες αποξενώνονται µε 

τραγικές συνέπειες (κόλαση).  

 

.     Μετά από άγνωστο χρονικό διάστηµα ο Κύριος θα επανέλθει (∆ευτέρα 

Παρουσία) και θα γίνει η ανάσταση όλων των νεκρών και η τελική κρίση των 

ανθρώπων. Ανάσταση σηµαίνει επανένωση της ψυχής µε το σώµα, το οποίο όµως θα 

είναι πλέον ανακαινισµένο και δεν θα υπόκειται στους νόµους της φθοράς και του 

θανάτου.  

 

.      H αθανασία της ψυχής διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο το γεγονός της ανάστασης 

και ανακαίνισης του ίδιου ανθρώπου και όχι µιας εκ νέου δηµιουργίας του. 

Λειτουργεί η ψυχή τρόπον τινά ως το καλούπι πάνω στο οποίο θα προσαρµοσθεί το 

αναστηµένο σώµα ενός εκάστου.  

 

.     Μετά την τελική κρίση - που θα επακολουθήσει µετά τη γενική ανάσταση όλων 
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ανεξαιρέτως των ανθρώπων - η κατάσταση στην οποία θα περιέλθει ο κάθε άνθρωπος 

χωριστά δεν θα επιδέχεται πλέον αλλοίωση. Η αιωνιότητα της ευδαίµονος εν Θεώ 

ζωής ή της κόλασης αποτελεί µάλιστα ένα ισχυρό µυστήριο που προσκρούει έντονα 

στις αντιλήψεις µας αναφορικά µε ένα Θεό αγάπης και πατέρα όλων. Μήπως όµως 

όλα τα µυστήρια δεν έρχονται πολλάκις σε αντίφαση µε τη λογική µας ή και τα 

συναισθήµατά µας;  

 

  Μετά από τα προαναφερθέντα καθίσταται φανερό ότι ο θάνατος και  τα περί 

αυτόν είναι περισσότερο ένας µύθος και µια ιδέα παρά µια πραγµατικότητα. Ίσως η 

καλύτερη µελέτη που συνετάχθη τα τελευταία χρόνια για τα εν λόγω ζητήµατα είναι 

το βιβλίο του ιεροµονάχου Σεραφείµ Ρόουζ «η ψυχή µετά το θάνατο» (εκδ. 

Μυριόβιβλος) στο οποίο αναλύονται εκτενώς διάφορες µεταθανάτιες εµπειρίες και 

άλλα συναφή θέµατα. Το βασικό πρόβληµα δεν είναι ο θάνατος, που αποτελεί απλώς 

µια διάβαση σε µια άλλη διάσταση ύπαρξης, αλλά τα µετά το θάνατο τεκταινόµενα, 

τα οποία και είναι καθοριστικά για την αιώνια ποιότητα ζωής του καθενός µας.  

 

     Για τους λόγους αυτούς η Εκκλησία κάνει λόγο συµβολικά για κοίµηση, που 

ουσιαστικά σηµαίνει µετάσταση  του αποβιώσαντος σε µια άλλη κατάσταση 

ενσυνείδητης πραγµατικότητας. Χαρακτηριστικά  έλεγε ένας σύγχρονος άγιος, ο 

γέροντας Πορφύριος: «ο θάνατος δεν είναι τίποτε φοβερό. Είναι σαν να ανοίγεις µια 

πόρτα και να περνάς σε άλλο δωµάτιο, σαν να διαβαίνεις µια γέφυρα και να 

βρίσκεσαι σε λίγο στην απέναντι όχθη. Ουσιαστικά κλείνουµε τα µάτια και τα 

ανοίγουµε στην αιωνιότητα».  

 

     Αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, αν όλα τελειώνουν στο χώµα, αν ο άνθρωπος περνάει 

τόσο κόπο, κάνει τόσα πράγµατα και όνειρα, διέρχεται από τόσες δυσκολίες, πόνους 

και ασθένειες και τελικά καταλήγει να γίνει τροφή σκωλήκων και λίπασµα, τότε όλα 

είναι περισσότερο από µάταια. Τότε είναι το τραγικότερο ον στο σύµπαν και µάλιστα  

η έννοια της τραγικότητος στην προκειµένη περίπτωση είναι ισχνή, για να περιγράψει 

το γεγονός αυτό. Εµείς όµως είµαστε ευτυχείς διότι «έστι Θεός» και «προσδοκούµεν 

ανάστασιν νεκρών και ζωήν του µέλλοντος αιώνος».  

 

     ∆υστυχώς η εκπαίδευση στη χώρα µας έχει λάβει ένα στυγνό χρησιµοθηρικό 

χαρακτήρα και έχει απογυµνωθεί από το βαθύτερο πνευµατικό σκέλος της παιδείας 



 207

που οφείλει να µεταδώσει στη νέα γενιά. Πόσο σήµερα εµείς οι εκπαιδευτικοί 

προβληµατίζουµε τους νέους για τα ουσιώδη της ζωής; Για πόσο θα κλείνουµε τα 

µάτια  και θα στρουθοκαµηλίζουµε στο πιο αινιγµατικό πρόβληµα της ζωής, όπως 

είναι ο θάνατος; Τι µήνυµα περνάµε στους µαθητές, αλλά πρωτίστως τι απάντηση 

δώσαµε για τα θέµατα αυτά στον ίδιο µας τον εαυτό; Πόσο µπορεί τελικά έκαστος να 

ζει στην αυταπάτη και να απωθεί αυτά που θα συναντήσει αναπόφευκτα; Πότε θα 

ανδρωθεί επιτέλους ο πνευµατικά νήπιος άνθρωπος του αιώνα µας;  

 

     Κλείνοντας τις σύντοµες αυτές σκέψεις σκέφτοµαι αυτή την πύλη που όλοι θα 

διαβούµε µια µέρα. Πολλοί διάγουµε ασκόπως µια ανούσια ζωή και ανυποψίαστοι 

φεύγουµε για έναν άλλο κόσµο όπου έκπληκτοι συναντάµε µια ετέρα κατάσταση που 

όλοι µεν υποπτευόµαστε αλλά  όµως φοβόµαστε να την προσεγγίσουµε και να την 

τακτοποιήσουµε. Θέλω, τέλος, και από το εκπαιδευτικό αυτό βήµα, που µου κάνει 

την τιµή να µου δίνει χώρο να απευθύνω τις ταπεινές µου σκέψεις, να χαιρετήσω τα 

προσφιλή µου πρόσωπα που προσφάτως ανεχώρησαν από κοντά µας και ειδικά τον 

πνευµατικό µου πατέρα γέροντα Σεραφείµ και το σαρκικό µου πατέρα Χρήστο και να 

τους ευχηθώ εξ όλης καρδίας: καλή ανάπαυση και καλή ανάσταση.   
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ 

 

Το σχολείο µπορεί… 

 

Το κουδούνι χτύπησε και πάλι. Το προσκλητήριο έγινε και µια χαραµάδα 

αισιοδοξίας για ζωή και αγάπη φάνηκε. Μια ευχάριστη µουσική νότα στην 

κουραστική καθηµερινότητά µας, έφτασε στ΄ αυτιά µας. 

 

Μια πρόσκληση ευχάριστη για παιχνίδι, µάθηση, αληθινή γνώση και 

επικοινωνία πήραµε. Ένας ήχος γλυκός και απαλός, µας µετέφερε µηνύµατα αγάπης 

και αρετής για τη ζωή, για έναν άλλο τρόπο ζωής και υψηλές κατακτήσεις. 

Μια πρόσκληση ευλογηµένη και πολλά υποσχόµενη αφού συνοδεύεται µε τις ευχές 

κα παρακλήσεις της εκκλησίας µας που δέεται ψάλλοντας την ώρα του αγιασµού 

«…νιούς φωτός αυτούς ανάδειξαν…» ακούστηκε. 

 

Μια µέρα γιορτής, µέρα ελπίδας και προσδοκίας, πως κάτι µπορεί ν΄ αλλάξει, 

ζήσαµε. Τούτο δεν είναι ουτοπία, που βολεύει πολλούς να το λένε και να 

παραιτούνται των προσπαθειών για συνεχή αγώνα. Το σχολείο µε το πρόγραµµά του, 

τα µορφωτικά του αγαθά, το µορφωτή του δάσκαλο και όλο το περιβάλλον του, µε το 

περίσσευµα της αγάπης και του ενδιαφέροντος για το παιδί που το διακρίνει και την 

ειλικρινή συνεργασία της οικογένειας, µπορεί να το πραγµατώσει. 

 

Να µορφώσει πολίτες φωτός και όχι σκότους. Που να ζουν, να στοχάζονται, 

να κινούνται και να δηµιουργούν µέσα στο φως της αλήθειας της αγάπης, της 

σεµνότητας και της διακονίας. Αυτό το φως που θυµίζει στον άνθρωπο ότι δεν φέρει 

µέσα του µόνο το ανθρώπινο στοιχείο, αλλά και το Θείο που τον οδηγεί στο φως της 

Ανάστασης! 

 

Αυτό το παιδί µπορεί να αλλάξει την κοινωνία και µε τον πνευµατικό του 

οπλισµό να την απαλλάξει από τα σκάνδαλα – ηθικά, οικονοµικά και άλλα και από τα 

µεγάλα ελλείµµατά της. Αυτό το παιδί µπορεί να βοηθήσει την οικογένεια που 

σήµερα δυστυχώς αποδοµείται και παραδοµένη στους παραδείσους της τηλεόρασης, 

γίνεται άθελά της ίσως, «εστία θανάτου» πνευµατικού και ψυχικού. 
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Αυτό το παιδί µπορεί να δώσει πρότυπα ζωής. Αυτό το παιδί, µε ορθό 

προσανατολισµό και οδοδείκτες, µπορεί ν΄ αποφύγει τον κίνδυνο του θανάτου που 

σκορπά η κοινωνία του σήµερα µε τα ναρκωτικά της και να σώσει τον νέο από τη 

βελόνη του ψεύτικου παραδείσου. 

Αυτό το παιδί συµφιλιωθεί µε το περιβάλλον του και θα το αγαπήσει αφού θα βρίσκει 

στην αυτάρκειά του, την ευτυχία του. Θα έχει ιδανικά, θα υπηρετεί και θα σέβεται το 

αξιακό του σύστηµα, δεν θα υποβαθµίζει και δεν θα υποτιµά θεσµούς, αρχές και 

αξίες. Αυτό το παιδί θα γίνει ο αυριανός άρχοντας που δεν θα νιάζεται για το χρήµα, 

την εξουσία και τη δόξα παρά µονάχα για το πώς το «ψωµί» θα φτάνει για όλους που 

έχουν δικαίωµα στη ζωή και τα αγαθά της και θα λύνει τις διαφορές µε τη λογική και 

όχι µε τη ρώµη του σώµατος, µε το διάλογο και όχι µε τη λόγχη! 

 

Αυτό το παιδί το έχουµε ανάγκη όλοι µας. Πολιτεία, οικογένεια, εκκλησία, 

θεσµοί και φορείς. Ας το βοηθήσουµε να γεµίσει τη ζωή του µε χρώµατα χαράς, 

αισιοδοξίας και αγάπης για τον κόσµο και τον ∆ηµιουργό ταυ. Ένα κόσµο όπου ο 

άνθρωπος θα είναι φίλος και όχι λύκος προς τον συνάνθρωπό του. ¨Ένα κόσµο που 

θα συµπονά στον πόνο του άλλον, που θα στενοχωριέται σαν βλέπει ένα λουλούδι να 

πεθαίνει κι ένα αστέρι να χάνεται… 
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΗΣ 

 

Άλλοτε και τώρα 

 

1 

Κάποτε ήταν αγνές οι παροχές της φύσης, 

το περιβάλλον υγιές για όλους και για µένα. 

Τώρα µε πνίγουν αφειδώς ποικίλες αποφύσεις, 

βουλιάζω στα λασπόνερα, ζω µε µεταλλαγµένα! 

 

2 

Κάποτε έρρεε µεστός ο λόγος, η κουβέντα, 

µα ύστερα τα SMS πληµµύρισαν την πλάση, 

στερέψαν τα πολύτιµα της γλώσσας ντοκουµέντα, 

η λέξη έγινε χλωµή, κοντεύει να γεράσει! 

 

3 

Κάποτε περισσεύανε λουκέτα και αµπάρες, 

τα σύνορα αφύλαχτα, τα τείχη γκρεµισµένα. 

Τώρα απογυµνώθηκα, µε ζώνουν οι λαχτάρες, 

κλειδώνω απ΄ το σούρουπο, φοβάµαι και εµένα! 

 

4 

Κάποτε γνώριζα πολλούς στης γειτονιάς τα µήκη. 

Τώρα τα τείχη υψώθηκαν αµείλικτα µπροστά µου, 

ζητάνε όρους θλιβερούς, στο όραµά µου νοίκι 

και µ΄ απειλούν ασύστολα, χτίζουν τη µοναξιά µου! 

 

5 

Κάποτε έβλεπα δικούς και φίλους στο σεργιάνι 

και ο περίπατος γιορτή τ΄ απόγιοµα συνήθως. 

Τώρα σκουριάσαν οι θεσµοί, ο χρόνος δε µου φτάνει, 

γίναµε όλοι µας βουβοί και ξένοι µεσ΄ στο πλήθος. 
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6 

Κάποτ΄ εγώ τον ύπνο µου αµέριµνος ρουφούσα 

και τους καρπούς της νιότης µου σκορπούσα µε µεράκι. 

Τώρα τις νύχτες µ΄ ενοχλεί η ερεβώδης Μούσα 

µε τρώει ακατάπαυστα της έγνοιας το σαράκι. 

 

7 

Κάποτε ήθελα πολύ να γίνω σαν εµένα 

κι ύστερ΄, αφού µεγάλωσα και πια δεν ωριµάζω, 

βρήκα τα όνειρα στυφά, λιπόθυµα, στειµµένα. 

Τώρα αρνούµαι να΄ µια εγώ, δεν θέλω να µου µοιάζω! 
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ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ 

 

 

 

 

Συλλογικό έργο, «Αφανείς, Γηγενείς, Μακεδονοµάχοι (1903 – 
1913)», εκδ.  «University Studio Press», Θεσσαλονίκη, 2008.  

 

Τιµώντας εµπράκτως τη φετεινή (104
η
) επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα - η 

οποία τιµάται τη πρώτη Κυριακή, µετά την 13 Οκτωβρίου, ηµέρα του µαρτυρικού 

θανάτου του µακεδονοµάχου Παύλου Μελά, εν έτει 1904) - η Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) παρουσίασε, σε ειδική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στα 

γραφεία της, στην Θεσσαλονίκη (12/10/2008), τη συλλογική επιστηµονική µελέτη 

«Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι 1903 – 1913», η οποία εκπονήθηκε από 

πανεπιστηµιακούς καθηγητές και κυκλοφόρησε, για λογαριασµό της Ε.Μ.Σ., από τις 

εκδόσεις «University Studio Press». 

Η έρευνα στα αρχεία, συχνά άγνωστα, και στις διάσπαρτες, συνήθως 

δυσεύρετες, πηγές των πληροφοριών διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια. Υπό την 

εποπτεία του εφόρου της Βιβλιοθήκης Ιωαν.  Κολιόπουλου, καθηγητή της Νεώτερης 

Ιστορίας στο ΑΠΘ και την άοκνη επιµέλεια του Ιακ. Μιχαηλίδη, επίκουρου καθηγητή 

της Νεώτερης Ιστορίας στο ΑΠΘ, εργάσθηκαν σκληρά οκτώ ειδικοί επιστήµονες 

ερευνητές και το τελικό αποτέλεσµα έγραψε ο ιστορικός Κων.  Παπανικολάου.  
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Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, µετά ένα αιώνα σιωπής, έρχονται στη 

δηµοσιότητα οι γηγενείς Μακεδόνες αγωνιστές, µάρτυρες και ήρωες του επικού 

εκείνου αγώνα για την υπεράσπιση της γενέτειράς τους Μακεδονίας, της 

ιδιοπροσωπίας τους και της εθνικής ελληνικής ταυτότητάς τους. Στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους οι γηγενείς παρέµεναν έως σήµερα αφανείς. Απογράφονται 

συστηµατικά σε 465 πόλεις, κώµες και χωριά της Μακεδονίας περισσότεροι από 

τρεις χιλιάδες. Τα ονόµατα δηµοσιεύονται κατ’ αλφαβητική σειρά, κατά νοµό και 

τόπο, µε σύντοµες πληροφορίες για τη δράση του καθενός και παραποµπή στην πηγή 

των πληροφοριών. Έτσι, η Μακεδονία και η επιστήµη της Ιστορίας αποκτούν ένα 

εύχρηστο και πλήρως τεκµηριωµένο επίτοµο Λεξικό των Αφανών Γηγενών 

Μακεδονοµάχων, το οποίο αποτελεί πολύτιµη συνεισφορά στην ιστορική αλήθεια, 

στην επιστηµονική έρευνα και στην κληρονοµιά των µακεδονικών οικογενειών και 

χωριών.  

* Προλογίζοντας το βιβλίο ο παλαίµαχος δηµοσιογράφος – ιστορικός και  

πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. Νικ. Μέρτζος γράφει ότι «ο Μακεδονικός Αγώνας,  ο οποίος 

υπήρξε αυθόρµητος, αυτοφυής και αυτοθυσιαστικός, παρασιωπήθηκε και 

παραποιήθηκε όσον ουδείς άλλος επί τόσον πολύν καιρό από το επίσηµο κράτος και 

τη πρωτεύουσά του – το κέντρο όλων των αποφάσεων. «Στη συντριπτική πλειοψηφία 

τους οι γηγενείς Μακεδόνες ήρωες και µάρτυρες του αγώνα, βυθίσθηκαν», όπως 

υπογραµµίζεται, «στη λησµονιά και, µετά έναν αιώνα, αφέθηκαν άγνωστοι έως και 

τις µέρες µας. Έτσι, παρ’ όσα πλούσια πράγµατι δηµοσιεύµατα επακολούθησαν συν 

τω χρόνω, αργά, η ανθρωπογεωγραφία του αγώνος παραµένει ανολοκλήρωτη. Έτσι, 

όµως», επισηµαίνει ο πρόεδρος της Ε.Μ.Σ., «εµπεδώνεται η ψευδής εντύπωση ότι ο 

Μακεδονικός Αγώνας υπήρξε δήθεν υπόθεση σχετικά ολίγων που οι περισσότεροί 

τους µάλιστα ανήλθαν στη Μακεδονία από την λοιπή Ελλάδα και αγωνίσθηκαν για 

τη Μακεδονία και για τους Μακεδόνες ερήµην σχεδόν των Μακεδόνων!».  

Μιλώντας έξω απ’ τα δόντια, ο κ. Μέρτζος τονίζει ότι «αυτή η εντύπωση 

απέχει έτη φωτός από την αλήθεια....», καλώντας Ελληνες και ξένους ιστοριογράφους 

να αναδείξουν την κυριαρχική, αλλά αποσιωπούµενη, προσφορά των γηγενών 

Μακεδόνων, αναδεικνύοντας, επιτέλους, εν ονόµατι της αληθείας,  τη θυσία και 

µαρτυρία των γηγενών, των ντόπιων Μακεδόνων, τον αγώνα που έδωσαν, 

πρωτοστατώντας – αυτοί, οι αφανείς µακεδόνες ήρωες, και όχι άλλοι, της λοιπής  
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Ελλάδος – να παραµείνει η ιερή µακεδονική γη, γη της Ελλάδας.  Εκπληρώνοντας 

αυτό το οφειλόµενο χρέος προς τους αφανείς ντόπιους µακεδονοµάχους η Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών µας χαρίζει αυτό το εξαιρετικό, επιστηµονικό πόνηµα. Ο,τι 

καλύτερο για µια επέτειο, ως τιµή στην ιερή µνήµη των αφανών ηρώων του 

Μακεδονικού Αγώνα.    

ΧΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
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Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα 

(Νανάκη), «Η Εκκλησία και ο Ελευθέριος Βενιζέλος»,  εκδ. «Βάνιας» & 
Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Θεσσαλονίκη, 
2008. 

 

 

Την συνολική εικόνα της πολιτικής και προσωπικής σχέσης που αναπτύχθηκε 

µεταξύ του µεγάλου Ελληνα πολιτικού Ελευθερίου Βενιζέλου και της 

Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας καταγράφει το νέο βιβλίο του καθηγητή Εκκλησιαστικής 

Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και µητροπολίτη 

Αρκαλοχωρίου (Κρήτης) κ. Ανδρέα (Νανάκη), το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε από 

τις εκδόσεις «Βάνιας» Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών 

και Μελετών «Ελευθέριος  Κ. Βενιζέλος».   

 

Το νέο βιβλίο του σεβασµιωτάτου διακρίνεται για την πρωτοτυπία του, καθώς 

πραγµατεύεται τη σχέση Ελευθερίου Βενιζέλου και Εκκλησίας, ένα ζήτηµα της 

νεώτερης ελληνικής ιστορίας το οποίο µέχρι τώρα δεν είχε µελετηθεί σε βάθος, όπως 

τώρα επιχειρείται µε αυτή την ερευνητική δουλειά του σεβ/του κ. Ανδρέα.   

Πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο το οποίο έρχεται να καλύψει ένα µεγάλο κενό στη 

βιβλιογραφική παραγωγή µιας µεγάλης και λίαν σηµαντικής θεµατικής περιοχής της 

νεώτερης ιστορίας µας, καθώς, παρά την ύπαρξη αφθονίας πηγών και της 

δηµοσίευσης αξιόλογων µελετών και άρθρων δεν είχαµε µέχρι σήµερα µια 

επιστηµονική ιστορική σύνθεση της σχέσης Βενιζέλου - Εκκλησίας, σαν αυτή που 

µας παραδίδει ο µητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου της 
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Εκκλησίας της Κρήτης  κ. Ανδρέας. Ο οποίος, σηµειωτέον, ως πανεπιστηµιακός - 

καθηγητής Α’ βαθµίδας - κατέχει την έδρα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του 

Νεώτερου Ελληνισµού, στο τµήµα Θεολογίας του ΑΠΘ  

 

Μέσα από τα γραφόµενα του βιβλίου αναδεικνύονται και φωτίζονται πτυχές 

της ζωής και του έργου του µεγάλου πολιτικού, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό για 

την πορεία της Εκκλησίας. Παρουσιάζεται, επίσης, η µεγάλη προσφορά του 

οραµατιστή ηγέτη στην οργάνωση, την πρόοδο της Εκκλησίας και εν γένει η 

συµβολή του σε µία σειρά εκκλησιαστικών θεµάτων. Η ιστόρηση της σχέσης του 

Βενιζέλου µε την Εκκλησία, έχει αφετηρία την εποχή της τελευταίας 

απελευθερωτικής επανάστασης της Κρήτης από τον τουρκικό ζυγό, το 1897, και 

περατώνεται µε την παρουσίαση της τελευταίας περιόδου της πρωθυπουργίας του 

(1928 – 1932). Μέσα απ’ τις σελίδες του βιβλίου ξεπηδούν γεγονότα που συντάραξαν 

την Ελλάδα καθώς και προσωπικότητες που διεδραµάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο την 

εποχή εκείνη. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο συγγραφέας στη τελευταία πρωθυπουργία 

του Βενιζέλου η οποία συνοδεύεται από µεγάλες µεταρρυθµίσεις και 

πραγµατοποιήθηκαν και στο χώρο της Εκκλησίας: από την ίδρυση του ΤΑΚΕ 

(ταµείου ασφαλίσεως κληρικών Ελλάδος), την ψήφιση του Καταστατικού Χάρτη της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, µέχρι τη ρύθµιση του καθεστώτος των Μητροπόλεων των 

λεγοµένων «Νέων Χωρών», δηλαδή των περιοχών της Μακεδονίας, της Ηπείρου, των 

νήσων του Αιγαίου, που απελευθερώθηκαν στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέµων 

και οι οποίες µέχρι τότε ανήκαν στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου.  

 

Υπενθυµίζουµε ότι το θέµα των Μητροπόλεων των «Νέων Χωρών» ταλάνισε 

και πρόσφατα (2000 – 2004) τις σχέσεις της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος µε 

το Οικουµενικό Πατριαρχείο, αλλά, τελικά, η εξισορρόπηση της σχέσης τους 

στηρίχθηκε εκ νέου  στη Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928, (µε την οποία 

προβλέπεται η πνευµατική εποπτεία των µητροπόλεων των Ν.Χ. από το Πατριαρχείο 

και η επιτροπική διοίκησή τους από την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος), η οποία 

Πράξη είχε υιοθετηθεί από την κυβέρνηση του Βενιζέλου, δια της ψηφίσεως και 

σχετικού  νόµου  (ν. 3615/1928).  

 

Επίσης φωτίζεται µε ιστορικά ντοκουµέντα η ακυρότητα – από απόψεως 
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εκκλησιαστικής - της πράξης του «αναθέµατος» εις βάρος του Βενιζέλου (1916) από 

οµάδες φιλοβασιλικών επιστράτων και µερίδα αρχιερέων και κληρικών. Σε σχετική 

µε το περιστατικό αυτό (το «ανάθεµα») επιστολή την οποία απηύθυνε στις 23 Ιουλίου 

1930 προς τον Βενιζέλο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστοµος (Παπαδόπουλος) 

και την οποία δηµοσιεύει το βιβλίο, επισηµαίνεται ότι  « (...) δεν υπήρξεν η ανόσιος 

εκείνη πράξις εκκλησιαστική, καθώς δεν προηγήθηκε αυτής επίσηµος απόφασις της 

Ιεράς Συνόδου», ενώ υπογραµµίζεται πως η Εκκλησία «υπενέδωκεν όλως 

αδικαιολογήτως εις την βίαν των παρά των πολιτικώς εξερεθισθέντων όχλων» και 

έλαβε µέρος σε µια ανεπίτρεπτη πολιτική πράξη.  Ενώ δεν παραλείπεται η αναφορά 

στο πρωταγωνιστικό ρόλο του τότε µητροπολίτη Λαρίσης Αρσενίου (Αφεντουλίδη) 

για την επιβολή του αναθέµατος στο Βενιζέλο.     

 

Οι προσεγγίσεις των θεµάτων είναι καθαρά ιστορικές, µέσα από µια νηφάλια και 

τεκµηριωµένη ανάλυση των γεγονότων και της πορείας που αυτά χάραξαν στην  

εκκλησιαστική – και όχι µόνο – ιστορία του Ελληνισµού. Η εξαντλητική αναδίφηση 

του αρχειακού υλικού και η συγγραφική δεινότητα του πανεπιστηµιακού καθηγητή 

και µητροπολίτη κ. Ανδρέα, µας δίδουν µια ιστορική σύνθεση που ξεκαθαρίζει το 

ιστορικό τοπίο. Είναι βέβαιο ότι το βιβλίο θ’ αποτελέσει ένα πολύτιµο επιστηµονικό 

βοήθηµα τόσο για εκπαιδευτικούς – θεολόγους και ιστορικούς – όσο και ευρύτερα  

για τους µελετητές της πολιτικής και εκκλησιαστικής ιστορίας του 20
ου

 αιώνα.  

 

                                                                                             ΧΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
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Κωνσταντίνου Μιλτιάδη, Παλαιά ∆ιαθήκη, Αποκρυπτογραφώντας τη 
πανανθρώπινη κληρονοµιά, εκδ. Αρµός, Θεσσαλονίκη, 2008 

 

Είναι γνωστό στους σινεφίλ πως όλες οι ταινίες µε πρωταγωνιστή το Χάρισον 

Φορντ, που ενσαρκώνει το γνωστό κινηµατογραφικό αρχαιολόγο Ιντιάνα Τζόουνς, 

γνωρίζουν µεγάλη εισπρακτική επιτυχία. ∆ε χρειάζεται βέβαια να τονιστεί πως αυτό 

οφείλεται στο γεγονός πως η πρώτη από αυτές είχε µεγάλο ενδιαφέρον, και όλοι 

βρήκαν το θέµα της άκρως συναρπαστικό. 

Ο τίτλος της, όπως είναι γνωστό, ήταν «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και οι κυνηγοί της 

χαµένης κιβωτού» και είχε ως υπόθεση  την προσπάθεια που γίνονταν για να βρεθεί η 

Κιβωτός της ∆ιαθήκης, που θεωρούνταν πως έδινε µία ιδιαίτερη δύναµη στον κάτοχό 

της. Βέβαια αυτό δεν έχει και µεγάλη σχέση µε την πραγµατικότητα, αν σκεφτεί 

κάποιος πως τα ίχνη της Κιβωτού χάθηκαν όταν οι Βαβυλώνιοι εισέβαλλαν στην 

Ιερουσαλήµ   και σύλησαν το πρώτο ναό που χτίστηκε στην πόλη. Η απήχηση όµως 

που είχε η ταινία φανερώνει το µεγάλο ενδιαφέρον του κόσµου για θέµατα που 

σχετίζονται µε την Παλαιά ∆ιαθήκη. 

Αυτό το ενδιαφέρον φαίνεται άλλωστε και από την επίδραση που έχει ασκήσει 

σε όλες τις εκδηλώσεις του ευρωπαϊκού πνεύµατος. Η τέχνη, η µουσική, ο γραπτός 
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λόγος, οι επιστήµες την έχουν, σε πολλές περιπτώσεις, πηγή δηµιουργίας και 

αφετηριακό σηµείο. Με αυτό τον τρόπο αποτελεί βασικό εργαλείο για όποιον θέλει 

να κατανοήσει τις αξίες του πολιτισµού µας, του οποίου αποτελεί µία από τις βάσεις 

του. Βεβαίως για την ορθή ερµηνεία της πρέπει όλοι να αντιληφτούν πως είναι ένα 

θρησκευτικό κείµενο, που χρησιµοποιεί τον τρόπο σκέψης και έκφρασης των 

ανθρώπων που την έγραψαν. Αυτό σηµαίνει πως αν τα βιβλία της δεν τοποθετηθούν 

µέσα στο περιβάλλον της σύνταξής τους (που είχε ένα συγκεκριµένο κοσµοείδωλο, 

που ήταν διαφορετικό από το σηµερινό,  και έναν περιγραφικό τρόπο έκφρασης των 

ιδεών του) δεν µπορεί να γίνουν κατανοητά, και µπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις 

σαν αυτές που είχαν δηµιουργηθεί στο παρελθόν, µε αποτέλεσµα κάποιοι να θεωρούν 

ότι υπάρχει σύγκρουση µεταξύ θρησκείας και επιστήµης. 

Η Παλαιά ∆ιαθήκη, µαζί µε την Καινή, αποτελούν την Αγία Γραφή της 

Εκκλησίας µας. Είναι κατεξοχήν θρησκευτικό κείµενο για όλους τους χριστιανούς, 

αφού χωρίς αυτή δε µπορεί να ερµηνευτεί ούτε το πρόσωπο ούτε και το έργο του 

Χριστού.  ∆ε γίνεται κατανοητή η αποστολή του, ούτε ο λόγος για τον οποίο έγινε η 

ενσάρκωσή Του.  

Οι παραπάνω σκέψεις γράφονται µε αφορµή την έκδοση του έργου του 

καθηγητή της Παλαιάς ∆ιαθήκης και της Βιβλικής Εβραϊκής Γλώσσας στο Τµήµα 

Θεολογίας του ΑΠΘ Μιλτιάδη Κωνσταντίνου «Παλαιά ∆ιαθήκη, 

Αποκρυπτογραφώντας την πανανθρώπινη κληρονοµιά» που κυκλοφόρησε τον 

Απρίλιο του 2008 από τις εκδόσεις Αρµός,  στη σειρά «Σύναξη».  

Ο Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ένας από τους πλέον σηµαντικούς σύγχρονους 

θεολόγους, µε διεθνή καταξίωση,  και πανεπιστηµιακός δάσκαλος, έχει κάνει ειδικές 

σπουδές στη Φιλολογία των αρχαίων λαών της Μεσοποταµίας και της Συρίας-

Παλαιστίνης, είναι ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας και υπεύθυνος 

του προγράµµατος για τη µετάφραση της Παλαιάς ∆ιαθήκης στα νέα Ελληνικά. Έχει 

γράψει πάνω από πενήντα έργα που αποτελούν βασικά κείµενα της ελληνικής 

θεολογικής βιβλιογραφίας. Μερικά από αυτά είναι τα “Ο Κύριος εβασίλευσεν”. Η 

απόδοση του τίτλου “βασιλιάς” στον Γιαχβέ. Θεσσαλονίκη 1983 (∆ιδακτορική 

διατριβή), Το κοσµοείδωλο της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Προϋποθέσεις θεολογικής 

θεώρησης του κόσµου. Ανάτυπο από την ΕΕΘΣΘ, Τοµ. 28, Θεσσαλονίκη 1985, 

Τεχνολογική πρόοδος και ανθρώπινες σχέσεις. Σχόλιο στο Γεν. ια΄ 1-9. Γρηγόριος 
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Παλαµάς 722, Μάρ. - Απρ. 1988, σελ. 317-323, Στοιχεία Βιβλικής Αρχαιολογίας, 

Υπηρεσία ∆ηµοσιευµάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1989, Ρήµα Κυρίου κραταιόν. 

Αφηγηµατικά κείµενα από την Παλαιά ∆ιαθήκη. Θεσσαλονίκη 1990, Εκδόσεις Π. Σ. 

Πουρνάρα /Θεσσαλονίκη 1998, Βιβλική Ερµηνευτική στη σύγχρονη Ευρώπη, Το 

πρόβληµα της αλλαγής παραδείγµατος στη βιβλική ερµηνευτική σε σχέση µε τις 

πολιτικές αλλαγές σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, στο Ι. Μ. Βεροίας, Ναούσης 

και Καµπανίας Ο απόστολος Παύλος και ο ευρωπαϊκός πολιτισµός, Πρακτικά 

∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου, Βέροια 1997, σελ. 197-214 κοκ. Ταυτόχρονα 

κάποια από τα έργα του καθηγητή υπάρχουν στην προσωπική του ιστοσελίδα 

(users.auth.gr/~mkon).  

Το βιβλίο του, για το οποίο έγινε λόγος προηγουµένως, µετά το προλογικό  

σηµείωµα, περιλαµβάνει τέσσερις µελέτες του. Αυτές τιτλοφορούνται «Χίλια χρόνια 

και µια µέρα. Η συµβολική γλώσσα των αφηγηµατικών κειµένων της Παλαιάς 

∆ιαθήκης», στο οποίο, εκτός των άλλων τονίζεται πως «η θεοπνευστία της Παλαιάς 

∆ιαθήκης και η αλήθειά της δεν διαπιστώνονται στην “αντικειµενική”  εξιστόρηση 

των γεγονότων της ισραηλιτικής ιστορίας, αλλά στην ερµηνεία της Ιστορίας και τη 

θεώρησή της ως χώρου όπου εκδηλώνεται η αποκάλυψη του θεού» (σ. 25 του 

βιβλίου), «Παλαιά ∆ιαθήκη: “Ιστορία της Θείας Οικονοµίας” ή “Μυθολογία των 

Εβραίων”;» στο τέλος του οποίου τονίζεται πως « Καθίσταται προφανές ότι η ιστορία 

του Θεού µε τον λαό του έχει από την αρχή µέχρι το τέλος την ανθρωπότητα ως 

στόχο. Όταν χάνεται αυτός ο στόχος –και αυτό συµβαίνει κάθε φορά που 

αποµονώνεται ένα βιβλικό γεγονός από τη συνάφεια της ιστορίας της θείας 

οικονοµίας και αντικειµενικοποιείται- ακόµα και οι πιο συναρπαστικές αφηγήσεις, 

ακόµα και οι πιο υψηλές ηθικές ή θεολογικές διδασκαλίες παύουν να είναι Αγία 

Γραφή και καταντούν ευσεβείς ιστορίες»(σ. 56), «Το ήθος του …Θεού. Σκληρός 

Κύριος ή µακρόθυµος Πατέρας;», και «Πτώση και σωτηρία». Το γενικό συµπέρασµα 

είναι πως η Παλαιά ∆ιαθήκη είναι Βίβλος της Εκκλησίας, ενώ το βιβλίο δίνει 

απαντήσεις στα ερωτήµατα που µπορεί να έχει ο σύγχρονος άνθρωπος για το πρώτο 

βιβλίο της Αγίας Γραφής. 

Ο Μιλτιάδης Κωνσταντίνου µαγεύει µε το λόγο του. Με επιστηµονική 

εµβρίθεια που συνδυάζεται µε τη γλαφυρότητα και τη δυναµική γραφή προσφέρει 

στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό ένα σηµαντικό βιβλίο που µπορεί να βοηθήσει το 
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διανοούµενο αλλά και τον απλό αναγνώστη να προσεγγίσει, µε τον πλέον υπεύθυνο 

τρόπο,  ζητήµατα τα οποία ενδιαφέρουν όλους και συζητούνται συνεχώς. ∆ε πρέπει 

άλλωστε να διαφεύγει της προσοχής πως τα τελευταία χρόνια η Παλαιά ∆ιαθήκη έχει 

βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων και αµφισβητήθηκε η αξία της. Εποµένως η σωστή 

ενηµέρωση είναι απαραίτητη για να κατανοηθεί, εκτός των άλλων, και η µεγάλη της 

προσφορά στον πολιτισµό µας.      

                                                                                                         ΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
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Θεοχαρίδου Αντωνίας, «Ευτυχώς...που δεν µε σκότωσες!» εκδ. Μαλλιάρης 
– Παιδεία», Θεσσαλονίκη, 2007 

 

Η Αντωνία Θεοχαρίδου, καθηγήτρια Γαλλικών η οποία εργάζεται στις Σέρρες,  

µε το µυθιστόρηµά της «Ευτυχώς…που δε µε σκότωσες» απευθύνεται σ’ όλους 

αυτούς που έχουν βιώσει την φρίκη και τον πόνο ενός διαζυγίου , αλλά και σε όλους 

αυτούς που θεωρούν ότι ένα διαζύγιο είναι υπόθεση ρουτίνας και παίρνουν 

αποφάσεις µε ελαφριά τη καρδιά, αποφάσεις που δυστυχώς, τις περισσότερες φορές 

έχουν δυσάρεστες επιπτώσεις στη ζωή όλων όσων εµπλέκονται, είτε είναι σύζυγοι, 

είτε παιδιά, είτε συγγενείς. 

 

Η συγγραφέας, υποστηρίζοντας δυναµικά πώς ο άνθρωπος µπορεί να βγει απ’ 

αυτήν τη κόλαση, διοχετεύοντας την ενέργειά του σε θετικούς στόχους, 

προσφέροντας κάτι από τον τσαλαπατηµένο του εαυτό στους συνανθρώπους του που 

βρίσκονται σε αδιέξοδο, µας προσφέρει µια αισιόδοξη πρόταση ζωής. 

 

Πρόκειται για ένα µυθιστόρηµα που στηλιτεύει το νεόφερτο µοντέλο ζωής, 

όπως η σύγχρονη κυριαρχία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης διαµόρφωσε, όπου το 

ψέµα, η προδοσία, ο εγωισµός, ο ξεπεσµός των ανθρώπινων σχέσεων µέσα σε µια 

δήθεν ζωή, δήθεν αγάπη θεωρούνται φυσιολογικά, αναγκαία για την επιβίωση. Αλλά 

µέσα στις σελίδες του δίνεται και η αντιπρόταση. Προβάλλονται αξίες, όπως 
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οικογένεια, αγάπη, συγγνώµη, κατανόηση, προσφορά στο συνάνθρωπο, υποµονή, 

επιµονή. Ο άνθρωπος, λοιπόν είναι η απάντηση, ο σκοπός και όχι το µέσο. «Σ αυτόν 

τον κόσµο που ολοένα στενεύει, ο καθένας µας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει 

να αναζητήσουµε τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται», έγραψε ο Σεφέρης.  

 

Μια γεύση αισιοδοξίας µένει στον αναγνώστη, όταν φτάσει στην τελευταία 

σελίδα, γιατί σίγουρα ο άνθρωπος υπάρχει! Και η αλήθεια του βιβλίου βρίσκεται στο 

χαµόγελο που σχηµατίζεται, στην ελπίδα που διαφαίνεται, όταν αγωνιζόµαστε για την 

ίδια τη ζωή. Σε όλους αυτούς λοιπόν που ακόµη και όταν ο πόνος είναι παρών, 

κάνουν όνειρα για το φως, για την αγάπη, για τον άνθρωπο είναι αφιερωµένο τούτο 

το βιβλίο*. 

 

(* Από την παρουσίαση του βιβλίου, εκ  µέρους  της φιλολόγου κ. Ευγενίας Κούλα, η 

οποία δηµοσιεύεται στο ιστολόγιο της συγγραφέως: http://theoharidou.blogspot.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 224

Μαρία Τσεκούρα – Μπασλή, Στιγµές στο χρόνο [ποιήµατα] ,Λάρισα 2006 
 

Είχα την ευκαιρία ν’ ασχοληθώ και στο παρελθόν µε το ποιητικό έργο της δασκάλας 

Μαρίας Τσεκούρα-Μπασλή. Eίχα διαβάζει και παρουσιάσει το βιβλίο της ‘Για τον 

Αχιλλέα και τον Θάνο ένα στίχο παραπάνω’. Είναι µια  συλλογή ποιηµάτων για µικρά 

παιδιά, που εκδόθηκε το 2004. Τώρα µου δίνεται πάλι η ευκαιρία να γράψω και να 

παρουσιάσω το τέταρτο συνολικά βιβλίο της , που αυτή τη φορά περιέχει ποιήµατα 

για µικρούς και µεγάλους. 

 

Κι είναι πολλά [69 τον αριθµό σε 94 σελίδες κανονιού σχήµατος]. 

Όπως λέει και η ίδια η συγγραφέας στον σύντοµο πρόλογό της ‘απλά κι ανθρώπινά’ 

είναι τα λόγια της. Είναι προσωπικές της στιγµές στα χρόνια που έζησε και την 

συγκίνησαν ‘που την άγγιξαν βαθιά’ και  την ‘ ταρακούνησαν’. 

Όπως στη ζωή της έτσι και στην ποίησή της η Μαρία Τσεκουρά - Μπασλή ανοίγει 

την καρδιά της –που ’ναι πλατειά και µεγάλη- για να χωρέσει όλο τον κόσµο. Έχει 

πλούσιες εµπνεύσεις και αναµφισβήτητο ταλέντο , µε το οποίο τις αξιοποιεί. Μεγάλη 

είναι η ποικιλία στη µορφή των ποιηµάτων της. Προκειµένου να πει αυτά που θέλει 

[κι είναι πολλά και ποικίλα] δεν  δεσµεύεται από στροφές ,µέτρα και 

οµοιοκαταληξίες. Γράφει ελεύθερα, αλλά όπου είναι εφικτό, τηρεί τους κανόνες της 

παραδοσιακής τεχνοτροπίας. Γράφει όµορφα κι αγκαλιάζει όλες τις εκφάνσεις της 

ζωής. Σαν ποτάµι τρέχουν οι στίχοι της ακολουθώντας τους ρυθµούς της καρδιάς 

της…..Μερικοί είναι πολύ ωραίοι, όπως στη σελίδα 91: 

 

‘Στη χαρά πόρτες ορθάνοιχτες οι καρδιές………. 

Σου τραγουδεί σφυρίζοντας δροσάτο τ’αγέρι……… 

Η νύχτα λουσµένη µε µάγια και φως, 

πόθους , καηµούς κι αγάπες ξυπνάει’. 

 

Γνώµη µου είναι ότι τα πολύ προσωπικά ποιήµατα καλύτερα είναι να µη βγαίνουν 

στο φως της δηµοσιότητας [π.χ. ‘παρ’ολίγον’σελ.47],  ‘για την Μαρίνα’[σελ.63], ‘στη 

Γεωργία’[σελ.65], ‘στην Τούλα’[σελ.84]κλπ. Ας θυµηθούµε τους αρχαίους σοφούς 

προγόνους µας που ‘έλεγαν ‘Τα εν οίκω µη εν δήµω’. 

 

Η  Μ.Τ.-Μ. τελειώνει τον ‘σεµνό’ πρόλογό της απευθυνόµενη στους αναγνώστες της 

µε την φράση ‘κάποιος στίχος , ευελπιστώ, πως µπορεί ν’ αγγίξει µια ευαίσθητη 

χορδή σας’. Ναι , Μαρία ,-απαντώ-όχι ένας , αλλά πολλοί στίχοι σου άγγιξαν τις 

χορδές της ψυχής µου και- πιστεύω-και πολλών άλλων αναγνωστών σου…Οπότε ο 

σκοπός σου πέτυχε. 

 

Η Μαρία αγαπάει τη ζωή , τη χαρά και τους ανθρώπους. [Το δείχνει σε πολλά 

ποιήµατα της]. Και καλά κάνει. Αλλά πρώτα πρέπει ν’ αγαπάµε τον µεγάλο πατέρα 

µας, τον ∆ηµιουργό µας , τον Θεό. Γιατί µ’ Αυτόν  έχουµε την προοπτική να ζήσουµε 

αιώνια, ενώ τα γήινα είναι προσωρινά και φεύγουν πολύ γρήγορα .Στο ποίηµά της  ‘ 

Στη ζωή’ τελειώνει µε τους στίχους ‘ και τι µέλλον να πλάσεις …..θεµέλιο να βάλεις 

την ανθρωπιά’. Και πάλι θα διαφωνήσω φιλικά µαζί της. Καλή η ανθρωπιά , Μαρία,  

αλλά η Αγία Γραφή µας λέγει ότι δεν µπορούµε  [δεν πρέπει ] να βάλουµε , άλλον 

θεµέλιον λίθον στη ζωή µας παρά µονάχα τον Θεάνθρωπον  Ιησούν  Χριστόν. Είναι ο 

πιο στερεός , ο µόνος ακλόνητος.  

 

Τελειώνοντας θα’ θελα να ευχαριστήσω την φίλη ποιήτρια για τη νοερή συντροφιά 
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που µου χάρισε µε τα ποιήµατά της, να την συγχαρώ και να της ευχηθώ ακόµη 

καλύτερες δηµιουργίες.   

 
                                                                                                                   ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 
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Οι συνεργάτες του 4
ου

 τεύχους 

 

 

ΑΛΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΛΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΛΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΛΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΑΟΑΟΑΟΣΣΣΣ, καθηγητής δασολόγος, M.Sc., κριτικός 
κινηματογράφου, μέλος της Πανελλήνιας Ενωσης Κριτικών Κινηματογράφου 
(Π.Ε.Κ.Κ.), συνεργάτης της εφημερίδας «Ελευθερία»  
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, καθηγητής καλλιτεχνικών, Μ.Sc. 
Bυζαντινής Αρχαιολογίας & Τέχνης ΑΠΘ, διευθυντής του Μουσικού Σχολείου 
Λάρισας    

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ καθηγητής μηχ/γος μηχανικός & θεολόγος ΑΠΘ, 
δημοσιογράφος, συνεργάτης του Ρ/Σ της Ι. Μητρόπολης Λάρισας (96,3 FM) 
και της εφημερίδας «Ελευθερία», πιστοποιημένος σύμβουλος ΣΕΠ (Τμήμα 
Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστήμιου) 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, καθηγήτρια φιλόλογος, Λάρισα 

ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, καθηγητής αγγλικής φιλολογίας, Λάρισα 

ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δρ. 
Θεολογίας, ΑΘήνα 
    
ΔΑΡΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΑΡΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΑΡΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΑΡΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, δάσκαλος, σχολικός σύμβουλος 4ης περιφέρειας 
Πρωτοβάθμιας εκπ/σης Ν. Λάρισας, πτυχιούχος παιδαγωγικού τμήματος 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Θεολογικής Σχολής 
Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ιστορική Θεολογία από το Α.Π.Θ., M.Sc.  
στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου 
    
ΖΖΖΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, δάσκαλος, Λάρισα 
    
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ, συγγραφέας – λογοτέχνης, Λάρισα 
    
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ., σχολική σύμβουλος Φυσικών ν. Λάρισας 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, αρχιμανδρίτης της Ι.Μ. Λαρίσης, πτυχ. 
Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ 
    
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, καθηγητής κοινωνιολόγος, Μ.Sc., Med, υποψ. 
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ΑΘήνα 
    
ΝΟΥΣΝΟΥΣΝΟΥΣΝΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, καθηγητής φιλόλογος, Λάρισα 

ΝΤΑΜΠΛΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣΝΤΑΜΠΛΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣΝΤΑΜΠΛΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣΝΤΑΜΠΛΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ, καθηγητής φιλόλογος, δρ. Ιστορίας, σχολικός 
σύμβουλος φιλολόγων ν. Λάρισας 

ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, επίτιμος σχολικός σύμβουλος Π.Ε., πρ. 
Σύμβουλος Εκπ/σης Πρεσβείας Βρυξελλών & Επιθεωρητής Ευρωπαϊκών 
σχολείων. 

ΠΠΠΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, καθηγητής θεολόγος,  υπεύθυνος Συμβουλευτικής 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)  στο ΚΕΣΥΠ  Λάρισας, 
πιστοποιημένος σύμβουλος ΣΕΠ (Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου 
Πανεπιστήμιου) 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ –––– ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙΤΗ ΚΑΙΤΗ ΚΑΙΤΗ ΚΑΙΤΗ, καθηγήτρια φιλόλογος 

ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΣΝΙΚΟΣΝΙΚΟΣΝΙΚΟΣ,  καθηγητής θεολόγος, Μ.Sc. Ιστορίας και Θεολογίας, 
διευθυντής του 14ου Γυμνασίου Λάρισας 
    
ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, καθηγητής Θεολόγος, Μ.Sc. Iστορίας, σχολικός 
σύμβουλος Θεολόγων Ν. Λάρισας και Μαγνησίας, πτυχιούχος Φιλολογίας, 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Λάρισα 
    
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, καθηγητής οικονομολόγος, σχολικός σύμβουλος 
οικονομολόγων εκπ/κών Θεσσαλίας 
    
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, , , , δάσκαλος, συγγραφέας, εκδότης του περιοδικού 
«Θεσσαλικό Ημερολόγιο, Λάρισα 



 228

    
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, καθηγητής φιλόλογος,  δρ. Βυζαντινής 
Φιλολογίας ΑΠΘ, Λάρισα 
    
ΤΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΤΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΤΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΤΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, φιλόλογος, Λάρισα 
    
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΑΑΑΘΑΝΑΣΘΑΝΑΣΘΑΝΑΣΘΑΝΑΣΙΟΙΟΙΟΙΟΣΣΣΣ, καθηγητής μαθηματικός, σχολικός 
σύμβουλος ν. Λάρισας  
    
ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ  ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ  ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ  ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ  ---- ΜΑΛΛΙΔΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΛΛΙΔΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΛΛΙΔΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΛΛΙΔΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, καθηγήτρια φιλόλογος, Δρ. 
Κοινωνιογλωσσολογίας. Διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας το μάθημα «Κριτικός Γραμματισμός και Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας». Είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και  
συγγραφέας. 
 
ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, καθηγήτρια φιλόλογος, Λάρισα 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ομ. καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας του 
ΑΠΘ 
 
 

*             *            *           * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


